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RESUMO 

 

A educação é a base para a sociedade, por isso é fundamental que haja qualidade 
nas instituições que veiculam o conhecimento. A dissertação tem por objetivo 
identificar os critérios de excelência e Boas Práticas comuns entre as diversas 
premiações, além de identificar e comparar a percepção de alunos e docentes, em 
relação às boas práticas de qualidade na gestão de uma escola pública do Estado 
do Rio de Janeiro. Como proposta metodológica, será utilizada pesquisa 
bibliográfica, exploratória e documental, através de artigos do portal CAPES, anais 
de congressos, dissertações e teses, bem como a análise de um estudo de caso. 
Como resultado preliminar, espera-se extrair um parâmetro de Boas Práticas que 
contribua para Instituições de Ensino construírem seus próprios diagnósticos para 
melhor atender os envolvidos. 

 
Palavras-chave: Qualidade. Educação. Critérios de Excelência. Boas Práticas. 
 

 

 

 



     

 

ABSTRACT 

 

Education is the basis for the society, so it is mandatory that educational institutions 
present quality. This paper intends to present how Excellence Criteria can contribute 
in order to improve the process in Educational Institutions. For  methodological 
proposal,  it will be used literature, exploratory, and documentary research, based on 
CAPES website articles, annals of  congresses, dissertations and theses, as well as 
a case study analysis. As a preliminary result, it is expected to elaborate a pattern of 
Good Practices in order to contribute with Educational Institutions so they can build 
their own models and better serving the people involved. 

 
Keywords: Quality. Education. Excellence Criteria. Good Practices.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

A qualidade tem permeado diversos nichos do mercado e tornou-se essencial 

para o sucesso das organizações. Na educação não é diferente. A educação é o 

eixo estrutural em que se apoia uma sociedade, por essa razão é basilar as 

instituições de ensino veicularem o conhecimento com qualidade.  Por isso, a 

análise dos conceitos de Qualidade, a utilização dos critérios do Prêmio Nacional da 

Qualidade – PNQ – e das ferramentas de qualidade em uma rede de ensino podem 

ser relevantes.  

No Brasil, as dificuldades que o processo educacional atravessa não são 

mais, hoje, problemas que preocupam apenas os profissionais diretamente ligados a 

essa área, como professores e educadores em geral (Pinto, 2012). Tornaram-se 

problemas nacionais pela sua gravidade e pelo impacto que provocam em outras 

áreas da sociedade, sobre os quais todos opinam e decidem: políticos, 

administradores públicos, profissionais e pesquisadores de outros campos, 

empresários, organizações da sociedade civil. 

 
 
Nenhuma mudança se justifica, até que mudamos a educação. Sem 
qualidade na educação jamais teremos qualidade nos demais setores da 
sociedade (Dobyns, 1991). 

 
 
A educação é a base para a sociedade, por isso é fundamental que haja 

qualidade nas instituições que veiculam o conhecimento (PAZ et al., 2012).  A 

utilização de ferramentas de qualidade em uma Empresa faz-se necessária para o 

aumento da produtividade, ao passo que na rede de ensino, para a melhoria de 

desempenho tanto do corpo docente como no discente é necessário também investir 

nessa utilização, o que repercutirá na própria vida dos envolvidos e 

consequentemente nos rumos da sociedade. 



14 
 

 

A educação é um direito que abre o campo para se ter novos direitos 

(Marshall, 1967). Percebe-se, então, que o bom desempenho na formação do 

cidadão ocorre nas escolas que se norteiam pela qualidade, que se destacam entre 

as demais. E é possível identificar boas práticas a partir delas e ainda correlacioná-

las com Critérios de Excelência. 

 Por conta dessa observação, optou-se em realizar um estudo de caso em 

uma escola de gestão pública estadual, sob a ótica dos Critérios de Excelência 

transliterados em boas práticas.  

   Ao observar a realidade de uma Instituição de Ensino pode-se perceber 

que as debilidades podem ser reduzidas ou mitigadas com a implementação de 

alguns conceitos da Qualidade, a fim de que se logre bom êxito nos serviços 

prestados. No entanto, para que isso se concretize o comprometimento dos 

envolvidos é condição fundamental para o sucesso do Projeto (MORIN, 2014). 

A nova redação do artigo 208 inciso I, Emenda Constitucional n. 59/2009 

assegura que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, 

devendo ainda ser ofertada a todos que não tiveram acesso em idade própria. É 

essencial que a educação pública tenha qualidade principalmente para aqueles que 

só possuem acesso a ela como fonte de aprendizagem e conhecimento. A LDB de 

1996 no artigo 22 aponta que:  

 
 
A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores 
(LDB, 1996, p. 18, l.17 e 18).  

 
 

A legislação nacional vigente preconiza a qualidade na formação educacional 

dos cidadãos, por isso a implementação de critérios de excelência é um possível 

caminho para o alcance de tal resultado, já que oferece às escolas indicadores que 

facilitam a análise de suas metas, permitindo o acompanhamento das mesmas.  

Logo, apenas uma educação de qualidade será capaz de garantir que o 

objetivo supracitado seja alcançado quanto à progressão na sua vida profissional e 

continuidade de estudos. 

 
 
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
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assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (Constituição 
Federal art. 6º da CF/88). 

 
 

Como reza a Constituição Federal de 1988, a educação é dever do Estado e 

da família (art. 205 da CF/88). Isso faz com que a função do Poder Público seja de 

grande importância porque deve garantir o direito à educação aos brasileiros. Isto 

exige do Estado a obrigação de fornecer garantia e aplicação da educação.  

 
 
A declaração do Direito à Educação é particularmente detalhada na 
Constituição Federal (CF) da República Federativa do Brasil, de 1988, 
representando um salto de qualidade com relação à legislação anterior, com 
maior precisão da redação e detalhamento, introduzindo-se, até mesmo, os 
instrumentos jurídicos para a sua garantia. Entretanto, o acesso, a 
permanência e o sucesso na escola fundamental continuam como 
promessa não efetivada. Comparações internacionais do perfil de 
escolarização da população apresentam o Brasil com um dos piores 
desempenhos do mundo (OLIVEIRA, 1999, p. 61-63). 

 
 

Kuenzer (2010) afirma em seu trabalho que a qualidade no ensino público 

pode contribuir para uma sociedade menos desigual. Ela defende que o alcance da 

qualidade em Instituições Públicas é conferir materialidade a um discurso da 

educação para todos. Especialmente, porque não seria necessário ter recursos, ser 

de uma família com proeminência no quadro financeiro e/ou social, mas que o 

ensino de excelência estaria ao alcance de qualquer cidadão.  

 Cabe ressaltar, que falar em qualidade em educação é falar de uma 

complexa pluralidade semântica, cheio de contradições (DIAS SOBRINHO, 2008). 

Mas a qualidade será observada sob a ótica do PNQ, em que os indicadores são 

delimitados e valorados qualitativa e quantitativamente.  

 

 

1.2 Formulação da situação-problema 

 

  

O PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – promovido 

pela OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –, é o 

mais recente teste de aferição de conhecimentos internacional.  Trata-se de um 

estudo trienal que objetiva fazer uma avaliação dos sistemas de ensino em todo o 

mundo, testando conhecimentos e as habilidades dos alunos de 15 anos de idade. 
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Até a data de acesso – janeiro de 2016 –  os estudantes que representam mais de 

70 economias haviam participado da avaliação. 

Os resultados mais recentemente publicados são da avaliação em 2012. 

Neste ano, cerca de 510.000 estudantes em 65 economias participaram do PISA. 

Foram considerados os seguintes aspectos: avaliação de leitura, matemática e 

ciências. Dessas economias, 44 participaram de uma avaliação da resolução criativa 

de problemas e 18 em uma avaliação da literacia financeira. (OCDE, 2016) 

A tabela a seguir divulga os resultados do Brasil quando iniciou sua 

participação na referida avaliação em que foi avaliado o desempenho de estudantes 

com 15 anos de mais de 30 países.  

 

 

Quadro 1 – Ranking de Pisa1 

 

 

O quadro indica o desconcertante resultado do Brasil em 2000: último lugar 

(OLIVEIRA, 2005) e posições não tão favoráveis nos anos subsequentes. A 

proposta de qualidade na educação não é assunto novo. Segundo Hobsbawm 

(1995), esse debate ocorre desde 1940 no Brasil quando tem inicio a expansão de 

oportunidades de ingresso na escola para a população e afirma ainda que esse 

tema não é somente um problema local, todavia mundial. Saviani (2003) confirma a 

reincidência da temática desde o século passado porque já se apontava a relevância 

                                                 
1 Quadro adaptado pela autora. Fonte: OCDE. 
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de um ensino público de qualidade para todos, com a perspectiva de que a 

cidadania também fosse desenvolvida.  

De acordo com KUENZER (2010) a qualidade no Ensino é basilar para a 

execução do Plano Nacional do Ensino - PNE. 

Mas a autora ainda afirma que o referido documento deixou a desejar no que 

tange a definição de indicadores. Não há como analisar o bom andamento se não há 

marcos comparativos. O PNE ficou apenas como um bom documento, bem 

intencionado, sem poder ser posto em prática, já que as metas não podem ser 

avaliadas.  Pensar em critérios de excelência não se trata de uma “receita de bolo”, 

são princípios. É preciso considerar as diversidades e as diferenças regionais, 

culturais, políticas de cada instituição de ensino.  

KUENZER (2010) também aponta que a realidade precisa ser demonstrada 

nos dados de forma transparente, porque a ausência dessa transparência 

mascarará a avaliação, e a possibilidade de se construir metas adequadas. Afinal, 

implementações de critérios não se trata de uma série de regras aplicadas em um 

momento estanque, é necessário definir metas e indicadores claros, as 

responsabilidades pela sua execução e as maneiras de controle e acompanhamento 

que precisarão ser realizadas.  

É percebido, então, que um lugar comum é afirmar que a educação no Brasil 

é ineficiente (ROMANELLI, 1997) devido à baixa ou ausência de qualidade. O 

Ensino de qualidade é um dever do Estado. Entretanto, como definir o que é 

Qualidade, e como alcançá-la, que métodos, ou critérios podem ser levados em 

consideração para o alcance desse objetivo, quais as boas práticas que podem ser 

comparadas como paradigma em uma Instituição de Ensino são questões a serem 

discutidas. Mas para que haja qualidade em uma Instituição é preciso a formulação 

de um diagnóstico consistente, para que, a partir deste, serem traçadas metas claras 

que sejam correspondentes às necessidades (KUENZER, 2010). Por esta razão, a 

adoção de critérios de excelência pode ser um possível caminho para o sucesso, 

juntamente com a identificação das boas práticas oriundas dos princípios de 

qualidade.  

Os critérios de qualidade podem, contudo, serem empregados para alavancar 

uma instituição de ensino. E as diretrizes apresentadas nos Critérios de Excelência 

podem ser mensuradas, podendo ainda alcançar resultados quantitativos e 
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qualitativos. Os critérios de excelência podem auxiliar na melhoria da qualidade do 

Ensino.   

O presente estudo teve como objetivo pesquisar uma Escola de Gestão 

Pública mantida pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Foi escolhida a referida 

Escola pela abertura da direção e por fazer parte da rotina da autora. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa tem como objetivo geral identificar a percepção de alunos e 

docentes em relação às boas práticas de qualidade na gestão de uma escola pública 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos, a dissertação busca: 

 Identificar os critérios de excelência comuns entre as diversas premiações 

(PNQ, PQRio,  Qualidade na Educação, Malcom Baldrige etc); 

 Identificar as Boas Práticas comuns entre as diversas premiações associadas 

a critérios de excelência que poderiam ser adotados na gestão de uma 

instituição de ensino; 

 Identificar e comparar a percepção dos alunos e professores em relação às 

boas práticas 

 

 

1.4 Questões da pesquisa 

 

Nesse sentido, a presente proposta de dissertação busca responder a 

seguinte questão da pesquisa: 

Como os critérios de excelência podem auxiliar na melhoria da qualidade do 

processo do ensino na instituição de ensino em questão? 
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1.5 Delimitação do estudo  

 

O eixo da dissertação delimita-se no contexto da educação buscando 

concentrar-se em escolas. Neste aspecto definiu-se como escopo da pesquisa a 

identificação dos critérios de excelência nas abrangências internacional (Malcom 

Baldrige); Nacional (PNQ, Programa Educacional); estadual (PQRio, Plano 

Estratégico Estadual).  

Optou-se em realizar um estudo de caso em uma escola de gestão pública 

estadual, sob a ótica dos Critérios de Excelência transliterados em boas práticas. 

A pesquisa foi aplicada aos seguintes segmentos: docentes e alunos. 

O referido estudo de caso foi realizado no período do mês de março de 2016. 

 

 

1.6 Importância do estudo  

 

Segundo a pesquisa de Romanelli (1997) sobre a história da educação, a 

ineficiência da educação, em especial a da do setor público, existe desde o período 

pós-independência do Brasil, em que havia uma educação formal de qualidade para 

a classe dominante e a maior parte ou não recebia nenhum tipo de educação ou 

uma educação ineficiente, dissociada da realidade.  

A educação ser considerada de baixa qualidade, precária, acarreta, entre 

outros fatores, em uma manutenção das injustiças sociais, porque os estudantes 

que a recebem ficarão em posições desvantajosas com relação aos de um ensino 

superior. Apenas estes últimos estarão compatíveis às demandas sociais e de 

mercado (DIAS SOBRINHO, 2010).  

Parafraseando Dias Sobrinho (2010), falar sobre os agentes envolvidos na 

educação longe está de ser uma discussão de “escolinha”, pois permeia cada 

aspecto da sociedade. A função dos agentes de educação do Estado, provedores de 

educação da escola, deve estar além de simplesmente aumentar o número de 

matrículas ou “tagarelar” sobre inclusão social.  

A importância do estudo está diretamente relacionada com a área de atuação 

enquanto docente em uma escola de gestão pública. Quanto ao aspecto social, a 

qualidade na educação e as consequentes boas práticas serão sentidas e 



20 
 

 

vivenciadas pelos alunos e os munirão de conhecimento para serem plenos de sua 

cidadania. 

Os prêmios relacionados à qualidade serão apresentados como uma maneira 

de reconhecimento da excelência na gestão das organizações. As diretrizes, 

fundamentos, critérios de cada uma das premiações, possuem o intuito de submeter  

uma organização a uma análise profunda de sua gestão. Alguns deles classificam a 

Instituição em nível internacional. As instituições por trás dos prêmios, em geral, 

possuem como missão o apoio e estímulo das organizações para a evolução e o 

desenvolvimento de sua gestão.  

É possível perceber que Fundamentos e Critérios de Excelência, ainda que 

não tenham a mesma nomenclatura para todas as premiações, permeiam os 

processos. Os objetivos estão em consonância com as Boas Práticas para as 

empresas: se tornarem cooperativas, sustentáveis, gerando valor para a sociedade.  
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1.7 Abordagem metodológica 

 

Quadro 2: situação-problema, objetivo geral, específicos, questão problema  

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVO GERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

QUESTÃO PROBLEMA 

A educação no Brasil é 

ineficiente devido à baixa 

ou ausência de qualidade. 

(ROMANELLI, 1997); a 

educação pública 

obrigatória universalizada 

é considerada cada vez 

mais de péssima 

qualidade (PAZ et al., 

2012) 

 

A pesquisa tem 

como objetivo geral 

evidenciar como 

Critérios de 

Excelência podem 

contribuir na 

melhoria dos 

processos em 

Instituições de 

Ensino. 

 

Identificar os 

critérios de 

excelência comuns 

entre as diversas 

premiações (PNQ, 

PQRio,  Qualidade 

na Educação, 

Malcom Baldrige 

etc). 

Para que haja qualidade em 

uma Instituição é preciso a 

formulação de um diagnóstico 

consistente, para que, a partir 

deste, serem traçadas metas 

claras que sejam 

correspondentes às 

necessidades (KUENZER, 2010). 

Por esta razão, a adoção de 

critérios de excelência pode ser 

um possível caminho para o 

sucesso, juntamente com a 

identificação das boas práticas 

oriundas dos princípios de 

qualidade. 

Identificar as Boas 

Práticas comuns 

entre as diversas 

premiações 

associadas a 

critérios de 

excelência que 

poderiam ser 

adotados na gestão 

de uma instituição 

de ensino; 

Identificar e 

comparar a 

percepção dos 

alunos e 

professores em 

relação às boas 

práticas 
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As etapas da pesquisa estão demonstradas na figura a seguir: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
       NÃO 
  
 

      SIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        NÃO 

        
      

 

         SIM 

 

 
 

DEFINIÇÃO DO TEMA 

FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA: 

NECESSIDADE DA DISSERTAÇÃO 

ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS 

METODOLOGIA: 

ESTUDO EXPLORATÓRIO, APLICADO, 

BIBLIOGRÁFICO, LEVANTAMENTO 

MÉTODO: 

PESQUISA SURVEY 

PLANEJAMENTO E 

EXECUÇÃO  

DO MÉTODO SURVEY 

OS OBJETIVOS 

ESTÃO       NÃO 
ADEQUADOS? 

REVISÃO DE 

LITERATURA 

APLICAÇÃO DO MÉTODO: 

QUESTIONÁRIO 

A 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

B 

C 

F 

G 

H 

I 

D 
E 

OS OBJETIVOS FORAM 

ATENDIDOS E AS 

PERGUNTAS 

RESPONDIDAS? 

   

 ATENDIDOS  

 E AS PERGUNTAS    

RESPONDIDAS? 
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Detalhamento das etapas descritas anteriormente: 

A. Definição do tema  

 

Levantamento de periódicos que estejam relacionados minimamente com o 

tema da pesquisa, através de uma busca com palavras-chave e indicação; análise 

dos papers para uma posterior seleção dos que serão utilizados na pesquisa; 

delimitação do tema; escolha quanto ao tipo de pesquisa: básica ou aplicada; 

definição de situação problema ou do tema a ser descrito; 

 

B. Formulação da situação problema: necessidade da dissertação  

 

Escolha do tema quanto à pertinência e necessidade; levantamento das 

dificuldades encontradas na Educação Pública; formulação da situação problema 

relacionada com a caracterização da educação insipiente; 

 

C. Estabelecimento dos objetivos 

 

Formulação dos objetivos que o trabalho se destina. É necessário 

amadurecer as intenções finais da pesquisa para que ao longo do processo se 

defina a melhor abordagem. 

 

D. Metodologia: estudo exploratório, aplicado, bibliográfico, levantamento 

 

Realização de um estudo exploratório, quali-quanti, bibliográfico através de 

uma pesquisa survey como método de investigação;  

 

E. Método: pesquisa Survey 

 

Para estruturação da dissertação foi realizada uma pesquisa survey, como 

método de investigação; 

 

F. Planejamento e execução do método Survey  
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Formulação de um questionário para avaliar o gap entre o grau de 

importância e grau de ocorrência de Boas Práticas em uma escola pública. Os 

respondentes são: alunos, responsáveis, professores e administradores; 

 Foi realizado um teste piloto com o questionário com fim de maior clareza e, 

também, foi submetido a uma profissional de psicologia para a adequação; 

Análise dos objetivos: se estavam de acordo com a pesquisa que estava 

sendo realizada; se havia coerência e coesão entre o que se pretendia e o que 

estava sendo realizado; 

 

G. Revisão de literatura 

 

Foram pesquisados sites, revistas, artigos, journals e papers para fundamentação 

das informações apresentadas; 

 

H. Aplicação do método questionário  

 

O questionário foi realizado utilizando-se a escala likert, com 23 perguntas. Após a 

análise dos resultados dos questionários, foi analisado se havia correlação com os 

objetivos e perguntas da pesquisa, para dar prosseguimento à próxima etapa sem 

desencontros. Para a escolha adequada da metodologia a ser utilizada é condição 

sinequanon saber a finalidade do trabalho, para não incorrer no equívoco de 

selecionar uma ferramenta inadequada. 

 

I.  Conclusões e recomendações para trabalhos futuros 

 

Não faz parte do objetivo da pesquisa analisar todos os atores envolvidos na 

educação, podendo ser uma sugestão para outros pesquisadores. 

 

1.8 Organização do estudo 

 

A pesquisa está estruturada em seis capítulos. No capítulo 1, o tema da 

pesquisa é introduzido e contextualizado, a situação problema é fundamentada, os 

objetivos gerais e específicos da pesquisa são apresentados, as questões da 

pesquisa são definidas, a metodologia da pesquisa explicitada, a pesquisa é 
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delimitada e sua importância ressaltada.  

No capítulo 2, há a revisão de literatura sobre o tema exposto, realiza-se a 

fundamentação teórica da pesquisa, com a finalidade de explicitar conceitos, 

apresentar estudos relacionados ao tema.  

No capítulo 3, os prêmios relacionados à qualidade e as boas práticas são 

apresentados, e suas correlações com os critérios de excelência. 

No capítulo 4, é detalhada a metodologia da pesquisa. O método que foi 

utilizado. A pesquisa survey foi realizada para medição dos graus de importância e 

ocorrência de Boas Práticas quanto à qualidade de educação em uma determinada 

instituição pública de ensino.  

No capítulo 5, é demonstrada uma análise dos dados coletados na pesquisa. 

Os resultados revelarão o grau de importância e ocorrência para dois dos atores 

presentes na Escola: professores e alunos; e se há distância entre as respostas dos 

mesmos.  

E, finalmente, no capítulo 6 encontra-se as conclusões e as sugestões para 

trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

QUALIDADE E EDUCAÇÃO  

 
 
2.1 Educação e qualidade 

 
 

Primeiramente é importante que o conceito de educação esteja claro. O verbo 

“educar” é proveniente da palavra em latim “educare”, por sua vez ligado a educere, 

verbo composto do prefixo ex (fora) + ducere (conduzir, levar), e significa 

literalmente 'conduzir para fora', ou seja, preparar o indivíduo para o mundo.  

(SCHÜTZ, 1997).   Então, educar é conduzir como um aio faz a uma criança 

indicando-lhe o caminho sem, contudo, caminhar por ela. 

A melhoria contínua, tão intrínseca de quando se pensa em qualidade, deve 

estar presente na formação dos professores e em todos os espaços do sistema 

educacional, no que tange a infraestrutura, bem como cada processo. Por isso falar 

de educação é falar de aprendizado que também é um processo contínuo, pois a 

formação humana assim o é. De acordo com Dias Sobrinho (2010) a educação 

precisa ter qualidade porque é um bem público, ou seja, possui compromisso 

intrínseco no âmbito social e nacional. A educação de qualidade é fundamental para, 

não só nortear os rumos da sociedade, como construí-la, na consolidação inclusive 

da identidade como nação.   

Educação de qualidade requer estruturação, uma direção bem definida, que 

objetive a autonomia do educando através de suas interações com o meio numa 

perspectiva crítica. Por isso a qualidade deve ser não só o sustentáculo como o 

amálgama de todo o processo (PARO, 2010). 

 
 
2.1.1 Educação 
 
 

De acordo com Piaget (1973), perceber a educação como um processo de 

construção, facilita o processo de aprendizagem. O estudo de Jean Piaget também 

esclarece o conceito de educação. Para ele, construir o conhecimento, ocorre 

quando as concepções combinam-se às informações advindas do meio, na medida 

em que o conhecimento não é concebido apenas como sendo descoberto 



27 
 

 

espontaneamente, nem transmitido de forma mecânica pelo meio exterior ou pelos 

adultos, mas como resultado de uma interação. O educando é o sujeito da 

aprendizagem, sempre um elemento ativo, que procura ativamente compreender o 

mundo que o cerca, e que busca resolver as interrogações que esse mundo provoca 

(REY, 2003). 

O educando aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os 

objetos do mundo, e constrói suas próprias categorias de pensamento, ao mesmo 

tempo que organiza seu mundo. Não é um sujeito passivo esperando que alguém 

transmita o conhecimento a ele por um ato de bondade. Quando se fala em sujeito 

ativo, não significa alguém hiperativo que faz muitas coisas, tão pouco alguém que 

tem uma atividade observável, ou que independa de um professor. O sujeito ativo é 

aquele que compara, exclui, ordena, categoriza, classifica, reformula, comprova, 

formula hipóteses em uma ação interiorizada – pensamento – ou em ação efetiva – 

segundo seu grau de desenvolvimento (PIAGET, 1996). Muitas ações externas 

relacionadas – por exemplo: realizar algo materialmente, seguir um modelo dado por 

outro, para ser copiado – não é habitualmente um sujeito intelectualmente ativo. 

Principais objetivos da educação: formação de homens "criativos, inventivos e 

descobridores", tornar educandos pessoas críticas e ativas, na busca constante da 

construção da autonomia. Não anulando o papel dos supervisores que detém a 

visão geral da dinâmica quanto aos fundamentos, princípios e conceitos do processo 

didático   

Piaget não propõe um método de ensino, mas, ao contrário, elabora uma 

teoria do conhecimento e desenvolve muitas investigações cujos resultados são 

utilizados por psicólogos e pedagogos. Desse modo, suas pesquisas recebem 

diversas interpretações que se concretizam em propostas didáticas também 

diversas. Mas se um dos objetivos da educação é um sujeito ativo, percebemos a 

sua importância na conjuntura social, e a necessidade desta educação ser de 

qualidade já que origina formadores de opinião (VASCONCELOS, 1996).     . 

Jean Piaget (1974), em sua obra, discute a questão da autonomia e do 

desenvolvimento. A autonomia não está relacionada com isolamento - capacidade 

de aprender sozinho e respeito ao ritmo próprio (escola comportamentalista) -, o 

florescer do pensamento autônomo e lógico operatório é paralelo ao surgimento da 

capacidade de estabelecer relações cooperativas. Quando os agrupamentos 
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operatórios surgem com as articulações das intuições, o indivíduo torna-se cada vez 

mais apto a agir cooperativamente. 

Jean Piaget (1996) caracterizava "autonomia como a capacidade de 

coordenação de diferentes perspectivas sociais com o pressuposto do respeito 

recíproco". Autonomia significa estar apto a cooperativamente construir o sistema de 

regras morais e operatórias necessárias à manutenção de relações permeadas pelo 

respeito mútuo. 

 Para Piaget a constituição do princípio de autonomia se desenvolve 

juntamente com o processo de desenvolvimento da autoconsciência. No início, a 

inteligência está calcada em atividades motoras, centradas no próprio indivíduo, 

numa relação egocêntrica de si para si mesmo. É a consciência centrada no eu. A 

consciência dorme, diz Piaget, ou é o indivíduo da não consciência. No 

desenvolvimento e na complexificação das ações, o indivíduo reconhece a 

existência do outro e passa a reconhecer a necessidade de regras, de hierarquia, de 

autoridade.  

O controle está centrado no outro. O indivíduo desloca o eixo de suas 

relações de si para o outro, numa relação unilateral, no sentido então da 

heteronomia. A verdade e a decisão estão centradas no outro, no adulto. Neste caso 

a regra é exterior ao indivíduo e, por consequência, sagrada a consciência é tomada 

emprestada do outro. Toda consciência da obrigação ou do caráter necessário de 

uma regra supõe um sentimento de respeito à autoridade do outro. Inclusive a 

melhoria de desempenho estudantil da maioria das pesquisas está vinculadas as 

variáveis das relações escolares e familiares (FAGUNDES, 2012) 

Na autonomia, as leis e as regras são opções que o sujeito faz na sua 

convivência social pela autodeterminação. Para Piaget, não é possível uma 

autonomia intelectual sem uma autonomia moral, pois ambas se sustentam no 

respeito mútuo, o qual, por sua vez, se sustenta no respeito a si próprio e 

reconhecimento do outro como ele mesmo (FREIRE, 2000). 

     A falta de consciência do eu e a consciência centrada na autoridade do 

outro impossibilitam a cooperação, em relação ao comum, pois este não existe. A 

consciência centrada no outro anula a ação do indivíduo como sujeito. O indivíduo 

submete-se às regras, e pratica-as em função do outro. Segundo Piaget este estágio 

pode representar a passagem para o nível da cooperação, quando, na relação, o 
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indivíduo se depara com condições de possibilidades de identificar o outro como ele 

mesmo e não como si próprio. (PIAGET, 1978). 

La Taille (1992) reafirma que as relações de cooperação permitem o 

desenvolvimento da autonomia, além de ser uma possibilidade de se chegar a 

verdades. Já a coação só perpetua a permanência de crenças e dogmas. Na 

cooperação, existe uma permissão de criticar a autoridade, através do uso da razão, 

e permite que a criança admita algumas regras e outras não. 

Na medida em que os indivíduos decidem com igualdade - objetivamente ou 

subjetivamente - as pressões que exercem uns sobre os outros se tornam colaterais. 

E as intervenções da razão, que Pierre Bovet observou, para explicar a autonomia 

adquirida pela moral, dependem, precisamente, dessa cooperação progressiva. Os 

estudos mostram também uma norma importante que é a reciprocidade, que não 

pode se desenvolver senão na e pela cooperação. A razão tem necessidade da 

cooperação na medida em que ser racional consiste em 'se' situar para submeter o 

individual ao universal. O respeito mútuo aparece, portanto, como condição 

necessária da autonomia, sobre o seu duplo aspecto intelectual e moral. Do ponto 

de vista intelectual, liberta a criança das opiniões impostas, em proveito da 

coerência interna e do controle recíproco. Do ponto de vista moral, substitui as 

normas da autoridade pela norma imanente à própria ação e à própria consciência, 

que é a reciprocidade na simpatia. (PIAGET,1977). 

 
 

A essência da autonomia é que as crianças se tornam capazes de tomar 
decisões por elas mesmas. Autonomia não é a mesma coisa que liberdade 
completa. Autonomia significa ser capaz de considerar os fatores relevantes 
para decidir qual deve ser o melhor caminho da ação. Não pode haver 
moralidade quando alguém considera somente o seu ponto de vista. Se 
também consideramos o ponto de vista das outras pessoas, veremos que 
não somos livres para mentir, quebrar promessas ou agir irrefletidamente 
(KAMII, 1991, p. 54). 

 
 

Kamii (1991) também expressa a autonomia em uma perspectiva de vida em 

grupo. Para ela, a autonomia significa o indivíduo ser governado por si próprio. É o 

contrário de heteronomia, que significa ser governado pelos outros. A autonomia 

significa levar em consideração os fatores relevantes para decidir agir da melhor 

forma para todos. Não pode haver moralidade quando se considera apenas o 

próprio ponto de vista. 
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Nos estudos de Piaget (1996), o outro é descoberto como alguém importante 

para o desenvolvimento do conhecimento, para apontar o caminho, educere. O 

papel do professor na educação e o papel do aluno num processo dialógico de 

equilíbrio.  

Para Lev S. Vygotsky (1988), o conceito e análise da Educação tangenciava 

as definições anteriores, mas o foco principal era interação.  

As concepções sobre o processo de formação de conceitos remetem às 

relações entre pensamento e linguagem, à questão cultural no processo de 

construção de significados pelos indivíduos, ao processo de internalização e ao 

papel da escola na transmissão de conhecimento, que é de natureza diferente 

daqueles aprendidos na vida cotidiana. Propõe uma visão de formação das funções 

psíquicas superiores como internalização mediada pela cultura (VYGOTSKY, 1989). 

As concepções de Vygotsky (1987) sobre o funcionamento do cérebro 

humano colocam que o cérebro é a base biológica, e suas peculiaridades definem 

limites e possibilidades para o desenvolvimento humano. Essas concepções 

fundamentam sua ideia de que as funções psicológicas superiores (por exemplo: 

linguagem, memória) são construídas ao longo da história social do homem, em sua 

relação com o mundo. Desse modo, as funções psicológicas superiores referem-se 

a processos voluntários, ações conscientes, mecanismos intencionais e dependem 

de processos de aprendizagem. 

Um eixo central para a compreensão de suas concepções sobre o 

desenvolvimento humano como processo sócio histórico é a ideia de mediação: 

enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos, 

mas acesso mediado, através de recortes do real, operados pelos sistemas 

simbólicos de que dispõe, portanto enfatiza a construção do conhecimento como 

uma interação mediada por várias relações, ou seja, o conhecimento não está sendo 

visto como uma ação do sujeito sobre a realidade, assim como no construtivismo, 

mas sim, pela mediação feita por outros sujeitos. O outro social pode apresentar-se 

por meio de objetos, da organização do ambiente, do mundo cultural que rodeia o 

indivíduo (VYGOTSKY, 1988). 

A linguagem, sistema simbólico dos grupos humanos, representa um salto 

qualitativo na evolução da espécie. É ela que fornece os conceitos, as formas de 

organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. É por 

meio dela que as funções mentais superiores são socialmente formadas e 
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culturalmente transmitidas, portanto, sociedades e culturas diferentes produzem 

estruturas diferenciadas. A cultura fornece ao indivíduo os sistemas simbólicos de 

representação da realidade, ou seja, o universo de significações que permite 

construir a interpretação do mundo real. Ela dá o local de negociações no qual seus 

membros estão em constante processo de recriação e reinterpretação de 

informações, conceitos e significações.  (VYGOTSKY, 1988).  

O processo de internalização é fundamental para o desenvolvimento do 

funcionamento psicológico humano. A internalização envolve uma atividade externa 

que deve ser modificada para tornar-se uma atividade interna, é interpessoal e se 

torna intrapessoal (VYGOTSKY, 1989). 

Usa o termo função mental para referir-se aos processos de: pensamento, 

memória, percepção e atenção. Coloca que o pensamento tem origem na 

motivação, interesse, necessidade, impulso, afeto e emoção. 

A interação social e o instrumento lingüístico são decisivos para o 

desenvolvimento. Existem, pelo menos dois níveis de desenvolvimento identificados 

por Vygotsky: um real, já adquirido ou formado, que determina o que a criança já é 

capaz de fazer por si própria, e um potencial, ou seja, a capacidade de aprender 

com outra pessoa (VYGOTSKY, 1977) . 

A aprendizagem interage com o desenvolvimento, produzindo abertura nas 

zonas de desenvolvimento proximal (distância entre aquilo que a criança faz sozinha 

e o que ela é capaz de fazer com a intervenção de um adulto; potencialidade para 

aprender, que não é a mesma para todas as pessoas; ou seja, distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o potencial) nas quais as interações sociais são 

centrais, estando então, ambos os processos, aprendizagem e desenvolvimento, 

inter-relacionados; assim, um conceito que se pretenda trabalhar, como por 

exemplo, em matemática, requer sempre um grau de experiência anterior para a 

criança (VYGOTSKY, 1987).  

O desenvolvimento cognitivo é produzido pelo processo de internalização da 

interação social com materiais fornecidos pela cultura, sendo que o processo se 

constrói de fora para dentro. Para Vygotsky (1987), a atividade do sujeito refere-se 

ao domínio dos instrumentos de mediação, inclusive sua transformação por uma 

atividade mental. 

Para ele, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque forma 

conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais.  
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É na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se vão internalizando 

conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de 

conhecimentos e da própria consciência. Trata-se de um processo que caminha do 

plano social - relações interpessoais - para o plano individual interno - relações 

intrapessoais (VYGOTSKY, 1989).  

Assim, a escola é o lugar onde a intervenção pedagógica intencional 

desencadeia o processo ensino-aprendizagem. 

O professor tem o papel explícito de interferir no processo, diferentemente de 

situações informais nas quais a criança aprende por imersão em um ambiente 

cultural. Portanto, é papel do docente provocar avanços nos alunos e isso se torna 

possível com sua interferência na zona proximal (CALIL, 1991). 

Vemos ainda como fator relevante para a educação, decorrente das 

interpretações das teorias de Vygotsky, a importância da atuação dos outros 

membros do grupo social na mediação entre a cultura e o indivíduo, pois uma 

intervenção deliberada desses membros da cultura, nessa perspectiva, é essencial 

no processo de desenvolvimento. Isso nos mostra os processos pedagógicos como 

intencionais, deliberados, sendo o objeto dessa intervenção: a construção de 

conceitos (DANIELS, 2001). 

O aluno não é tão somente o sujeito da aprendizagem, mas, aquele que 

aprende junto ao outro o que o seu grupo social produz, tal como: valores, 

linguagem e o próprio conhecimento. 

A formação de conceitos espontâneos ou cotidianos desenvolvidos no 

decorrer das interações sociais diferenciam-se dos conceitos científicos adquiridos 

pelo ensino, parte de um sistema organizado de conhecimentos. (VYGOTSKY, 

1997) 

Vygotsky reafirma muitos aspectos da obra de Piaget, mas também a critica, 

por considerar que Piaget não deu a devida importância à situação social e ao meio. 

Ambos atribuem grande importância ao organismo ativo, todavia Vygotsky destaca o 

papel do contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem, sendo chamado de sócio interacionista, e não apenas de 

interacionista como Piaget. 

Piaget coloca ênfase nos aspectos estruturais e nas leis de caráter universal 

(de origem biológica) do desenvolvimento, enquanto Vygotsky destaca as 
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contribuições da cultura, da interação social e a dimensão histórica do 

desenvolvimento mental. 

Ambos são construtivistas em suas concepções do desenvolvimento 

intelectual. Ou seja, sustentam que a inteligência é construída a partir das relações 

recíprocas do homem com o meio. A aprendizagem é fundamental ao 

desenvolvimento dos processos internos na interação com outras pessoas. 

Ao observar a zona proximal, o educador pode orientar o aprendizado no 

sentido de adiantar o desenvolvimento potencial do educando, tornando-o real. 

Nesse ínterim, o ensino deve passar do grupo para o indivíduo. Em outras palavras, 

o ambiente influenciaria a internalização das atividades cognitivas no indivíduo, de 

modo que, o aprendizado gere o desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento 

mental só pode realizar-se por intermédio do aprendizado (LATAILLE, 1992). 

Parafraseando Paulo Freire Educar é um ato de construção, que liberta o 

homem do determinismo, passando a reconhecer o papel da História e a questão da 

identidade cultural, tanto em sua dimensão individual, como em relação à classe dos 

educandos, é essencial à prática pedagógica proposta. Entender que o educando 

não é um receptáculo vazio pronto para ser preenchido pelo conhecimento do 

professor. Sem respeitar essa identidade, sem levar em conta autonomia, as 

experiências vividas pelos educandos antes de chegar à escola, o processo será 

ineficiente, somente meras palavras despidas de significação real. 

Paulo Freire afirma que a educação é ideológica, mas dialogante, porque 

dessa maneira pode se estabelecer a verdadeira comunicação da aprendizagem 

entre seres constituídos de almas, desejos e sentimentos. 

A autonomia citada anteriormente está presente na definição de vocação 

ontológica de ‘ser mais’, de querer transformar o que está a sua volta; uma forma de 

não conformidade que está associada com a capacidade de transformar o mundo.  

A educação problematizadora proposta por Paulo Freire dinamiza o processo 

de aprendizagem e responde à essência do ser e da sua consciência, que é a 

intencionalidade. 

O homem possui essa intencionalidade que está na capacidade de admirar o 

mundo, ao mesmo tempo desprendendo-se dele para poder melhor analisá-lo, 

problematizando e criticando a realidade admirada, gerando a percepção daquilo 

que é inédito e viável.  
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A percepção elimina posturas fatalistas que apresentam a realidade 

irrevogavelmente preestabelecida. 

Por acreditar que o mundo é passível de transformação a consciência crítica 

liga-se ao mundo da cultura e não da natureza.  

No processo educativo, o educando deve primeiro ver-se como um construtor 

desse mundo da cultura.  

Podemos entender cultura como o acrescentamento que o homem faz ao 

mundo, ou como o resultado do seu trabalho, do seu esforço criador. Essa 

descoberta é a responsável pelo resgate da autoestima do educando, pois, tanto é 

cultura a obra de um grande escultor, quanto o tijolo feito pelo oleiro. 

Procura-se superar a dicotomia entre teoria e prática, pois durante o 

processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui que 

conhecer é interferir na realidade, percebe-se como um sujeito da história. 

Para Paulo Freire "não se pode separar a prática da teoria, autoridade de 

liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar 

de aprender". (FREIRE, 2000) 

 
 

2.1.2 Evolução do conceito de qualidade 

 
 
Na década de 1920, W. A. Shewhart, estatístico norte-americano tinha um 

grande questionamento com a qualidade e com a variabilidade encontrada na 

produção de bens e serviços. Por esta razão desenvolveu: o Controle Estatístico de 

Processo (CEP); e W.E. Deming, também americano foi conhecido por melhorar os 

processos produtivos na América do Norte e desenvolveu: o Ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check e Action), também chamado de Ciclo Deming da Qualidade.  

O Japão ao reerguer-se no pós-segunda guerra, o faz baseado em palestras 

de W.E. Deming que foi convidado pela Japanese Union of Scientists and Engineers 

(JUSE). O teor das explanações para esses empresários e industriais dizia respeito 

ao controle estatístico de processo e sobre gestão da qualidade. Devido a essa nova 

postura gerencial, o Japão continua se destacando como potência mundial.  

A DsC em educação Cosete Ramos (1993) se opõe ao termo “milagre 

japonês”, afirmando que foi um período de empenho demasiado em busca da 

qualidade para o soerguimento do país. No período pós-guerra, o planejamento 



35 
 

 

estratégico passou a ser adotado porque as empresas perceberam que havia um 

gap entre as necessidades do mercado e o que produziam.  

Nos anos 70, houve uma crise e consequentes mudanças no estilo gerencial. 

Apenas na década de 80, é consolidado como fundamental o planejamento 

estratégico associado a novas técnicas de gestão estratégica. O berço da sociedade 

competitiva se deu nesse período, em que o impacto estratégico da qualidade como 

vital interesse.  

O cuidado com a qualidade de bens e serviços não é algo que ocorreu há 

pouco tempo. Os consumidores normalmente tinham o cuidado de inspecionar os 

bens e serviços que recebiam em uma relação de troca. Esse cuidado caracterizou a 

chamada “Era da Inspeção”, que se voltava apenas para o produto acabado, não 

produzindo assim, qualidade, apenas encontrava produtos defeituosos na razão 

direta da intensidade da inspeção (LONGO, 1996).  

Longo (1995) aponta em seu trabalho que a “Era do Controle Estatístico” 

surgiu com a produção em massa, definindo-se basicamente como a introdução de 

técnicas de amostragem e de outros processos de base estatística o aparecimento 

do setor de controle da qualidade. Os países pioneiros em pensar qualidade como 

sistemas e implantá-los foram os Estados Unidos - a partir da década de 30 – e o 

Japão – na década de 40. Somente na década de 50, surgiu a Gestão da Qualidade, 

com uma nova filosofia gerencial.  

O termo utilizado para a nova filosofia gerencial foi “Gestão da Qualidade 

Total”. Seu aspecto basilar era o deslocamento do olhar apenas sobre um produto 

ou serviço para a concepção de todo um sistema da qualidade. A qualidade não era 

mais vista como uma responsabilidade somente de um departamento em particular 

ou uma característica do produto, passou a ser uma questão para toda a empresa 

(LONGO, 1995). 

Qualidade é um termo importado a partir da década de 80 para o âmbito 

educacional do mundo dos negócios e expressa que esse termo até mesmo no nos 

negócios é fluido porque depende do que se delimita como qualidade, se é 

qualidade dos processos, do produto, se está relacionada ao material ou ao 

custo/benefício. A própria tentativa de definição de qualidade é plurívoca porque 

variará entre os sujeitos, valores, e experiências dos mesmos, e, por isso sugere 

que seja feito um levantamento de indicadores sociais para que seja feita essa 

aferição (Oliveira, 2005). 
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Diversos modelos gerenciais foram se sobrepondo ou coexistindo ao decorrer 

dos anos. Cada um trazia em seu bojo inovações com a tentativa de melhor 

adequação com o mercado. Muitos foram utilizados pelas organizações, que se 

beneficiavam com eles. Todavia, o sistema educacional brasileiro, de maneira geral, 

não parece ter se apropriado com eficácia desses modelos, e os avanços nessa 

direção têm sido parcos. Ao dedicar-se à análise do funcionamento dos sistemas de 

ensino, encontra-se provas de que a gestão é um componente decisivo da eficácia 

escolar. Devido a essa situação, é imprescindível a adoção de uma postura 

gerencial diferente (LONGO, 1996). 

A implementação de uma Gestão da Qualidade Total, que é o exemplo de 

excelência gerencial nas empresas, pode contribuir de forma significativa para a 

melhoria do ensino em âmbito nacional. As reais transformações acontecem quando 

os princípios, conceitos e fundamentos da GQT passam a se integrar à cultura da 

organização, ao quotidiano das pessoas e a cada processo organizacional. Os 

verdadeiros benefícios oriundos da GQT são apenas consequência da 

implementação de um programa de melhoria contínua e sólido, que auxilia o 

desenvolvimento do potencial e das qualidades dos profissionais da educação no 

trabalho que realizam (BATISTA, 1994). 

A qualidade da educação deve ser vista sob a perspectiva das seis 

dimensões da qualidade: qualidade intrínseca, custo, atendimento, moral, segurança 

e ética. Se estas dimensões não forem atendidas, não haverá totalidade à qualidade 

da educação. É um grande erro restringir a conceituação de qualidade do ensino ao 

seu aspecto político-pedagógico. Não faz sentido negar as dimensões formal e 

política da educação, ou seja, qualidade formal — competência para produzir e 

aplicar métodos, técnicas e instrumentos — e qualidade política, aquela que se 

refere à competência para projetar estratégias de formação e emancipação das 

novas gerações, de sujeitos sociais capazes de definir por si próprios o seu destino 

histórico (XAVIER, 1995).  

Segundo alguns autores ([RAMOS, 1993], [Xavier, 1995], [LONGO, 1996], 

[BATISTA, 1996]) as características essenciais dos sistemas educacionais para que 

a gestão da qualidade total possa ocorrer são: 

a) o comprometimento político dos dirigentes; 

b) a busca por alianças e parcerias (públicas e privadas);  

c) a valorização dos profissionais da educação; 
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d) a gestão democrática; 

e) o fortalecimento e a modernização da gestão escolar; e 

f) a racionalização e a produtividade do sistema educacional. 

 

É necessário para que haja a implantação do modelo gerencial, a consciência 

da existência dos processos e o treinamento. De acordo com LONGO (1995) não há 

qualidade total ou gestão da qualidade sem esses dois imprescindíveis aspectos, 

porque permitem o desenvolvimento de habilidades necessárias ao paradigma 

gerencial em questão. O que a autora constatou e pode ser percebido também de 

maneira tácita é que treinamentos apenas são eficazes quando atrelados a 

educação incentivada desde o âmbito familiar, que acompanha o ser humano até a 

fase adulta.  

No que diz respeito à educação, no sentido mais abrangente, a alteração de  

paradigmas gerenciais, costuma ser um processo árido. E precisa ser aplicado com 

método e não só contar com a boa vontade das pessoas. Inseri-las na conjuntura 

esclarecendo os objetivos da mudança possibilitará um vislumbre de um futuro em 

que o crescimento, eficiente e eficaz, do indivíduo e da organização permitirá a 

obtenção do objetivo principal da qualidade total, que é a satisfação e a melhoria da 

qualidade de vida dos clientes internos e externos das organizações. 

LONGO (1996) apresenta um caminho para as instituições de ensino que 

buscam atingir a excelência através de um sistema de gestão da qualidade 

apontando os seguintes aspectos: 

 

a) foco centrado em seu principal cliente – o aluno; 

b) forte liderança dos dirigentes; 

c) visão estratégica (valores, missão e objetivos) claramente definida e 

disseminada; 

d) plano político-pedagógico oriundo de sua visão estratégica e definido pelo 

consenso de sua equipe de trabalho; 

e) clima positivo de expectativas quanto ao sucesso; 

f) forte espírito de equipe; 

g) equipe de trabalho consciente do papel que desempenha na organização e de 

suas atribuições; 
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h) equipe de trabalho capacitada e treinada para melhor desempenhar suas 

atividades; 

i) planejamento, acompanhamento e avaliação sistemáticos dos processos; e 

j) preocupação constante com inovações e mudanças.  

 
 
2.1.3 Breve história da educação 
 
 

A proposta de qualidade na educação não é assunto novo. Desde o século 

passado já se afirmava a relevância de um ensino público de qualidade para todos, 

conjuntamente com o desenvolvimento da cidadania (LIMA, 2009). Em teorias do 

capital humano, afirma-se que para haver desenvolvimento econômico seria 

necessário grandes investimentos em educação (NEAVE, 2001). 

Ao analisar a história percebe-se que os problemas da educação não dizem 

respeito ao momento atual, mas desde os primeiros momentos, marcado pela 

irrisória oferta de ensino elementar (PAZ et al., 2012). 

Inicialmente, o ensino no Brasil era realizado pelos padres jesuítas que 

tinham a principal finalidade na catequização. Aos poucos o processo se voltou 

unicamente à instrução das elites, em que a educação popular era praticamente 

inexistente. No século XVII, o problema foi agravado quando o Marquês de Pombal 

expulsou os jesuítas. A expulsão dos jesuítas foi a maneira que Pombal encontrou 

para recolocar o Estado como definidor de políticas educacionais. Esse processo 

ficou conhecido como Reforma dos Estudos em 28 de junho de 1759. Nesse 

momento a educação ainda não era obrigatória. Embora houvesse sido criada lei 

para arrecadação específica, isso não ocorreu de forma efetiva além da dificuldade 

em admissão de professores. Não foi possível, portanto, a expansão de uma 

educação popular (PAZ et al., 2012). 

A discrepância educacional entre as classes existe desde o período pós-

independência do Brasil, em que havia uma educação formal de qualidade para a 

classe dominante e a maior parte ou não recebia nenhum tipo de educação ou uma 

educação ineficiente, dissociada da realidade (ROMANELLI, 1997). O acesso à 

educação ficou restrito a uma pequena parcela da população. A população brasileira 

recorria às aulas particulares ou generosidade de poucos (CARDOSO, 2004). 
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Somente com a chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 que houve 

mudanças educacionais significativas com o intuito de atender as demandas da 

aristocracia portuguesa, inclusive com a criação de cursos superiores (PAIVA, 1987). 

Na Constituição de 1824, havia um artigo sobre a educação escolar gratuita 

para os cidadãos, mas como o Brasil era de economia basicamente agrária, a 

instrução popular foi considerada dispensável. 

Em 15 de outubro de 1827, surge a primeira Lei Geral da Educação que 

tornava obrigatória a instalação de escolas em locais muito populosos. Mas isso não 

ocorreu. Já no Ato Adicional de 1834, o governo foi incumbido de cuidar da 

educação das elites, nos cursos superiores e foi isento de cuidar da população em 

geral quanto ao ensino elementar. As províncias foram imbuídas desta 

responsabilidade, mas sem apoio e recursos necessários só o fizeram de maneira 

precária durante todo o período do Império (DI GIORGE e LEITE, 2010). 

Na Constituição de 1891, a incumbência da educação recai sobre os ombros 

dos estados e alguns a delegam para os municípios que em muitos casos são 

pobres em arrecadação de impostos. Houve, então, a sobreposição quanto a 

Constituição de 1824 que garantia que a educação fosse oferecida à população 

gratuitamente. Na Constituição de 1934, artigo 5º, inciso XIV, apresentou como 

obrigação da União traçar diretrizes da educação nacional, dando ênfase à 

educação como direito gratuito do cidadão. Na segunda metade do século XIX, não 

havia ensino público nem para atender 9% da população, e isso contando apenas os 

livres (PAIVA, 1987). A Constituição de 1946 afirma o direito a educação bem como 

sua gratuidade, todavia não deixa clara a educação como dever do Estado (Horta, 

1998). 

Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases reafirma a Constituição de 1946 ao 

explicitar o direito, a obrigação e a extensão escolares (PAZ et al., 2012). No período 

do Regime Militar, a Constituição desvinculou os recursos para a educação, 

justificando flexibilidade orçamentária. Foi duplo ônus para os professores: 

financiaram a expansão da educação com o rebaixamento dos seus salários e a 

duplicação ou triplicação da jornada de trabalho (CURY, 2003). Definido por PAZ et 

al. (2012) como um cenário repressivo. 

Durante o fim da década de 70 e na primeira metade da de 80, na reabertura 

democrática, houve o “Milagre Econômico”, que possibilitou de forma mais efetiva a 
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universalização do primário e qualificação da mão-de-obra devido às demandas do 

mercado (HORTA, 1998).  

Na década de 90 é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) que permitiu a organização do ensino municipal. Ainda no ano de 

1996, foi regulamentado o FUNDEF – Fundo de Manutenção de Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Este fundo repassa os 

recursos financeiros com base no número efetivo de matrículas realizadas para o 

ingresso no ensino fundamental (PAZ et al., 2012). 

As demais políticas subsequentes procuram permitir o ingresso de cada vez 

mais alunos à escola e diminuir as taxas de reprovação através de ciclos de 

aprendizagem. A questão é que as políticas, ou ações do governo, não pareceram 

refletir sobre a qualidade da educação que estava sendo oferecida, apenas focaram 

na entrada e permanência dos alunos na escola (PAZ et al., 2012). 

A conceituação da qualidade da educação, ou do ensino, precisa ser 

esclarecida no âmbito gerencial (LONGO, 1995). Segundo a autora, não faz sentido 

negar as dimensões formal e política da educação, ou seja, qualidade formal – 

competência para produzir e aplicar métodos, técnicas e instrumentos – e qualidade 

política, aquela que se refere à competência para projetar estratégias não só de 

formação, mas também de emancipação das gerações subsequentes. O objetivo 

final dessa educação de qualidade é a formação de sujeitos sociais capazes de 

definir por si próprios o seu destino histórico. Mas, a qualidade na educação pode 

ser analisada sob a ótica das seis dimensões da qualidade: qualidade intrínseca, 

custo, atendimento, moral, segurança e ética. A conceituação de qualidade do 

ensino em sua totalidade é o atendimento às seis dimensões simultaneamente 

(LONGO, 1996). 
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CAPÍTULO 3  

OS PRÊMIOS DE QUALIDADE E BOAS PRÁTICAS 

 
 
3.1 Fundação Nacional de Qualidade 
 
 

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) faz parte integrante do estudo, 

porque seu objetivo é a disseminação dos Fundamentos e os Critérios de Excelência 

em Gestão para organizações de quaisquer setores e portes, com o intuito de 

contribuir para o aperfeiçoamento da gestão, o aumento da competitividade e para a 

melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.  

E no cumprimento dos seus objetivos, a FNQ também desenvolve atividades 

relacionadas à educação, à mobilização, à inovação e à premiação, vinculadas à 

gestão estratégica e operacional das organizações, para gerar a troca de 

conhecimentos sobre a excelência da gestão. Dentre outras atividades a FNQ presta 

programa de visitas às empresas vencedoras do Prêmio Nacional da Qualidade 

(PNQ), além de organizar e promovê-lo, que é um reconhecimento notável 

relacionado à qualidade da gestão. 

O quadro a seguir demonstra quanto os Critérios de Excelência e os 

prêmios/planos/programas estão tão relacionados. No plano horizontal foram 

colocados os oito Critérios de Excelência extraídos do PNQ; no vertical sete dos 

prêmios/planos/programas que tratam da qualidade. Cada um dos  

prêmios/planos/programas foram estudados para que fosse feita a análise da 

presença de algum, alguns, ou todos os Critérios de Excelência em sua 

fundamentação. 

 
Quadro 3 - Critérios e Prêmios Plano Programas2 

 

 

                                                 
2 Quadro elaborado pela autora. 
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 Pode-se perceber o quanto prêmios/planos/programas estão correlacionados 

com os Critérios de Excelência. O PNQ e o PQRio são oriundos da FNQ, por isso 

possuem como carro-chefe os oito critérios. O Plano Estratégico Estadual só não 

possui um foco específico sobre Clientes e Processos, todavia há a presença de 

todos os outros. Já o Programa Educacional possui a maioria dos critérios, exceto 

Liderança, Clientes e Processos. E o Prêmio Malcom Baldridge não ressalta com 

tanta clareza apenas a esfera social quanto os demais. 

 
 
3.1.1 O Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) 
 

 

No início dos anos 90, um grupo de empresários perceberam a carência da 

adoção de padrões internacionais para gestão. Por esta razão, em 11 de outubro de 

1991, em São Paulo, representantes de 39 organizações privadas e públicas criaram 

a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ).   

O Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ) foi criado no início da década de 90. 

O referido Prêmio é uma forma de reconhecimento da excelência na gestão das 

organizações sediadas no Brasil. O ciclo de avaliação do referido Prêmio reconhece 

empresas em nível classe mundial.  

Após uma minuciosa análise de cerca de 800 horas, a instituição que se 

candidata ao referido prêmio, recebe um amplo Diagnóstico de Maturidade da 

Gestão (DMG) detalhado que apresenta pontos fortes e também oportunidades para 

melhoria da empresa, assim como os eixos potencializadores e fragilizadores da 

gestão. 

O conteúdo possui informações, sobre as quais a empresa poderá empenhar-

se para efetivar as alterações necessárias e ainda voltar a se candidatar ao PNQ. Se 

a instituição conseguir passar a próxima fase, receberá uma visita às instalações, 

com o intuito de comprovação das informações transmitidas na etapa anterior e 

complementação das descritas no Relatório da Gestão.  

O PNQ possui três formas de reconhecimento:  

 Premiada: organização que atende de forma harmônica e balanceada todos 

os Fundamentos da Excelência avaliados pelos Critérios de Excelência e 

demonstra excepcionais resultados no desempenho de sua gestão, podendo 
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ser considerada como referencial de excelência em muitas práticas e 

resultados; 

 Finalista: organização que atende de forma harmônica à maioria dos 

Fundamentos da Excelência avaliados pelos Critérios de Excelência, podendo 

ser considerada como referencial em algumas práticas e resultados; 

 Destaque por Critério: organização que se destaca no atendimento a um 

determinado critério, evidenciado por meio da pontuação obtida no processo 

de avaliação. 

A missão central da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é apoiar e 

estimular e as organizações para a evolução e o desenvolvimento e de sua gestão, 

através da disseminação dos Fundamentos e Critérios de Excelência, para que se 

tornem cooperativas, sustentáveis, e gerem valor para a sociedade.  

Caso a empresa seja premiada, obterá o reconhecimento pela excelência de 

sua gestão. Isso significa que apresentou enfoques padrões, executados em todas 

as áreas, com resultados acima da média em comparação com os referenciais de 

excelência, pode ser considerada líder em seu setor de atuação. A instituição 

também assume o compromisso perante a sociedade de divulgar seu modelo ou as 

práticas consideradas de excelência. Ao fim do ciclo avaliativo, a empresa obtém um 

amplo Relatório de Avaliação da gestão. O Prêmio é o reconhecimento máximo à 

excelência da gestão das organizações (FPNQ, 2016). 

 

A premiação possui etapas teóricas e práticas, cujos principais objetivos são: 

 estimular o desenvolvimento cultural, político, científico, tecnológico, 

econômico e social do Brasil; 

 fornecer às organizações um referencial (modelo) para contínuo 

aperfeiçoamento; 

 conceder reconhecimento público e notório à excelência da qualidade da 

gestão para organizações Classe Mundial; 

 divulgar as práticas de gestão bem sucedidas, tendo em vista o 

benchmarking. 

 

Após a análise do Relato Organizacional (RO) preenchido pela empresa 

candidata e da visita às instalações já no final do processo do PNQ, as pessoas 

passam a ter uma visão sistêmica da organização, observam-na de forma mais 
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abrangente, levando em conta todos os seus processos. Os colaboradores passam 

a focar nos mesmos objetivos de maneira holística e assim há o alcance de 

resultados globais. 

O Relato Organizacional avalia: fornecedores, clientes, parceiros e  

concorrentes. Por causa dessa abrangência a organização candidata passa a obter 

um diferencial. E vislumbra a possibilidade de participar do grupo das empresas de 

nível classe mundial.   

Depois da organização candidata passar por um processo avaliativo 

minucioso, com duração de aproximadamente quatro meses, é realizado o anúncio 

das organizações reconhecidas pelo Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ). Ser 

ganhador representa ser líder em qualidade, produtividade, competitividade e gestão 

e são destacados por sua trajetória em busca da excelência da gestão. 

Os Fundamentos da Excelência apresentam conceitos reconhecidos 

mundialmente e que se traduzem em práticas encontradas em organizações. São 

valores oriundos de uma cultura organizacional, perpassando por todos os níveis da 

instituição. Os Fundamentos que puderam ser extraídos e suas definições para 

formar uma cultura de gestão voltada para resultados e competitivas para o mercado 

são (PNQ, 2016):  

 

a) Pensamento Sistêmico: entendimento das relações de interdependência entre 

os diversos componentes de uma organização, bem como entre a 

organização e o ambiente externo. 

b) Aprendizado Organizacional: busca e alcance de um novo patamar de 

conhecimento para a organização por meio da percepção, reflexão, avaliação 

e compartilhamento de experiências. 

c) Cultura de Inovação: promoção de um ambiente favorável à criatividade, 

experimentação e implementação de novas ideias que possam gerar um 

diferencial competitivo para a organização. 

d) Liderança e Constância de Propósitos: atuação de forma aberta, democrática, 

inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura 

da excelência, a promoção de relações de qualidade e a proteção dos 

interesses das partes interessadas. 

e) Orientação por Processos e Informações: compreensão e segmentação do 

conjunto das atividades e processos da organização que agreguem valor para 
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as partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e execução de 

ações deve ter como base a medição e análise do desempenho, levando-se 

em consideração as informações disponíveis, além de incluir os riscos 

identificados. 

f) Visão de Futuro: compreensão dos fatores que afetam a organização, seu 

ecossistema e o ambiente externo no curto e no longo prazo. 

g) Geração de Valor: alcance de resultados consistentes pelo aumento de valor 

tangível e intangível de forma sustentada para todas as partes interessadas. 

h) Valorização das Pessoas: criação de condições para que as pessoas se 

realizem profissional e humanamente, maximizando seu desempenho por 

meio do comprometimento, do desenvolvimento de competências e de 

espaços para empreender. 

i) Conhecimento sobre o Cliente e o Mercado: conhecimento e entendimento do 

cliente e do mercado, visando a criação de valor de forma sustentada para o 

cliente e, consequentemente, gerando maior competitividade nos mercados. 

j) Desenvolvimento de Parcerias: desenvolvimento de atividades em conjunto 

com outras organizações, a partir da plena utilização das competências 

essenciais de cada uma, objetivando benefícios para ambas as partes. 

k) Responsabilidade Social: atuação que se define pela relação ética e 

transparente da organização com todos os públicos com os quais ela se 

relaciona. Refere-se também à inserção da empresa no desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para 

gerações futuras; respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais como parte integrante da estratégia da organização. 

 

A descrição completa destes fundamentos e como cada um é colocado em 

prática pelas organizações pode ser encontrado na publicação Conceitos 

Fundamentais da Excelência em Gestão (FNQ, 2016).   

 
 
3.1.2 Programa Qualidade Rio de Janeiro 
 
 

O Programa Qualidade Rio de Janeiro (PQRio) foi criado em 1999 pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro com desafio duplo: contribuir para tornar o 
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Estado do Rio de Janeiro reconhecido não apenas por suas belezas naturais, mas 

também pelo seu potencial econômico, através da modernização e capacitação 

tecnológica das suas organizações; e promover mudanças capazes de levar a 

cidade a uma posição de destaque no cenário nacional e internacional com relação 

à competitividade, qualidade e produtividade. 

A operacionalização do PQRio é feita pela iniciativa privada, por intermédio da 

União Brasileira pela Qualidade no Estado do Rio de Janeiro – UBQ-RJ. Objetiva à 

indução da melhoria do desempenho organizacional das instituições públicas e 

privadas que se encontram no Estado do Rio de Janeiro, representando o 

reconhecimento às organizações fluminenses que demonstraram esforços efetivos 

direcionados à excelência do seu modelo de gestão. 

O PQRio é uma metodologia utilizada para diagnosticar o estágio atual de 

desenvolvimento gerencial, permitindo estabelecer planos de melhoria contínua do 

desempenho organizacional de acordo com os conceitos e princípios da Gestão da 

Qualidade. Este programa é oriundo do Prêmio Nacional da Qualidade – PNQ e no 

Prêmio Gaúcho da Qualidade e Produtividade – PGQP, este último, desde 1994, 

vem comprovando a sua eficácia como instrumento indutor para a utilização de 

Gestão pela Qualidade Total nas organizações do Rio Grande do Sul. 

O sistema de avaliação possui como pilares os Critérios de Excelência do 

PNQ, com itens que abordam os principais aspectos do desempenho competitivo: 

liderança da alta administração, desempenho relativo aos clientes, gerenciamento 

de um sistema de informações e de processos, desenvolvimento de recursos 

humanos e otimização dos custos. 

Encontra-se na literatura (papers, teses e dissertações) escolas que lograram 

êxito na implementação dos critérios que embasam esse prêmio. A forma de 

liderança nestes colégios passou a ser baseada nos princípios e valores definidos 

pela comunidade escolar interna. Com a implementação do modelo de gestão 

baseado nos critérios de excelência – Liderança; Estratégias e Planos; 

Responsabilidade socioambiental; Informação e Conhecimento; Pessoas; 

Processos; Resultados – e através destes instrumentos próprios do modelo de 

liderança adotados, os colégios passaram a estimular toda comunidade interna na 

realização de propósitos comuns e duradouros. 

           Os resultados para as instituições são tangíveis. Alguns deles são: aumento 

do quantitativo de alunos, diminuição dos números de transferências e da taxa de 
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evasão, crescimento da taxa de aprovação. No que se refere avaliação de larga 

escala, os resultados também comprovaram melhorias no IDEB em algumas 

escolas. Em algumas instituições percebe-se uma mudança na cultura 

organizacional, com comemorações o objetivo de trazer a comunidade para a 

escola; valorização dos profissionais; incentivos à formação de equipes; divulgação 

de todos os projetos e eventos desenvolvidos na escola; formação de convênios 

com outras Instituições (BERNARDES e SILVA, 2014). 

 
 

3.2 Prêmio Baldrige 
 
 

Em agosto de 1987 o presidente Ronald Reagan criou o Prêmio Nacional da 

Qualidade Malcolm Baldrige (Malcolm Baldrige National Quality Award), cuja 

finalidade era estimular a qualidade dos produtos fabricados pelas empresas norte-

americanas e promoviam as seguintes metas: 

 

 Auxiliar as empresas norte-americanas no aperfeiçoamento da qualidade e 

produtividade; 

 Reconhecer os avanços de empresas que aperfeiçoam a qualidade de seus 

produtos e serviços, servindo de exemplo para outras; 

 Estabelecer diretrizes e critérios que possam ser utilizados por empresas, 

organizações industriais, governamentais e outras, na autoavaliação de seus 

esforços em aperfeiçoamento da qualidade; 

 Fornecer orientação específica a outras organizações norte-americanas que 

desejam aprender como gerenciar com alta qualidade, tornando accessível 

informação detalhada a respeito de como as organizações vencedoras foram 

capazes de modificar suas culturas e atingir a excelência. 

 

O prêmio Baldrige foi assim chamado em homenagem a Malcolm Baldrige, 

que foi ex-secretário das Finanças, que faleceu  num acidente de equitação, antes 

mesmo de sua criação que se deu no início da década. Devem ser encontradas as 

origens do Prêmio Baldrige no acirramento da concorrência internacional que tinha 

como alvo a questão da qualidade, especialmente em relação aos japoneses. As 

empresas conhecidas como a Armstrong World Industries, a Motorola, a Eastman 
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Chemical, a Xerox, a Federal Express, a Texas Instrument, a Westinghouse, a 

General Motors e a IBM receberam o Prêmio Baldrige. 

 
  
3.3 Prêmio Gestão Escolar  

 
 
O Prêmio Gestão Escolar é a materialização da crença do Conselho Nacional 

dos Secretários de Educação (Consed) na qualificação e fortalecimento das equipes 

gestoras nas escolas públicas para a melhoria da qualidade de ensino. Este prêmio 

é um instrumento de mobilização das escolas para atrair o olhar da comunidade nos 

diversos processos envolvidos na gestão escolar. 

Criado em 1998 e premiado pela primeira vez em 1999, o Prêmio Gestão 

Escolar vem ganhando da comunidade educacional brasileira um grande 

reconhecimento. Aproximadamente 34 mil escolas de todo o Brasil já participaram 

do Prêmio. O PGE passou, a partir de 2014, a ser uma premiação bianual. Nos anos 

pares promovem-se ações de formação para os gestores inscritos no ano anterior 

com o PGE. Nos anos ímpares se concentram o processo seletivo das escolas e a 

premiação. 

O motivo da participação das instituições no PGE é devido ao 

desenvolvimento de critérios e instrumentos de seleção e indicadores de boas 

práticas de gestão, bem como construiu metodologia própria de mobilização. 

Participar do PGE é uma ação educativa para todos os envolvidos porque ao 

se inscrever, a escola e sua comunidade passam a fazer parte de um processo de 

autoavalição que lhe dá condições de ter um olhar com dimensões e critérios bem 

definidos acerca dos vários aspectos que favorecem a efetiva aprendizagem dos 

estudantes. Independente de a escola ser premiada ou não, o preenchimento 

dessas informações torna-se uma ação participativa de autoanálise que requer 

tomada de decisões. Portanto, já é uma ação educativa para as pessoas envolvida, 

o simples fato de participar do PGE. 

O prêmio congrega uma série de entidades parceiras que apoiam o Consed 

no fomento da educação no Brasil. São elas: União Nacional de Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime); Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Fundação Roberto Marinho; Fundação 

Victor Civita; Fundação Santillana; Fundação Itaú Social; Instituto Gerdau; Instituto 
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Unibanco; Instituto Natura; FNDE; Ministério da Educação (MEC); Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Embaixada dos Estados 

Unidos no Brasil; Conselho Britânico. Além dessas instituições parceiras, o Cenpec - 

Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(assessoria pedagógica) e a ConsisTi (assessoria tecnológica) atuam 

cotidianamente junto ao Consed para contribuir com a excelência que tem 

caracterizado o Prêmio Gestão Escolar desde o seu surgimento. 

Oportunizar condições para os estudantes, famílias e demais integrantes da 

comunidade participarem do cotidiano escolar nas suas variadas e múltiplas 

dimensões, é atribuição de uma gestão escolar considerada eficiente. 

O caminho que abre as portas para a constituição de um ambiente escolar 

democrático e inclusivo passa necessariamente pelos exercícios de reflexão das 

ações e planejamento. É por meio deles que as equipes gestoras se deparam com 

seus avanços e fragilidades, e identificam o que é preciso fazer para que os 

processos de ensino se aproximem, cada vez mais, do que a comunidade escolar 

considera uma educação de qualidade. 

Um instrumento capaz de orientar a equipe gestora na medição dos avanços 

e fragilidades em sua unidade é a autoavaliação. Ela pode se estruturar a partir de 

quatro dimensões, propostas pelo Prêmio Gestão Escolar. 

São elas: 

 

 Gestão Pedagógica: análise de resultados educacionais 

 

 Gestão pedagógica: planejamento de ações pedagógicas 

 

 Gestão participativa: processos coletivos de decisões e ações 

 

 Gestão de Infraestrutura: administração de serviços e recursos 
 
 

3.4 Boas práticas oriundas de instituições que apresentam qualidade 
 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou, em 2008, uma 

pesquisa das Redes de Aprendizagem, com o objetivo prioritário de  identificar boas 

práticas nas redes municipais de ensino nacionais. 
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Foi percebido que a principal fonte de um bom desempenho dos discentes 

não está relacionado unicamente à sua capacidade intelectual, todavia à motivação 

que lhe é gerada também a partir das boas práticas. 

Na referida pesquisa foram visitados 37 municípios brasileiros, chegando-se a 

um conjunto de dez ações de aprendizagem comuns que, implementadas de forma 

articulada, garantiram a essas redes um desempenho acima da média nacional no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). São elas: foco na 

aprendizagem; consciência e práticas de rede; planejamento; avaliação; perfil do 

professor; formação do corpo docente; valorização da leitura; atenção individual ao 

aluno; atividades complementares; e parcerias. 

Foi divulgado recentemente pelo Ideb, um levantamento onde no Brasil, 

apenas 5,7% das escolas públicas do Ensino Fundamental, alcançaram nota 6. Nota 

esta, vista como sinônimo de qualidade e adotada pelo Ministério da Educação 

(MEC) como objetivo para ser alcançado no país até 2021. Seis é a média registrada 

em países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE). 

Os dados apresentam que 3.235 instituições de ensino, ou seja, 6,7% do 

total, obtiveram nota maior ou igual a 6, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 1ª 

a 4ª séries. As dez melhores escolas do país nessa etapa ficam fora das capitais 

(UNICEF, 2016).  

Para visualização da correlação entre as referidas Boas Práticas 

Educacionais e os Critérios de Excelência do PNQ foi elaborado o quadro a seguir: 

 

Quadro 4 – Critérios de Excelência do PNQ x Boas Práticas extraídas da UNICEF 
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No eixo horizontal foram colocadas as dez Boas Práticas definidas pela 

pesquisa da UNICEF. Já no eixo vertical foram elencados os oito Critérios de 

Excelência. Cada um dos critérios foi analisado e com o “x” marcado com quais 

Boas Práticas havia relação. O quadro explicita a intrínseca correlação entre ambos: 

Critérios e Boas Práticas. 



52 
 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 
 
4.1 Pesquisa exploratória  
 
 

Neste capítulo, será apresentada a metodologia científica utilizada na 

dissertação. Trata-se de um estudo exploratório, quali-quanti, bibliográfico através 

de como método de investigação.  

Os resultados e análise dos resultados da pesquisa serão apresentados no 

próximo capítulo. 

A definição de pesquisa exploratória é um estudo sistematizado utilizando-se 

de consulta a material publicado em livros, jornais, revistas e redes eletrônicas. 

(Vergara, 2011). Para a presente pesquisa será utilizada pesquisa bibliográfica, 

exploratória, através de artigos do portal CAPES, anais de congressos, dissertações 

e teses.  

Trata-se de um levantamento bibliográfico na temática a ser desenvolvida, 

organizando resultados obtidos, e sistematização de fundamentação sobre o tema, 

através de análises textuais, temática e interpretativa, de problematização e síntese 

para aplicação do conhecimento obtido a partir dos referenciais consultados.  

Como principal fonte de pesquisa foi utilizada a plataforma eletrônica da 

CAPES. As palavras-chaves selecionadas foram: “Qualidade”, “Educação”. Buscou-

se analisar o conceito de qualidade na educação ao longo dos anos, bem como sua 

origem e também a contribuição dos critérios de excelência na gestão de instituições 

de Ensino. Foram apresentadas as boas práticas das escolas que apresentam 

qualidade nos seus processos e o desafio para que outras instituições encontrem 

um caminho à luz dos critérios de excelência. 

 
 
4.2 Elaboração do instrumento de pesquisa 
 
 

O quadro 3 - já apresentado anteriormente – mostra a correlação dos Critérios 

com os Prêmios/Plano/Programas: 
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Quadro 3 - Critérios e Prêmios Plano Programas3 

 

 

O questionário – que se encontra no Apêndice 1 – foi construído com base 

em critérios de excelência, segundo já foi apresentado anteriormente. Os itens foram 

extraídos das boas práticas e associados a cada um dos oito critérios de excelência.   

 

Quadro 4 – Critérios de Excelência do PNQ x Boas Práticas extraídas da UNICEF 

 

 

Optou-se para formulação do questionário perguntas fechadas, onde são 

fornecidas opções de respostas aos respondentes. As perguntas são graduadas na 

escala Likert, visando-se obter objetividade nos resultados. Likert (1973) aponta 

como proposta de construção de escala, a relação de cada resposta a um valor 

numérico, em que os valores extremos representem opiniões opostas e o valor 

central indique uma posição neutra. Para o autor a medida é importante, pois as 

pessoas diferem quantitativamente em suas atitudes, enquanto umas tendem a ter 

opiniões em direção um extremo, outras pessoas se posicionam em direção ao 

extremo oposto. 

                                                 
3 Quadro elaborado pela autora. 
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4.3 Estudo de caso 

 
 

De acordo com Yin (2001) o estudo de caso deverá ser usado quando o 

pesquisador deseja entender e explorar um tema com relações ambíguas e incertas, 

com o objetivo de descrever a situação observada e a relação existente entre suas 

causas. Os estudos de caso possuem um foco mais específico, por isso são  ideais  

para  acrescentar conhecimento  e  experiência  sobre  um  determinado  tema; são  

indicados quando  de  faz  perguntas  do  tipo  “como”  ou  “por  quê” sobre  

conjuntos  de  eventos  dos  quais  o pesquisador não tem controle.  Além do 

objetivo de pesquisa o objeto também deve ser levado em  consideração na escolha 

de estudo de  caso. 

Os estudos de caso podem ser estruturados sobre um caso único ou múltiplos 

casos e sobre uma ou mais unidades de análise. O estudo selecionado para o 

presente trabalho foi o único / holístico em que se estuda uma única unidade 

presente em um  caso  específico. Já no estudo único / combinado  são estudados 

múltiplas unidades de um mesmo caso.  

Na presente dissertação foi realizado um estudo de caso, utilizando survey. 

 
 
4.3.1 Apresentação do ambiente da pesquisa de campo 
 
 

A Instituição de Ensino localiza-se no centro de um dos municípios do Estado 

do Rio de Janeiro, e trata-se de uma escola estadual. 

Quanto ao contexto social em que a escola está inserida, é possível inferir 

que esta unidade está em uma localização privilegiada, pois se encontra no centro 

do município. A escola teve algum destaque para região já que houve um 

desenvolvimento próximo a ela e acabou por fazer parte da história do município. 

Segundo dados do Censo/2014, atualizados pela vivência da autora no 

presente ano as Etapas de Ensino na Escola abrangem: Ensino Fundamental, 

Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos – Supletivo, Ensino Fundamental – 

Supletivo. 

 
 
4.4 Método misto 
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A proposta metodológica utilizada para o trabalho foi a pesquisa qualitativa, 

em que há contato com o(s) entrevistado(s) e o pesquisador está inserido na 

comunidade onde será feita a pesquisa, a proposta é mais subjetiva, busca 

estabelecer verdades através das relações; é indutiva pois as teorias são 

construídas.  

O método utilizado foi o indutivo que consiste em uma abordagem realizada a 

partir de algo particular para o geral. Normalmente, está relacionado a uma pesquisa 

qualitativa. 

A triangulação foi realizada por se tratar da combinação de métodos distintos, 

possibilitando a compensação das fragilidades e “pontos cegos” um do outro (GRAY, 

2012).  

 
 
4.5 Descrição do instrumento de coleta de dados 
 
 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 

estruturado. A aplicação se deu no próprio ambiente escolar, onde os respondentes 

permaneceram em suas salas e preencheram individualmente. A escala utilizada foi 

a Likert que abrange as respostas de 1 a 5. 

Os aspectos que foram levados em consideração para a elaboração e 

aplicação do questionário foram os seguintes (Pesquisa no Mundo Real): 

 

a) perguntas fechadas; 

b) apenas questões relacionadas ao tema de pesquisa; 

c) Evitar danos aos participantes – os participantes não foram submetidos a 

constrangimentos, ridicularizações, ou desconforto mental. Já que os 

respondentes não devem se sentir coagidos a responderem as questões, o 

preenchimento foi opcional e anônimo; 

d) Consentimento informado: os respondentes receberam informações 

suficientes para decidirem se queriam participar ou não; 

e) Respeitar a privacidade do participante: foram informados que poderiam 

abandonar a pesquisa a qualquer tempo, além de ter liberdade para se eximir 

de responder alguma pergunta específica. Ainda referente a esse tópico o 

destino da pesquisa foi amplamente esclarecido; 
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f) Elaborar questões claras e objetivas; 

g) Cada questão deve possuir uma única interpretação e conter uma única ideia; 

h) O número de perguntas não deve ser excessivo; 

i) As perguntas não devem ser tendenciosas, induzindo as respostas; 

j) Considerar a apresentação gráfica do questionário, para facilitar o 

preenchimento; 

k) Fazer um pré-teste do questionário/ 

l) Ao realizar uma pesquisa em determinada organização, esta pode assumir 

um papel de determinar o foco do estudo, assim como seus limites; por essa 

razão foi tratado verbalmente um acordo de confidencialidade para ocultar o 

nome da Instituição no presente estudo. 

 

Para o atendimento dos itens de “f” a “k” foi levado em consideração o nível 

de formação dos respondentes, além da submissão do questionário piloto, não só a 

um grupo de respondentes, quanto a uma profissional de psicologia e outra de 

Língua Portuguesa; 

 
 
4.5.1 Coleta  
 
 

A coleta teve como base os seguintes pilares: 

 Instrumento de pesquisa: A coleta de dados da pesquisa foi desenvolvida 

através da aplicação de questionário em papel (Apêndice 1). Devido ao 

acesso aos respondentes pela pesquisadora. Foram agendados horários com 

os respondentes e o questionário foi entregue pessoalmente. 

 Seleção de atores sociais: Os atores selecionados foram 14 docentes e 98 

discentes. Todavia, foram descartados 2 e 3 questionários, respectivamente, 

por preenchimento incompleto. Portanto, no total foram: 12 docentes e 95 

discentes. 

 Universo: foram selecionados os atores da turma mais nova da escola 9º ano 

do ensino fundamental e as duas últimas turmas do ensino médio, os dois 3°s 

anos. 

 Universo e Amostra: a amostragem foi aleatória, ou seja, dentro de um 

conjunto previamente selecionado, escolhe-se um numero limitado de 
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indivíduos. E também por critérios, já que os casos selecionados devem 

corroborar para o objetivo da pesquisa, devendo atender a critérios pré-

estabelecidos a fim de que não haja incoerência no estudo.  

 

O universo de alunos que cursam o 3º ano são de 182 e os que responderam 

a pesquisa foram 63. 

Os alunos da turma do ensino fundamental são 35, e os que responderam 33.  

Portanto, um total de 96 respondentes. 
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CAPÍTULO 5  

RESULTADOS E ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Os gráficos a seguir mostram a opinião dos alunos quanto à importância e 

ocorrência de algumas boas práticas extraídas dos critérios de excelência referidos 

nesta pesquisa. 

Os gráficos foram construídos com base na Moda das respostas dos 

questionários, ou seja, foi feita a apresentação da maior incidência dos resultados. A 

Média e a Mediana não foram consideradas por escolha da autora por não contribuir 

para a proposta de comparação de respostas da pesquisa que buscou salientar a 

resposta da maioria. A quantidade de respostas dos alunos por item, encontra-se no 

Apêndice 2 e a quantidade de respostas dos professores por item encontra-se no 

Apêndice 3, bem como os resultados da Média e Mediana dos respectivos grupos. 

Cabe ressaltar que não houve nenhuma explanação prévia à aplicação dos 

questionários sobre princípios de excelência, quiçá o que seriam as boas práticas na 

literatura, tão pouco tiveram contato com material teórico contido nessa dissertação. 

A ausência dessa teoria foi com a finalidade de não induzir as respostas dos alunos. 

O mesmo foi feito com os professores. 

 

 

5.1 Liderança 

 

 

Gráfico 1 – Liderança4 

ALUNOS PROFESSORES 1.1 Fazer uma seleção dos 

professores: 

1.2 Avaliar o perfil dos 

professores e colocá-los nas 

turmas adequadas: 

1.3 Ter uma equipe de 

administração/direção 

capacitada: 

1.4 Manter o foco na 

aprendizagem dos alunos: 

 
  

 
                                                 
4 Todos os gráficos foram elaborados pela autora. 
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Neste primeiro gráfico é demonstrado que a maioria dos alunos entende que 

todas as ações contidas nos itens citados são muito importantes. No entanto, pela 

percepção deles, no dia-a-dia da escola, isso ocorre de maneira mediana. Os 

professores também consideraram todos os itens como muito importantes (5), mas 

ao ter como parâmetro às ações realizadas pelos gestores (Estado e 

direção/coordenação), nenhuma das respostas  alcança um nível de ocorrência alto 

suficiente para atingir o desejado, apenas o item 1.4 o tangencia.  

Várias sugestões são apontadas como estritamente necessárias para 

enfrentar os novos desafios e provocar mudanças no que diz respeito ao 

fortalecimento e melhoria da escola. Mas se não houver melhoria dos processos de 

gestão educacional, se a questão gerencial não for devidamente equacionada, não 

haverá nenhuma transformação duradoura (LONGO, 1996). 

 

 

5.2 Estratégias e planos 

 

 

Gráfico 2 – Estratégias e planos 

ALUNOS PROFESSORES  

2.1 Avaliar o rendimento dos 

alunos 

2.2 Avaliar o rendimento dos 

docentes 

2.3 Fazer o planejamento das 

atividades da escola 

2.4 Traçar um plano de ação 

para melhorar o rendimento 

da escola no ideb. 

  

 

 

Neste gráfico, percebe-se que os alunos continuam valorizando o que são as 

boas práticas – sem nem conhecê-las, no momento da pesquisa –, mais uma vez 

categorizando-as como muito importantes (5). E 50% das respostas deste item 

tangenciam o que seria satisfatório e os outros 50% são avaliados como o pior 

número da escala (1). 
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Já para os professores, ocorre um fato díspar dos demais: o subitem 2.4 é 

considerado nada importante (1), mas, ainda assim, há uma exigência da escola por 

parte da direção e ações para que este subitem seja atendido.  

Sobre este aspecto, Kuenzer (2010) afirma que é absolutamente necessário 

que sejam feitos estudos diagnósticos consistentes para a construção de um 

arcabouço de dados tratados. Assim, possibilita-se o acompanhamento de 

indicadores e o estabelecimento de objetivos da qualidade para funções e níveis 

relevantes dentro da instituição escolar com metas claramente definidas. 

 
 
5.3 Clientes 

 
 

Gráfico 3 – Clientes 

ALUNOS PROFESSORES  

3.1 A escola acompanhar os 

alunos individualmente 

3.2 Apoio a autonomia 

intelectual do aluno 

3.3 Ter atividades 

complementares em um turno 

diferente para os alunos 

3.4 Um canal aberto de 

comunicação entre alunos e 

escola 

3.5 Escolha de material 

específico por serie 

 

 

  

 

 

Na avaliação deste critério o grau de importância para cada subitem possui 

duas valorações: muito importante (5) e importante (4); mas a ocorrência desses 

subitens são em sua maioria percebidos em sua ocorrência como nunca (1) e quase 

nunca (2). 

Para os professores apenas um item foi considerado importante (4), já os 

demais foram avaliados como muito importantes (5). Somente o item 3.5 a 

ocorrência encontrou a importância, os demais foram vistos com uma ocorrência 

mediana na realidade da Instituição. 
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Para se implantar um novo modelo de gestão, vários obstáculos precisam ser 

transpostos, como o imobilismo, o conformismo, os privilégios e o status quo. Mas, 

impreterivelmente, a Gestão da Qualidade precisa ser vista como uma nova maneira 

de ver as relações interpessoais, cujo benefício comum é superior ao de uma das 

partes (XAVIER, 1994).  

Diante dos desafios da modernidade, a busca por transformações estruturais 

como, descentralização da autoridade e redução da hierarquia, estimulam parcerias 

e enfatizam a qualidade com foco nos clientes. Empresas e ONG’s têm se tornado 

mais flexíveis, inovadoras e empreendedoras para atender estes  novos desafios 

(Osborne e Gaebler, 1994). 

 
 

5.4 Sociedade 

 
 

Gráfico 4 – Sociedade 

ALUNOS PROFESSORES  

4.1 Parcerias com empresas 

para obter patrocínio que 

melhore a escola e a 

comunidade 

4.2 Abrir a escola para festas 

culturais e eventos com 

comunidade 

4.3 Fazer ações ambientais 

com a comunidade 

4.4 Oferecimento de cursos 

que possam auxiliar na 

qualificação de mao-de-obra 

local 

  

 

 

Este gráfico – dentre os demais critérios – é o que possui o maior 

distanciamento entre o que deveria ocorrer e o que de fato ocorre. Apenas um item 

foi avaliado como quase nunca (2) e os demais como nunca (1). Embora na 

percepção dos alunos as sentenças fossem avaliadas em muito importantes (5) e 

importantes (4) 

Para os docentes esse critério é que possui o maior gap entre o que seria 

importante e o dia a dia da Escola. O que se percebe na análise deste gráfico é que 

os stakeholders que não estão inseridos no cotidiano escolar, não são contemplados 
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nas atividades e/ou ações da Escola, ainda que avaliados como muito importantes 

na maioria dos subitens. 

O diálogo com a comunidade no entorno possibilita o desenvolvimento social 

dos alunos além de promover a solidariedade, aproximando a escola de 

características ideais (RAMOS, 1994).  

A melhoria de desempenho estudantil de muitas das pesquisas incluem as 

variáveis das relações escolares e familiares (FAGUNDES, 2012). O modelo de 

excelência também valoriza o cliente, através de processos interpessoais mais 

próximos e imediatos ao próprio indivíduo.  

Lima (2009) aponta a responsabilidade que a escola deve assumir para 

reproduzir um modelo de pequena comunidade. Esta ação poderia favorecer uma 

melhor conexão com a vida social não apenas dos estudantes, mas da comunidade 

do entorno e outros envolvidos. Poderiam ser desenvolvidas situações de 

comunicação e de cooperação entre as pessoas da própria escola com as demais 

instituições como a família, organizações públicas e privadas, civis e religiosas, 

visando propósitos comuns e afirmando- se como situação concreta de vivência do 

modelo de democracia que pretende desenvolver através do trabalho escolar. 

 

 

5.5 Informações e conhecimento 

 

 

Gráfico 5 – Informações e Conhecimento 

ALUNOS PROFESSORES  

5.1 Incentivo à leitura 

5.2 Criação de projetos 

5.3 Investimento na biblioteca 

5.4 Livre acesso da 

comunidade à biblioteca 
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Já este gráfico, os alunos perceberam que todos os subitens que traduziam 

boas práticas para esse critério eram muito importantes (5). Todavia a percepção 

deles os levou a optar por ações que ocorrem às vezes (3) e uma delas nunca.  

Neste item será destacado o subitem 5.4 que segundo a percepção dos 

professores não ocorre. Em uma entrevista a direção informou que não há abertura 

para o acesso da comunidade para a utilização da biblioteca, devido a questões de 

segurança dos próprios alunos. Mas que eventualmente, é concedido esse acesso à 

ex-alunos e aos pais sempre que solicitado. 

No âmbito das concepções e políticas educacionais, há leis, incluindo a LDB 

que estabelecem a democratização da oferta de educação pública de qualidade para 

toda a população, mas em particular para aqueles que só têm na escola pública o 

espaço de acesso ao conhecimento e à aprendizagem do trabalho intelectual 

(KUENZER, 2010). 

 

 

5.6 Pessoas 

  

 

Gráfico 6 – Pessoas 

ALUNOS PROFESSORES  

6.1 Capacitação dos 

professores assegurado pelo 

estado 

6.2 O salário dos professores 

ser superior ao piso nacional 

6.3 Autonomia dos 

professores em sala  

6.4 Fornecimento de 

infraestrutura compatível às 

demandas das aulas 

   

 

 

O critério Pessoas é bastante enfatizado quando há uma gestão de qualidade 

em uma instituição, devido à necessidade de entrosamento entre os clientes internos 

e externos para o alcance da melhoria contínua (BEZERRA, 2004). Porém, o que é 
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possível constatar é que há um grande gap entre o que é importante, e o que se 

percebe no cotidiano da referida Instituição. 

Neste gráfico a distância entre os graus de importância e ocorrência ficam 

bastante evidenciados. Os itens são considerados em sua totalidade como “muito 

importantes”, mas sua ocorrência é baixíssima. 

A Gestão da Qualidade Total, pode contribuir  para a melhoria do ensino no 

Brasil de forma significativa. As verdadeiras mudanças só começam a acontecer 

quando são integrados à cultura da organização, aos processos organizacionais e 

ao dia-a-dia das pessoas, os princípios, conceitos e fundamentos da GQT. A 

implementação de um programa de melhoria consistente e contínua, que são 

benefícios da GQT, ajudam a desenvolver as qualidades e o potencial do trabalho 

dos profissionais da educação (Batista, 1994). 

Pinto (2012) afirma que para que haja melhorias nos processos da educação, 

serão necessários mais investimentos e, sobretudo uma gestão correta dos recursos 

e salários dignos para os professores. 

 

 

5.7 Processos 

 

 

Gráfico 7 – Processos 

ALUNOS PROFESSORES  

7.1 Acompanhamento dos 

alunos individualmente 

7.2 Verificar se as metas 

propostas estão sendo 

atingidas num espaço 

bimestral 

7.3 Rápida contratação de 

novos docentes caso haja 

afastamentos 

  

 

 

Quanto a esse subitem, as ações extraídas desse critério estão em sua 

maioria em oposição ao que seria considerado ideal pelo alunado. Nas entrevistas, o 
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subitem 7.3 foi comentado pela dificuldade que eles passam quase anualmente pela 

letargia do Estado quanto à nova contratação de docentes. 

Diferente do que ocorre em todos os outros, nesse gráfico há a cuminância de 

dois pontos. O que é positivo se for visto pela ótica dos docentes. 

Longo (1996) afirma que para se obter êxito, é necessário que haja 

planejamento, acompanhamento e avaliação sistemáticos dos processos. 

Para que haja a gestão da qualidade total algumas características são 

essenciais nos sistemas educacionais: 

 

 O comprometimento político dos dirigentes; 

 A busca por alianças e parcerias (públicas e privadas); 

 A valorização dos profissionais da educação; 

 A gestão democrática;  

 O fortalecimento e a modernização da gestão escolar; e 

 A racionalização e a produtividade do sistema educacional. 

 

Kuenzer (2010) ressalta a importância do estabelecimento de metas, para 

uma avaliação sólida, indicadores que permitam acompanhar o desenvolvimento na 

qualidade da educação. 

 

5.8 Resultados 

 

 

Gráfico 8 – Resultados 

ALUNOS PROFESSORES  

8.1 O aluno apresentar boas 

notas no boletim 

8.2 A escola ter uma boa 

pontuação em nível estadual e 

nacional 

8.3 Ter uma ferramenta de 

avaliação dos alunos e da 

escola ao final de cada 

bimestre 
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Neste gráfico é possível perceber que todos os itens foram valorados como 

muito importantes (5), mas a percepção dos respondentes é que a realidade dessas 

ações tem uma ocorrência mediana, e pelas informações que eles têm a Escola está 

com uma pontuação abaixo da média – o que de fato ocorre.  

Nesse item, a distância entre o ideal e o real é heterogênea já que cada 

resposta à sentença tem uma proximidade diferente entre os graus: 8.1 ocorre às 

vezes, o 8.2 a ocorrência tangencia o ideal, e o 8.3 não há gap. 

É necessário que haja um documento de planejamento que se possa nortear 

as ações, permitindo o acompanhamento dos investimentos e a avaliação dos 

resultados, em um processo de análise crítica. Com a finalidade de que o 

Planejamento não seja um compêndio de boas intenções do que que deveria ter se 

desenvolvido (Kuenzer, 2010). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÃO  

 
 

6.1 Considerações Finais 
 
 
No início deste trabalho foi dito que a centralidade da educação é 

imprescindível no objetivo de transformação social. A partir das questões 

previamente definidas no capítulo introdutório, buscou-se verificar quais são as Boas 

Práticas que podem trazer algum tipo de melhoria à Educação, baseadas em 

conceitos da Qualidade.  

É preciso um olhar atento sobre a educação já que desempenha papel basilar 

na sociedade, principalmente por auxiliar a formação de indivíduos e os tornar 

plenos de sua cidadania. 

 
 

6.2 Respostas às questões da pesquisa 
 
 
Quanto ao Estudo de caso, houve uma parametrização dos Critérios de 

Excelência do PNQ e as Boas Práticas encontradas pela UNICEF com a escola em 

questão. Apresentou-se um diagnóstico a partir da comparação das respostas dos 

alunos e professores da referida Instituição. Através dos resultados foi constatado 

que as respostas dos dois segmentos – em sua maioria – percebem a carência das 

Boas Práticas educacionais. Com isso, pôde-se perceber a necessidade da 

implementação dos critérios de excelência no ensino da escola de gestão pública, 

visto que os resultados apresentados longe estavam até mesmo da percepção dos 

envolvidos quanto ao que seria esperado.  

Através da literatura foi apresentado que para a implantação dos conceitos de 

Qualidade, em uma Instituição de ensino, é necessária a adesão dos colaboradores. 

A aplicação de uma sistematização para processos que não eram sistematizados, a 

busca de Critérios de Excelência para o atendimento de requisitos até então 

desconhecidos pela Escola (de maneira oficial) não é uma tarefa fácil e nem 

acontece instantaneamente, é um trabalho árduo, cansativo, extenso. Mas na 

Instituição de ensino apresentada os resultados da pesquisa demonstram que há 

uma percepção tácita das Boas Práticas extraídas dos Critérios de Excelência. 
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 Possivelmente, o trabalho de conscientização que requer a adesão e 

comprometimento dos envolvidos nos processos, possa ser facilitado já que os 

principais atores da Educação, comumente citados pelos autores renomados da 

literatura: professor e aluno, estão apercebidos da necessidade da presença desses 

critérios no dia a dia. O comprometimento destes, segundo analisado na literatura – 

poderá culminar no alcance da qualidade do ensino - e sua manutenção – uma vez 

que a qualidade é um processo avaliado de forma contínua e com o 

comprometimento de todos os envolvidos no processo.  

 
 

6.3 Sugestões de estudos futuros 
 
 
Estudos futuros podem abranger outros atores que não foram contemplados 

no presente trabalho.  

A delimitação do estudo abarcou uma Escola Estadual do Estado do Rio de 

Janeiro, portanto escolas municipais e escolas privadas podem ser objetos de 

análise, bem como de estudo comparativo entre as mesmas no que tange à 

qualidade dos seus projetos. 

O presente trabalho englobou alguns prêmios que envolviam qualidade, 

todavia podem ser realizados estudos que aprofundem um a um. 
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Quanto é importante? 
 

Isso acontece? 
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Grau de importância: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grau de aplicabilidade: 
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1.Liderança  
 

          Escolha dos professores                       

Avaliar o perfil dos professores                       

Ter  uma equipe de gestão capacitada                       

Manter o foco na aprendizagem dos alunos                       

2. Estratégias e planos                       

Avaliar o rendimento dos alunos                       

Avaliar o rendimento dos docentes                       

Fazer o planejamento das atividades da escola                       

Traçar um plano de ação para melhorar o rendimento da escola no ideb                       

3. Clientes    
                    

A escola acompanhar os alunos individualmente                       

Apoio a autonomia intelectual do aluno                       

Ter atividades complementares em um turno diferente para os alunos                       

Um canal aberto de comunicação entre alunos e escola                       

Escolha de material específico por serie                       

4. Sociedade                       

Parcerias com empresas para obter patrocínio que  melhore a escola e a 
comunidade 

  
                    

Abrir a escola para festas culturais e eventos com comunidade                       

Fazer acoes ambientais com a comunidade                       

Oferecimento de cursos que possam auxiliar na qualificação de mao-de-
obra local 

  
                    

5. Informações e conhecimento   
                    

Incentivo à leitura                       

Criação de projetos                       

Investimento na biblioteca                       

Livre acesso da comunidade à biblioteca                       

6. Pessoas                        

Capacitação dos professores assegurado pelo estado                       

O salário dos professores ser superior ao piso nacional                       

Autonomia dos professores em sala                        

Fornecimento de infraestrutura compatível às demandas das aulas                       

7. Processos                       

Acompanhamento dos alunos individualmente                       

Verificar se as metas propostas estão sendo atingidas num espaço 
bimestral 

  
                    

Rápida contratação de novos docentes caso haja afastamentos                       

8. Resultados   
                    

O aluno apresentar boas notas no boletim                       

A escola ter uma boa pontuação em nível estadual e nacional                       

Ter uma ferramenta de avaliação dos alunos e da escola ao final de cada 
bimestre 
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APÊNDICE 2 
 

 ALUNOS 
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1. Sobre a escola 
 

          Fazer uma seleção dos professores  é:  70 25 1 0 0   5 25 39 11 16 

Avaliar o perfil dos professores e colocá-los nas turmas adequadas é:  52 40 4 0 0   6 15 30 31 14 

Ter  uma equipe de administração/direção capacitada é: 69 24 3 0 0   8 33 33 16 6 

Manter o foco na aprendizagem dos alunos é: 83 13 0 0 0   6 31 38 19 1 

MÉDIA 68,5 25,5 2 0 0   6,25 26 35 19,3 9,25 

MEDIANA 69,5 24,5 2,0 0,0 0,0   6,0 28,0 35,5 17,5 10,0 
            
            

2. Sobre Estratégias e planos da Escola                       

Avaliar o rendimento dos alunos é: 58 37 1 0 0   18 28 27 20 3 

Avaliar o rendimento dos professores é: 51 42 3 0 0   14 22 24 30 6 

Fazer o planejamento das atividades da escola é: 62 33 1 0 0   14 31 29 15 7 

Traçar metas para melhorar a colocação da escola em nível estadual 
é: 

68 
23 3 2 0   7 14 18 29 28 

MÉDIA 59,8 33,8 2 0,5 0   13,3 23,8 24,5 23,5 11 

MEDIANA 60 35 2 0 0   14 25 25,5 24,5 6,5 

                        

3.Sobre os Alunos                        

A escola acompanhar os alunos individualmente é: 35 43 12 5 1   1 6 11 37 41 

Incentivo ao aluno para desenvolver-se sem depender apenas da 
escola é: 

68 
24 0 3 1   5 13 23 28 27 

Ter atividades complementares em um turno diferente para os 
alunos é: 

29 
40 16 9 2   4 8 22 31 31 

Manter um canal aberto de comunicação entre alunos, pais e escola 
é: 

45 
35 11 4 1   1 12 36 21 26 

Escolha de material específico por série é:  32 27 19 10 8   10 10 24 16 36 

MÉDIA 41,8 33,8 11,6 6,2 2,6   4,2 9,8 23,2 26,6 32,2 

MEDIANA 35 35 12 5 1   4 10 23 28 31 
            

4. Sobre o Papel da Sociedade                       

Parcerias com empresas para  melhoria da escola e da comunidade é: 70 21 5 0 0   3 6 15 35 37 

Abrir a escola para festas culturais e eventos com a comunidade é: 34 44 11 7 0   11 15 21 33 16 

Realizar ações ambientais com a comunidade é: 30 42 23 1 0   0 2 8 21 65 

Oferecer cursos que ajudem na profissionalização da comunidade é: 73 16 5 1 1   2 9 12 22 51 

MÉDIA 51,8 30,8 11 2,25 0,2   4 8 14 27,8 42,3 

MEDIANA 52 31,5 8 1 0   2,5 7,5 13,5 27,5 44 
            

            

5.Sobre informações e conhecimento na Escola                        

Incentivo à leitura é: 77 15 4 0 0   8 21 37 27 3 

Criação de projetos é: 52 42 2 0 0   3 14 36 31 12 

Investimento na biblioteca é: 54 38 3 1 0   4 12 33 33 14 

Livre acesso da comunidade à biblioteca é: 39 37 15 5 0   14 7 10 13 52 

MÉDIA 55,5 33 6 1,5 0   7,25 13,5 29 26 20,3 

MEDIANA 53 37,5 3,5 0,5 0   6 13 34,5 29 13 
            

            

6. Sobre os Funcionários da Escola                       

Capacitação dos professores financiado pelo Estado é: 74 20 2 0 0   10 31 23 18 14 

O salário dos professores ser superior ao piso nacional é: 65 27 4 0 0   4 2 19 26 45 

Liberdade dos professores para usar materiais diversos é: 62 28 5 1 0   27 9 28 25 7 

Oferecer condições favoráveis às necessidades do aprendizado é:  66 24 5 1 0   3 9 22 36 26 

MÉDIA 66,8 24,8 4 0,5 0   11 12,8 23 26,3 23 

MEDIANA 65,5 25,5 4,5 0,5 0   7 9 22,5 25,5 20 
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7. Sobre o processo de aprendizado                       

Acompanhamento dos alunos individualmente é: 48 30 15 2 1   3 7 19 29 38 

Verificação bimestral das metas planejadas é: 56 33 5 1 1   16 14 34 23 9 

Rápida contratação de novos professores caso haja afastamentos é: 80 12 2 0 2   7 10 23 34 22 

MÉDIA 61,3 25 7,33 1 
1,3

3 
  8,67 10,3 25,3 28,7 23 

MEDIANA 56 30 5 1 1   7 10 23 29 22 

            

8. Sobre os Resultados                       

O aluno apresentar boas notas no boletim é: 83 10 3 0 0   5 26 47 16 2 

A escola ter uma boa pontuação em nível estadual e nacional é: 57 37 2 0 0   2 22 25 34 13 

Ter um meio de avaliar os alunos e a escola ao final de cada bimestre 
é: 

55 
33 8 0 0   13 17 26 18 22 

MÉDIA 65 26,7 4,33 0 0 
 

6,67 21,7 32,7 22,7 12,3 

MEDIANA 57 33 3 0 0 
 

5 22 26 18 13 
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Quanto é importante? 
 

Isso acontece? 

APÊNDICE 3 
 
 

Professor                                   
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1. Sobre a escola 
 

          Fazer uma seleção dos professores  é:  9 3 0 0 0   4 2 4 2 0 

Avaliar o perfil dos professores e colocá-los nas turmas adequadas é:  7 4 1 0 0   3 1 2 5 1 

Ter  uma equipe de administração/direção capacitada é: 11 1 0 0 0   1 1 3 7 0 

Manter o foco na aprendizagem dos alunos é: 10 2 0 0 0   1 7 3 1 0 

                                                                                                                        Média 9,25 2,5 0,3 0 0   2,25 2,75 3 3,75 0,25 

                                                                                                                    Mediana 9,5 2,5 0 0 0   2 1,5 3 3,5 0 

            

2. Sobre Estratégias e planos da Escola                       

Avaliar o rendimento dos alunos é: 6 6 0 0 0   8 4 0 0 0 

Avaliar o rendimento dos professores é: 4 6 2 0 0   1 0 3 0 8 

Fazer o planejamento das atividades da escola é: 4 6 2 0 0   2 5 3 2 0 

Traçar metas para melhorar a colocação da escola em nível estadual é: 1 2 4 5 0   4 4 1 3 0 

                                                                                                                        Média 3,75 5 2 1,25 0   3,75 3,25 1,75 1,25 2 

                                                                                                                    Mediana 4 6 2 0 0   3 4 2 1 0 

 
3.Sobre os Alunos  

  
                    

A escola acompanhar os alunos individualmente é: 5 7 0 0 0   0 1 5 3 3 

Incentivo ao aluno para desenvolver-se sem depender apenas da escola é: 7 5 0 0 0   0 2 6 3 1 

Ter atividades complementares em um turno diferente para os alunos é: 8 3 1 0 0   0 0 6 4 2 

Manter um canal aberto de comunicação entre alunos, pais e escola é: 10 2 0 0 0   2 8 1 0 1 

Escolha de material específico por série é:  8 3 0 1 0   7 2 1 1 1 

                                                                                                                        Média 7,6 4 0,2 0,2 0   1,8 2,6 3,8 2,2 1,6 
                                                                                                                    Mediana 8 3 0 0 0   0 2 5 3 1 
 
4. Sobre o Papel da Sociedade 

  
                    

Parcerias com empresas para  melhoria da escola e da comunidade é: 4 7 0 1 0   0 0 3 4 5 

Abrir a escola para festas culturais e eventos com a comunidade é: 5 5 1 1 0   0 1 2 6 3 

Realizar ações ambientais com a comunidade é: 7 5 0 0 0   0 0 1 7 4 

Oferecer cursos que ajudem na profissionalização da comunidade é: 7 5 0 0 0   0 0 0 2 10 

                                                                                                                        Média 5,75 5,5 0,3 0,5 0   0 0,25 1,5 4,75 5,5 

                                                                                                                    Mediana 6 5 0 0,5 0   0 0 1,5 5 4,5 

 
5.Sobre informações e conhecimento na Escola  

  
                    

Incentivo à leitura é: 12 0 0 0 0   4 5 1 1 1 

Criação de projetos é: 7 4 0 1 0   1 5 5 1 0 

Investimento na biblioteca é: 10 2 0 0 0   3 2 4 1 2 

Livre acesso da comunidade à biblioteca é: 7 4 1 0 0   1 2 1 0 8 

                                                                                                                        Média 9 2,5 0,3 0,25 0   2,25 3,5 2,75 0,75 2,75 
                                                                                                                    Mediana 8,5 3 0 0 0   2 3,5 2,5 1 1,5 
 
6. Sobre os Funcionários da Escola 

  
                    

Capacitação dos professores financiado pelo Estado é: 9 3 0 0 0   1 1 5 0 5 

O salário dos professores ser superior ao piso nacional é: 12 0 0 0 0   1 0 0 3 8 

Liberdade dos professores para usar materiais diversos é: 11 1 0 0 0   4 4 1 1 2 

Oferecer condições favoráveis às necessidades do aprendizado é:  11 1 0 0 0   0 2 1 8 1 

                                                                                                                        Média 10,8 1,25 0 0 0   1,5 1,75 1,75 3 4 

                                                                                                                    Mediana 11 1 0 0 0   1 1,5 1 2 3,5 
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7. Sobre o processo de aprendizado 

Acompanhamento dos alunos individualmente é: 8 3 1 0 0   2 1 3 5 1 

Verificação bimestral das metas planejadas é: 3 8 1 0 0   7 1 2 1 1 

Rápida contratação de novos professores caso haja afastamentos é: 11 1 0 0 0   0 1 3 7 1 

                                                                                                                        Média 7,33 4 0,7 0 0   3 1 2,67 4,33 1 

                                                                                                                    Mediana 8 3 1 0 0   2 1 3 5 1 

 
8. Sobre os Resultados 

  
                    

O aluno apresentar boas notas no boletim é: 4 8 0 0 0   0 1 11 0 0 

A escola ter uma boa pontuação em nível estadual e nacional é: 1 5 1 2 3   0 0 8 3 1 

Ter um meio de avaliar os alunos e a escola ao final de cada bimestre é: 4 6 1 1 0   3 6 2 1 0 

                                                                                                                        Média 3 6,33 0,7 1 1 
 

1 2,333 7 1,33 0,333 

                                                                                                                    Mediana 4 6 1 1 0 
 

0 1 8 1 0 

 


