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RESUMO 

 

 

 

 

 

A presente investigação tem por objetivo propor um modelo de avaliação para o Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica de uma instituição pública da Rede Federal de Educação 

Básica,  com a contribuição das famílias. O setor tem como uma de suas funções a de ser o 

interlocutor entre a escola e os responsáveis dos alunos, sendo importante, portanto, que sejam 

diagnosticados aspectos que venham a contribuir com o aprimoramento desse atendimento. A 

pesquisa foi realizada em um dos 14 Campi da instituição localizada em um bairro da Zona Sul 

de uma das principais capitais brasileiras. Para alcance dos objetivos foi realizado a aplicação 

de um questionário com perguntas fechadas e uma pesquisa documental no Campus e na 

Reitoria da Instituição. O questionário foi aplicado em uma amostra constituída por 

responsáveis de alunos do 5º ano/2016 do Ensino Fundamental. Como principais resultados 

positivos apontados estão a Comunicação, a Cortesia e a Presteza no atendimento. Como pontos 

negativos foram indicados a Facilidade de Acesso  e a Interferência de Sons Externos no local 

de atendimento. Com este trabalho pretende-se aperfeiçoar a avaliação dos setores da 

organização escolar assim como os estudos acerca da relação  dos  stakeholders com a 

instituição educacional. 

  

 

 

 

Palavras-chave: Qualidade da Educação Básica, Relação Família-Escola,  Qualidade de 

Atendimento, Teoria dos Stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This research aims to propose an evaluation model for the Sector Supervision and Teaching 

Orientation of a public institution of the Federal Network of Elementary Education, with the 

contribution of families. The sector has as one of its functions to be the interlocutor between 

the school and the legally responsible for the students, it is important therefore to diagnosed 

aspects that will contribute to the improvement of this service. The survey was conducted in 

one of the 14 campus of the institution located in a neighborhood of the South Zone one of the 

main Brazilian capitals. To achieve the objectives was conducted applying a questionnaire with 

closed questions and documentary research on Campus and Dean of the institution. The 

questionnaire was applied to a sample of students in charge of the 5th grade / 2016 Elementary 

School. The main positive evaluation results presented are the communication, the courtesy and 

promptness in attendance. The negatively evaluated points were the Ease of Access and 

Interference of External Sound on-site service. This work is intended to improve the evaluation 

of the sectors of school organization as well as studies of the relationship of stakeholders with 

the educational institution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Quality Basic Education, Relationship Family-School, Customers Service, Theory 

of Stakeholders 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A sociedade moderna tem se caracterizado por mudanças profundas e permanentes no 

que diz respeito à atividade produtiva, à organização do trabalho e, principalmente, aos 

processos educativos e de socialização das novas gerações. Estas mudanças perpassam e 

influenciam a vida familiar e a vida escolar - as duas instituições células para a formação do ser 

social. Portanto, diante da complexidade da dinâmica desta relação são necessários estudos cada 

vez maiores em torno deste tema. 

Para articulação família-escola, Caetano (2004) descreve que as tentativas do 

intercâmbio e estreitamento das relações com as famílias, devem partir, preferencialmente da 

escola, pois transferir essa função à família pode aumentar sentimentos de ansiedade, vergonha 

e incapacidade dos responsáveis, uma vez que não são eles os especialistas em educação..  

Conforme o parágrafo único do Capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL,1990) diz,  “ [...}é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais [...]”, ou seja, a 

participação da família no contexto escolar é uma obrigação de toda organização educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996) discorre acerca da ação 

articulada da escola com a família, prevendo que os profissionais da educação devem ser 

responsabilizados pelos processos de aprendizagem, mas não estão sozinhos nesta tarefa: 

Art 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

[...] VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando 

processos de integração da sociedade com a 

escola[...](LDB9.394/1996) 

 

Seguindo este enfoque, faz-se necessário que o atendimento da escola às famílias sejam 

avaliados a fim de que possam ser aperfeiçoadas suas práticas.  

Além disso, conforme Hayes (1995), o conhecimento das percepções e reações dos 

clientes relacionados aos negócios de uma determinada organização, pode aumentar em muito 

as possibilidades de tomar melhores decisões empresariais. Por isso, a investigação e o 

monitoramento  da  qualidade de atendimento ao usuário torna-se essencial para atendê-los de 

maneira satisfatória. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor um modelo de avaliação com a contribuição das famílias para do Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

-  Avaliar a qualidade do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica na percepção das 

famílias; 

- Descrever os pontos de maior e menor satisfação no atendimento, a partir da análise dos 

resultados coletados; 

- Propor possíveis mudanças nas práticas de atendimento às famílias, a partir da análise dos 

resultados coletados; 

- Colaborar com a gestão e o  planejamento do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica 

Geral e da Instituição Educacional. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso que foi  realizado em um dos campi 

de uma escola da Rede Federal de Ensino da Educação Básica, situado na Zona Sul da cidade 

do Rio de Janeiro. A instituição conta atualmente, com 14 campi, além da Reitoria. Abrange da 

Unidade de Educação Infantil ao Ensino Médio, Proeja, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 

Sensu. Desde a Unidade de Educação Infantil ao Ensino Médio faz-se presente o Setor de 

Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), que é o responsável pela interlocução entre a 

escola e os responsáveis. O grupo de participantes serão os responsáveis pelos alunos dos 5º 

anos do ensino fundamental. O monitoramento da avaliação deste setor a partir das 

contribuições de uma das partes interessadas torna-se relevante para o desenvolvimento da 

gestão da instituição pública. 

 

1.4 IMPORTÂNCIA NO ÂMBITO ACADÊMICO 

 

Este trabalho configura-se, inicialmente, como uma oportunidade para ampliação dos 

debates em torno do gerenciamento e do aprimoramento da avaliação da qualidade bem como 

das relações entre os usuários e as instituições públicas, adequando-se ao perfil da organização.  

Além disso, os resultados deverão servir como insumos para estudos acerca tanto da Avaliação 
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Institucional, como também da Avaliação da Educação e dos fatores que influenciam e 

contribuem para sua melhoria. 

1.5  JUSTIFICATIVA 

 

A família e a escola têm uma relação estreita, sem ser uma relação de dependência, mas 

que quando analisada, fica sujeita a aumentar as possibilidades de alavancar outras práxis sobre 

a prática pedagógica e encontrar outros posicionamentos nesta interação.  

Outrossim, a análise do desempenho de um setor de uma organização pública pelas 

partes interessadas, além do uso de indicadores de desempenho, permite ao gestor planejar, 

executar e controlar melhor as atividades. 

A pesquisa surge, então, como uma oportunidade para ampliar o debate em torno do 

aprimoramento da qualidade das relações entre os usuários e das potencialidades do serviço 

oferecido na visão dos usuários das instituições públicas. Além disso, os resultados poderão 

fomentar discussões sobre os instrumentos de avaliação em todos os níveis da educação, sobre 

a questão da avaliação dos setores de uma organização pública e, especialmente, dos setores 

das instituições públicas educacionais. Como é registrado por Silva e Cavalcanti (2005, p.15), 

a aplicação de indicadores de administração pública “[...] atende ao propósito de contribuir com 

o melhor gerenciamento dos recursos disponíveis, além da prestação de contas ou informação 

à sociedade sobre a utilização desses recursos[...]”. Espera-se assim contribuir com a melhoria 

da qualidade do atendimento ao usuário nas Instituições Públicas e, especialmente, na área de 

prestação de serviços. 

 

1.6 - PROBLEMA DE PESQUISA 

O principal problema que perpassa nesta dissertação, é a avaliação a qualidade do  Setor 

de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP) na visão das famílias do corpo discente.   

1.7 - QUESTÕES DE PESQUISA 

Frequentemente os gestores da rede de Educação Básica  deparam-se com inúmeras 

informações sobre as organizações educacionais, mas a grande maioria, ou nenhuma delas, não 

são provenientes da prática da avaliação institucional (autoavaliação). Na Educação Básica da 

contemporaneidade, esse instrumento ainda não faz parte da realidade da maioria das escolas 

do país. Há um reconhecimento dos teóricos, a exemplo de Lück (2012), Lima (2011), 

Brandalise (2010), Fernandes (2002) e Müller (2001), de que a avaliação institucional neste 

âmbito contribui para melhorar a qualidade da educação. Neste sentido é que busca-se 
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investigar a problemática da avaliação da qualidade com um setor da organização escolar na 

perspectiva de uma das partes interessadas, com as seguintes perguntas:  

Qual a avaliação do SESOP feita pelas famílias?  

Os procedimentos dos atendimentos desse setor estão de acordo com as necessidades e 

anseios destas partes interessadas?  

Se isto acontece, quais são estes pontos fortes e como se manifestam no contexto da 

organização?  

Se ao contrário não são eficazes, quais as práticas deveriam ser mudadas?  

Responder a essas questões é o objetivo final do presente trabalho.  

  

1.8  ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

A partir do estabelecimento do problema, das questões e do objetivo da pesquisa, partiu-

se para a construção do referencial teórico com a finalidade de respaldar o seu desenvolvimento. 

Na etapa seguinte foi selecionada a amostra para ser o objeto da investigação e o local 

para a realização da  coleta de dados. A fase de coleta de dados primários comportou duas 

etapas distintas:  a fase documental e a fase quantitativa com elaboração do questionário, 

aplicação do pré-teste e do questionário à amostra. Em seguida, foram reunidos todos estes 

elmentos na conclusão da coleta de dados. Ao final foi realizada a análise de dados e conclusão 

da pesquisa. 

Figura 1 : Estrutura Metodológica do Estudo. Baseado em  Marconi e Lakatos (2002) e Gray (2012).  
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

Desde o início da segunda metade do século XX ocorreram várias mudanças políticas, 

econômicas, culturais e sociais que tiveram um profundo impacto na instituição familiar. Novas 

configurações decorrentes do aumento do número de separações, assim como de 

relacionamentos homoafetivos; a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, o que 

acarretou uma divisão mais equânime nas tarefas domésticas e criação dos filhos; a 

reorganização da estrutura familiar. Todos esses cenários foram aspectos que influenciaram 

significativamente a relação família-escola. Em alguns momentos a família está mais presente 

ou mais ausente, às vezes mais questionadora ou mais assertiva. A questão do envolvimento 

das famílias e sua relação com a Qualidade da Educação em seus vários aspectos provocam 

questionamentos e fomentam pesquisas nos mais diversos campos das ciências, dentre eles 

Epstein (2008), Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, & DeJong (2001), Ratcliff & Hunt 

(2009). É apresentada na primeira parte deste capítulo uma sistematização das abordagens dos 

aportes teóricos sobre a evolução da noção dos conceitos de Qualidade na Educação e dos 

fatores que influenciaram e influenciam até os dias atuais, em sua construção. Na sequência, 

relatam-se os estudos de Joyce Epstein (2007 , 2008),  Maria Cristina Perez (2007),  Maria 

Auxiliadora Dessen e Ana da Costa Polonia (2005) e os aspectos históricos da relação família-

escola e sua interrelação com a Qualidade da Educação. Outrossim, também são abordados 

aspectos teóricos baseado em Ikiz (2009) sobre o papel da  Orientação Escolar e o Trabalho na 

Escola, Alunos e  Família. Em seguida, apresentam-se os estudos Karl Albrecht e Lawrence J. 

Bradford (1992) acerca da Satisfação do Cliente, os Determinantes da Qualidade em Serviços 

e do atendimento no serviço público. Para finalizar são descritos os estudos de Brandalisen 

(2010) referentes à Avaliação Institucional na Educação Básica, bem como é abordada a 

questão da avaliação quando realizada pelas partes interessadas em uma organização 

educacional.  

É nesse contexto que esta pesquisa procura-se construir um modelo de avaliação com a 

contribuição das famílias para o Setor de Orientação e Supervisão Pedagógica dos Anos Iniciais  

do Ensino Fundamental. Esse setor tem como função precípua na organização escolar 

investigada, ser o articulador da mediação entre a família e a escola. Está presente em todos os 

campi da Instituição Educacional, tendo uma Coordenação Geral situada na Pró-Reitoria de 

Ensino, responsável pela articulação entre todos os outros setores nos campi, bem como 

gerenciar as determinações oriundas da Reitoria e do Ministério da Educação. 
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2.1 A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

 

2.1.1 Sobre o conceito de Qualidade 

Delinear o conceito de Qualidade é de extrema complexidade, e diversas áreas de estudo 

buscam defini-la. O termo “qualidade” é de origem greco-latina, do latim qualitas e do grego 

poiótês, e sua acepção seria: “caracteristica superior ou atributo distintivo positivo que faz 

alguém ou algo sobressair em relação aos outros”. Conforme descrito no dicionário Houaiss, 

atualmente “qualidade” é empregado ainda em sentido absoluto, significando “característica 

superior ou atributo distintivo positivo que faz alguém ou algo sobressair em relação a outros; 

virtude”. 

De acordo com Reeves e Bednar (1994), as discussões relacionadas à qualidade foram 

iniciadas por Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos gregos. Cury (2010, p. 15),  registra 

que “ [...] para Aristóteles, a qualidade é um modo de ser da unidade do sujeito ou da coisa que 

os atinge neles mesmos, ou que se lhes venha a acrescentar, de modo a configurar uma 

disposição habitual e estável [...]”. 

Inúmeros pesquisadores trazem uma variabilidade de definições para o termo, 

corroborando a inconsistência das acepções a respeito da definição de qualidade, não existe 

uma definição global. Além disso, diferentes definições do termo surgem em distintas 

circunstâncias, tornando-o um fenômeno complexo. Qualidade foi por diversas vezes definida 

como atributo de valor (Abbott, 1955; Feigenbaum, 1951), como atributo de conformidade com 

as especificações (Gilmore, 1974; Levitt, 1972), como atributo de conformidade com os 

requisitos (Crosby, 1979), como atributo da aptidão para utilização (Juran 1974, 1988),e 

finalmente como atributo de conhecer e/ou exceder as expectativas dos clientes (Grönroos, 

1983; Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985). 

Os estudos de Dourado e Oliveira (2009), Silva (2009), Oliveira e Araújo (2005) trazem 

a definição de que o conceito de qualidade é de caráter polissêmico estando influenciado pela 

concepção do mundo. Sendo assim, a sociedade poderá definir os elementos para avaliar e dar 

atributos ou inúmeros significados ao conceito de qualidade relacionados aos diferentes pontos 

de vista. No campo das ciências sociais, Davok (2007) em seu artigo intitulado Qualidade da 

Educação, o conceito que mais é frequentemente utilizado é de que qualidade está atrelada às 

expectativas das pessoas e sua percepção de perfeição diante de algo. Para Vasquez (2007), 

apesar da qualidade ser um conceito utilizado com muita frequência, seu significado, por sua 

vez, é percebido de diferentes maneiras. Portanto, seja qual for o período de tempo ou contexto 
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em que é examinada a qualidade, o conceito admite várias definições e tem sido aplicado para 

descrever uma ampla variedade de fenômenos. 

 

2.1.2  Qualidade da Educação 

 

A temática relacionada com a Qualidade da Educação remete a um debate de infinitas 

questões em várias áreas do conhecimento, com inúmeras perspectivas, concepções 

emultiplicidade de significados. Os estudos são identificados em diversas áreas, como a 

política, a sociologia, a economia e a administração. 

No âmbito da literatura educacional brasileira, diversos são os enfoques trazidos por 

autores como Oliveira e Araújo (2005), Soares (2001; 2005), Klein (2006), Campos, Füllgraf e 

Wiggers (2006) e Alves (2007).  

Segundo Dourado e Oliveira (2009), as discussões sobre o tema estão conectadas a um 

“conjunto de determinantes” que fazem parte de questionamentos maiores, tais como: fatores 

financeiros, concentração de renda (integrante de questões macroestruturais) e desigualdade 

social. Envolve, também, as condições de trabalho e formação docente, o currículo e a gestão 

dos sistemas escolares. Para os autores, Qualidade da Educação é um conceito histórico, que se 

altera no tempo e no espaço, ou seja, ao referido conceito vinculam-se demandas e expectativas 

sociais de um dado momento.  

Os questionamentos sobre os problemas da Qualidade na Educação, conforme as 

pesquisadoras Oliveira e Araújo (2005),  tornaram-se presente nas agendas dos governantes a 

partir da década de 40 e transformaram-se com o passar dos tempos  de acordo com os interesses 

de cada época. No Brasil os debates mais aprofundados e a intensificação da preocupação com 

a temática acirrou-se na década de 1980.  

Dourado, Oliveira e Santos (2007) aprofundam o conceito de Qualidade da Educação e 

o descrevem como um fenômeno complexo, abrangente, que envolve múltiplas dimensões. 

Cury (2010) acrescenta que a qualidade é um modo de ser que afeta a educação como um todo, 

compreendendo incontáveis e diversos aspectos como sua estrutura, seu desenvolvimento, 

contexto e o modo de conhecê-la. Portanto,  Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 06) concluem 

que a temática sobre qualidade envolve “os conceitos, as concepções e as representações sobre 

o que vem a ser uma Educação de Qualidade. Eles alteram-se no tempo e espaço […] de acordo 

com as novas demandas e exigências sociais, decorrentes das alterações que embasam a 

reestruturação produtiva em curso […]”. 
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Para Sander (1995) a qualidade da educação também está interligada com a 

Administração e foi intitulada como Paradigma Multidimensional da Administração da 

Educação e é o conjunto da articulação das dimensões cultural, política, pedagógica e 

econômica. 

Outra contribuição importante é a trazida por Veronica Risopátron no El concepto de 

calidad de la educacion (1991). A autora afirma que existe uma diversidade de conceitos 

relacionados à Qualidade da Educação. Ela apresenta o conceito de qualidade como um 

significante, não um significado. Segundo Risopátron (1991, p. 15), “ [...] o conceito de 

qualidade, é uma referência de significados historicamente produzidos [...] e, portanto, não é 

um conceito neutro [...]”. Sendo assim, para a autora, o conceito de Qualidade de Educação, 

está impregnado pelo momento político, social, cultural e econômico.  

Para Kellaghan e Greaney (2001) um problema na definição da Qualidade da Educação 

é que torna-se necessário que seja escolhido qual o aspecto da educação será enfocado. Segundo 

os pesquisadores, a qualidade deve ser considerada em termos dos muitos efeitos e 

componentes. As questões relativas à qualidade devem ser colocadas sobre qualquer aspecto 

importante do sistema: infraestrutura, edifícios escolares, administração, formação de 

professores, materiais educativos, de ensino ou realizações. Esses elementos estão interligados, 

e um déficit em um deles é capaz de gerar implicações para a qualidade dos outros.  

Segundo Oliveira e Araújo (2005), as discussões relativas à Qualidade da Educação no 

Brasil podem ser divididas em três períodos. O primeiro deles a ser registrado vai até a década 

de 1980. De acordo com eles, no período mencionado, a qualidade da educação se relacionava 

com a expansão de vagas e democratização do ensino. Portanto, até esse período houve 

predomínio da ideia de que qualidade estava diretamente ligada a ampliação das oportunidades 

de acesso aos serviços educacionais. Ainda conforme é descrito pelas pesquisadoras, a 

preocupação com a questão relacionada à Qualidade da Educação estava unicamente vinculada 

à ampliação quantitativa da escolarização. 

Em uma retrospectiva histórica na década de 1930, com a instauração do Estado Novo, 

iniciaram-se os debates sobre a educação. Em conformidade com os estudos  de Bittar e Bittar 

(2012) e Piana (2009), foi a partir do governo de Getúlio Vargas,  com a crise cafeeira e seu 

projeto de desenvolvimento econômico, que a escolarização no país foi alavancada.  Este fato 

deveu-se ao desenvolvimento industrial impulsionado que, por consequência, alavancou uma 

nova burguesia urbano-industrial. A combinação da crise na produção agrícola com o crescente 
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processo de industrialização apontava para um novo modelo de produção e desenvolvimento 

urbano.  

Além destes fatos, segundo Vidal (2013), um outro fator importante que influenciou o 

arrefecimento dos debates desta época, foi o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932, 

que trazia uma proposta pedagógica inédita e a reconstrução do sistema educacional brasileiro. 

Nomes de importantes educadores surgem: Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando 

Azevedo e Francisco Campos1. 

Outro dado importante, como aponta Saviani (2007), no corpo da Constituição 

promulgada em  1934 assegura-se,  finalmente, um plano nacional de educação, que atingia a 

todo o território nacional. Nessa Carta Magna consagrou-se o princípio do direito à educação e 

estabeleceu, dentre outras coisas,  o ensino primário integral, gratuito, de frequência obrigatória 

e extensivo aos adultos. 

Conforme relatam Oliveira e Araujo (2005), apesar de estar longe dos planos que 

emergiam dos intelectuais da época, especialmente daqueles que tinham consonância com as 

ideias escolanovistas, é neste período que inicia-se a incorporação de uma camada da população 

que, anteriormente, não tinha acesso à educação formal e, acima de tudo, que era culturalmente 

diferente da classe proletária que sempre teve acesso indistinto aos bancos escolares. 

De acordo com Schwartzman et al. (1984), a política educacional do Estado Novo deixa 

bastante demarcada a chegada desta nova classe, pois para ela era direcionada a formação para 

o trabalho, mediante a organização do ensino básico por ramos profissionais que correspondiam 

à divisão econômico-social do trabalho e das classes sociais. No entanto, para as classes 

dominantes, existia a educação  de  caráter propedêutico, ratificando a ordem dominante. 

No início da década de 1960, a história da educação brasileira registrou importantes 

marcos, segundo Fonseca (2009): a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), datada de 20 de dezembro de 1961, e também a implementação dos primeiros 

planos educacionais. Saviani (2007) esclarece que nesta primeira LDB coube ao Conselho 

Federal de Educação (CFE) a tarefa de preparar o Plano de Educação relativo aos fundos 

nacionais equivalentes ao ensino primário, ginasial, colegial  e superior. Era a Lei nº 4024/61, 

                                              
1Os Pioneiros da Escola Nova divulgaram o Manifesto “A Reconstrução Educacional no Brasil – Ao Povo e ao 

Governo”. O Manifesto, marco inaugural do projeto de renovação intelectual, via a possibilidade de interferir na 

organização da sociedade brasileira a partir da educação. Os escolanovistas lutavam pela garantia de educação 

como direito básico e trabalharam pela modernização não apenas dos espaços escolares, mas também das práticas 

pedagógicas. Nesse período, muitos dos educadores realizaram reformas educacionais nos estados, como Lourenço 

Filho no Ceará, Carneiro Leão, em Pernambuco, e Anísio Teixeira na Bahia e Cecília Meireles. 
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que passou a ser a medida mais importante assumida pelo Estado em relação à política 

educacional. 

Este período, segundo Aranha (1996), Frigotto e Ciavatta (2003), foi marcado por 

intensas lutas e reivindicações no campo político-social. Dentre elas, o golpe militar, pela 

repressão, o reconhecimento do educador Paulo Freire e de seu método de alfabetização, os 

movimentos estudantis, a repressão ideológica e a reforma universitária (Lei 5.540/68). 

O reflexo dos acontecimentos da década de 60 marcaram fortemente as décadas 

seguintes, segundo Fonseca (2009). No início da década de 70 o sistema educacional foi 

compelido a ajustar-se à estrutura da reforma administrativa e ao modelo de crescimento 

implementado no país. O autor registra que os planos educacionais foram incorporados aos 

programas estratégicos dos governos militares, tendo a qualidade educacional ajustada de modo 

a de formar um cidadão com competência de participar eficientemente das atividades produtivas 

da nação. 

Oliveira e Araújo (2005) trazem outra face das discussões a respeito da Qualidade da 

Educação ao final dos anos de 1970 e início dos anos 1980: a comparação entre a entrada e a 

saída de alunos do sistema de ensino era como se media a qualidade da instituição. Era a 

qualidade relacionada à idéia de fluxo. Segundo Campos (2000), com a chegada dos anos 80 

observa-se um ruptura com o conceito anterior voltado para a ampliação das vagas escolares 

voltando-se, então, para uma ampliação do acesso igualitário e obrigatório,  como principal 

bandeira da qualidade de Educação. 

Foi nesse período, em pleno regime ditatorial, precisamente em 11 de agosto de 1971, 

que foi promulgada a segunda lei de Diretrizes e Bases da Educação - a  Lei nº 5.692- que fixava 

as Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus no período em questão. Essa reforma 

educacional estimulou e proporcionou a expansão da educação primária. 

Vários autores se complementam no que tange aos estudos acerca da Qualidade da 

Educação brasileira. Em um recorte histórico os autores Gentili (1997), Dourado e Araújo 

(2005) proporcionam a identificação da mudança do sentido de qualidade que começou, 

paulatinamente, a ser incorporado nos anos 80 ao discurso educacional com os movimentos de 

redemocratização do país. Com a elaboração da Constituição de 1988 a igualdade de condições 

para o acesso e a permanência na escola, foi sendo consolidada e a educação passou a ser um 

direito de todos. 

Adams (1993) reforça os estudos sobre a questão da qualidade da educação neste 

período,  apontando como aquele em que toda a comunidade internacional se debruçou em 



26 

 

torno da necessidade de melhoria da qualidade da educação. Segundo o autor, a questão da 

qualidade vem em substituição à da igualdade de oportunidades, a pauta mais tradicional no 

que diz respeito aos desafios educacionais. A ênfase deslocou-se da expansão do acesso à escola 

para a garantia da qualidade. 

De acordo com Rosar (2013) nos anos 1980, o Brasil passou  pelo momento de abertura 

política  transição de um regime ditatorial para um regime democrático, configurando-se assim, 

um espaço conveniente para fortalecimento dos debates sobre a educação pública e o campo 

fértil e propício para introdução de novas perspectivas teóricas e metodológicas.  

O final da década de 1980 e o início dos anos 1990, como relata Gadotti (2000), foram 

marcados por intensas mudanças em todo o mundo nos campos econômico, social, cultural e 

político, e que, mais uma vez, também influenciaram no campo educacional. Isto porque os 

anos 90 foram marcados pela intervenção  dos organismos internacionais, segundo Frigotto e 

Ciavatta (2003), que intensificaram sua presença nos países em desenvolvimento e, através de 

documentos e cooperação técnica, atuaram em questões organizacionais e pedagógicas da 

educação.  

A educação desta ocasião, segundo Zanardini, Blum e Michellon (2013), se mostrava 

inserida em um contexto que tinha como objetivo principal o aumento da produtividade e  da 

mão-de-obra, influenciada pela doutrina do neo-liberalismo e do estado mínimo. De acordo 

com Dourado (2002), poderosos órgãos internacionais como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD)2 e agências da Organização das Nações Unidas (ONU) 

configuravam-se como importantes interlocutores multilaterais da agenda brasileira e ditavam 

as diretrizes político-educacionais do país. 

Um dos marcos internacionais foi a Conferência Mundial de Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, patrocinada pelas agências 

UNESCO, UNICEF, PNUD e Banco Mundial. Juntamente com o Brasil, os outros países que 

participaram desse encontro foram Bangladesh, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria 

e Paquistão. Ao longo dessa década outros encontros internacionais também foram realizados, 

como a Conferência de Nova Delhi, em 1993, em Kingston, na Jamaica, em 1996. Os 

                                              
2Órgão internacional que visa fornecer ajuda financeira e estratégica a países subdesenvolvidos ou em fase de 

desenvolvimento, atuando no mundo todo. Foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial para fortalecer a 

reconstrução da Europa Oriental. Também é conhecido como Banco Mundial. O Banco é composto por duas 

instituições: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Desenvolvimento
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documentos firmados embasaram as diretrizes para uma série de reformas nas políticas 

educacionais dos países signatários.  

Como esclarecem Coraggio (1996) e Altmann (2002), os organismos internacionais 

influenciaram em proporções significativas para a formulação das políticas educacionais  nos 

anos de 1990, pois que os governantes necessitavam dar respostas aos acordos assinados pelo 

Brasil com os organismos internacionais e com os países em desenvolvimento. A atuação do 

Banco Mundial (BIRD) no âmbito das políticas educacionais mostra o verdadeiro papel da 

instituição financeira, que vem como interlocutora da política econômica, ditada pelo Fundo 

Monetário Internacional. 

Em consonância com as considerações de Azevedo (2004), as políticas educacionais 

operacionalizadas na década de 1990 buscavam, por meio da escolarização, desenvolver a 

economia dos países, assim como, subjetivamente, sua estrutura de produção, tecnologia e de 

mercado. A tônica do discurso da Qualidade da Educação desse período esteve fortemente 

vinculado às pautas de caráter econômico e social ditadas por organismos internacionais. O 

autor registra que, a educação e a busca por sua qualidade, se viram norteadas para fins 

exclusivamente econômicos e produtivos. 

Os estudos de Altmann (2002) também mencionam que a partir da década de 1990 

evidenciou-se a prevalência do enfoque adotado pelo Banco Mundial, fortemente marcado pelo 

processo de aproximação entre sistema educativo e sistema de mercado3. Silva (2009) 

complementa que  as mudanças impostas às políticas educacionais na década de 1990 através 

dos órgãos internacionais, visava resultados meramente quantitativos com a implantação de 

indicadores de avaliação externa. Com isso, a questão da qualidade também acabou estando 

atrelada à índices de desempenho e de rendimento escolar. A autora registra que  “[...] a 

concepção de qualidade assentada na racionalidade técnica e nos critérios econômicos serviu e 

serve de referência para a formulação de políticas para a educação pública no país[...]” (Silva 

2009). Portanto, desde a segunda metade da década de 1990, a Qualidade da Educação vem 

sendo mensurada constituindo um conjunto para avaliação do sistema educacional por 

resultados escolares aferidos via taxas de retenção e promoção, com testes padronizados e 

comparações internacionais do rendimento escolar, redefinindo a noção de qualidade. 

                                              
3 Miranda (1997, apud Altmann, 2002) esclarece que “o BIRD defende explicitamente a vinculação entre educação 

e produtividade a partir de uma visão economicista. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe – CEPAL –, para que os países da América Latina se tornem competitivos no mercado internacional é 

necessário que disponham de talentos para difundir o progresso técnico e incorporá-lo ao sistema produtivo. É 

imprescindível a aprendizagem mediante a prática, o uso de sistemas complexos e a interação entre produtores e 

consumidores”.  
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Corroborando com a autora acima, Ciavatta e Ramos (2012) enumeram algumas  

medidas buscadas. Em função dessa necessidade, em 1994 foi criado o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB), os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais; distribuição descentralizada dos livros didáticos e da merenda escolar 

com a FAE e o FNDE; campanhas “Acorda, Brasil, tá na hora da escola”, “Ano da educação”, 

“Toda criança na escola”, Programa Nacional de Avaliação dos Livros Didáticos; Programa de 

Educação Continuada de Professores a distância; do Dia Nacional do Censo Escolar; do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, 

dentre outras. Estas políticas educacionais quantitativas perpetuam-se até os dias atuais. 

O terceiro indicador de qualidade é o que pretende medir a capacidade cognitiva dos 

estudantes, baseado na  aplicação de testes padronizados em larga escala, conforme Oliveira e 

Araujo (2005). Essa  aferição da qualidade, segundo os mesmos autores, objetiva a partir de 

testes baseados em  diretrizes e de matrizes curriculares, submeter os estudantes à exames 

padronizados para as diferentes etapas e níveis de escolarização, objetivando mensurar o 

conhecimento que o aluno tem dos conteúdos prescritos para essa etapa ou nível de 

escolarização,  e assim concluir o aprendizado do aluno. São diversos os instrumentos de 

avaliação, dentre eles o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Enem, 

Prova Brasil, Provinha Brasil etc.  

Oliveira (2005) compreende que a Qualidade da Educação se configura como um dos 

principais desafios da contemporaneidade. Nos últimos  anos, o Brasil tem realizado intensas 

mudanças, aumentando as políticas, programas, planos, leis, diretrizes e propostas de 

estratégias na tentativa de aumentar a qualidade da educação nacional. Mudanças tais como: 

ampliação e redução das desigualdades sociais de acesso, crescimento do número de 

profissionais da educação assim como de sua escolarização, criação de um sistema de avaliação 

estruturado e tecnicamente sólido, além do desenvolvimento de mecanismos de 

descentralização da gestão.  

Para Dourado, Oliveira e Santos (2007), é extremamente complexo delimitar uma 

definição de qualidade da educação, pois tem relação com os envolvidos, com o momento 

histórico e outros agentes determinantes para formalização do conceito e que tangenciam 

inúmeros aspectos. Esses fatores poderão contribuir para aumentar ou diminuir a qualidade do 

trabalho educacional.  Dentre eles, Dourado, Oliveira e Santos (2007) citam: formação e 

condições de trabalho da escola, o projeto político-pedagógico, os investimentos, currículo, 

participação e integração com a comunidade escolar, a gestão participativa e da prática 
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pedagógica, a estrutura e condições da escola, o clima organizacional, fatores intra e extra-

escolar, valorização dos profissionais da educação etc.  

Na mesma direção Cury (2010) complementa que a definição de Qualidade da Educação 

engloba um todo: a estrutura, os contextos histórico, social e econômico. Ela está, portanto, 

relacionada também com a diversidade de insumos necessários aos estudos, às pesquisas, aos 

censos, aos levantamentos e aos financiamentos que possibilitem, em princípio, a realização de 

planos governamentais específicos para melhorias no campo educacional.  

Conclui-se que à respeito da qualidade da educação, conforme Bondioli (2011,  p. 14),  

“ [...] é um debate entre indivíduos e grupos que têm interesse em relação, que têm 

responsabilidade para com ela, com a qual estão envolvidos de algum modo e que trabalham 

para explicitar e definir, de modo consensual, valores, objetivos, prioridades e ideias sobre 

como é, como deveria ou poderia ser [...]”. 

 

2.2  QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

Os estudos em torno da relaçaõ entre família e escola saõ muitos e de diferentes 

abordagens. Perpassam pelos  estudos da psicologia social (BERGER; LUCKMANN, 1985) e 

da psicologia social da educaçaõ (GOMES, 1992) à sua constituiçaõ como objeto na sociologia 

da educaçaõ (NOGUEIRA, ROMANELLI e ZAGO, 2008; THIN, 2006). Especificamente no 

campo da sociologia da educação brasileira, Nogueira (1998; 2008) dedica-se desde o início da 

década de 1990 à pesquisa sobre a relação família-escola em diferentes meios sociais, das 

camadas médias populares às elites. Paro (2007) no campo da administraçaõ escolar, busca 

investigar a relaçaõ entre família e escola, bem como o alcance da família na escolarizaçaõ dos 

filhos. Diversos autores, seja no campo nacional ou internacional, têm buscado compreender e 

estudar o papel da família e da escola, assim como a influência simultânea que ocorre entre eles 

(NOGUEIRA, 2005; PERRENOUD, 2001; BRANDÃO, MANDELERT e PAULA, 2005; 

NOGUEIRA, ROMANELLI, ZAGO, 2000). 

Segundo Romanelli, Nogueira e Zago (2011), a origem do movimento de 

interdependência e de influências recíprocas entre família e escola iniciou-se nas 

transformações pelas quais passam as duas estruturas e, também, a partir de mudanças na vida 

familiar, nas instituições e nos processos escolares. 

 Parsons (1990), García (1998), Gómez (1999), Covadonga (2001), Sun y Li (2001), 

Gertler e colaboradores (2006), Flores (2011), Bloom (2011), Chavarría (2011) confirmam a 
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indiscutível importância, especialmente da família, nos processos de ensino e aprendizagem. 

Costa (2003), Fonseca (2003), confirmam os benefícios da integração da família com a escola, 

algo também relatado em várias pesquisas, o que demonstra que o tema tem uma multiplicidade 

de abordagens e vertentes. Epstein (2008), Hoover-Dempsey, Battiato, Walker, Reed, & 

DeJong (2001), Ratcliff & Hunt (2009), procuram definir políticas e formas de envolvimento e 

participação da família na escola. A comunicação entre os ambientes é fundamental para o 

desenvolvimento dos sujeitos que deles participam, como afirma Bronfenbrenner (1996).  

Nas pesquisas internacionais, vários estudos têm sido realizados para explorar e elaborar 

uma melhor forma de envolvimento das famílias com a escola, e como ela pode ser considerada 

e incorporada na educação formal. Hornby (2000), Redding (2000), Hoover-Dempsey et al. 

(2001), Desforges & Abouchaar (2003), Goodall & Vorhaus (2011), Grantham-McGregor et 

al. (1994), Kagitcibasi et al. (2001), em suas pesquisas abordam informação e formação para 

pais e os consequentes benefícios para o desenvolvimento educacional.  

Chechia e Andrade (2005) relatam que, pelo fato da família e a escola serem as duas 

instituições sociais mais importantes para o desenvolvimento do ser humano e de serem 

instâncias que configuram uma forma permanente e dinâmica de relação precisam se 

conhecerem e aprofundarem estratégias traçando as melhores condições para o 

desenvolvimento pleno e integral das crianças.  

Reali e  Tancredi (2005, p. 240) complementam que esses dois sistemas, apesar de terem 

objetivos distintos, se interpenetram, uma vez que “[...] compartilham a tarefa de preparar as 

crianças e os jovens para a inserção crítica, participativa e produtiva na sociedade [...]”. 

De acordo com Dessen e Polonia (2007, p. 22), a família é a “[...] matriz da 

aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias que geram modelos de 

relação interpessoal e de construção individual e coletiva [...]” e tem sob sua responsabilidade 

a transmissão de valores, crenças, ideias e significados que se fazem presentes na sociedade. 

Portanto,  em se tratando da sua relação com o mundo escolar, o aprofundamento das pesquisas 

em torno deste tema, tornam-se cada vez mais necessário para que encontrem-se melhores 

formas de colaboração possibilitando que sejam identificadas e minorizadas as origens de 

possíveis dificuldades que possam vir a ocasionar os conflitos e desencontros nas 

comunicações.  

Cunha (1995, p. 447) compreende que a família e a escola são instituições sociais que 

precisam reconhecer e identificar suas peculiaridades e similaridades. O autor propõe uma 

significação para família e escola embasada justamente nessa perspectiva, já que ambas se 
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encontram “[...] imbuídas da missão de conduzir pessoas, levando-as do lugar e do estado em 

que se encontram no presente para um espaço futuro, supostamente melhor, mais desejável, 

superior [...]”. 

Nas discussões referentes à este tema encontra-se, ainda, em Herrero (2005), a 

importância das duas instituições sem que haja uma superioridade de uma sobre a outra, quando 

afirma que faz-se imprescindível que busquem formas de diálogos e de ações conjuntas a fim 

de que muitos empecilhos sejam minorizados e que esta relação transcorra de forma eficaz. 

Na perspectiva de  Perrenoud (2002), certamente que a educação precisa mudar e estas  

mudanças precisam ser negociadas entre os diversos atores da comunidade escolar. No entanto, 

o autor pontua que é função da escola propiciar estas transformações tornando-as perceptíveis 

e compreensíveis para as famílias, deixando-as dessa maneira mais interessadas e conscientes 

de sua importância possibilitando assim, a construição de  uma aliança eficaz.  

Historicamente no cenário nacional, entre as décadas de 1920 e 1930, a ideia do 

movimento escolanovista ou movimento da Escola Nova era a de que , segundo Carvalho (2001, 

p. 302) “[...] a chamada pedagogia da Escola Nova entra em cena, redefinindo a natureza infantil 

e o lugar do conhecimento sobre ela produzido, nas teorias e nas práticas da educação [...]”. 

Segundo Nery (1999), a Associação Brasileira de Educação (ABE) foi a primeira entidade 

nacional a que reuniu cientistas e intelectuais da época que estavam ligados à educação e áreas 

afins que tinham interesse em reformar o ensino brasileiro.  

Os escolanovistas, como mostra Cunha (1998), tinham a preocupação de que a educação 

tivesse um cunho social e, por isso, a escolarização era entendida como direito e incumbêmcia 

do Estado. Os escolanovistas elaboraram em 1932 um documento conhecido como Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 26 

intelectuais. O documento abordava e destacava as ideias defendidas e propagadas entre os 

renovadores da educação. Faria (2000) relata que para os escolanovistas  a escola não poderia 

servir para propagar ideias religiosas e sim deveria ser um  educação ser única e comum para 

todos e o ensino deveria ser laico. No que se refere à relação família-escola, o documento 

apontava que a escola deveria reunir “em torno de si as famílias dos alunos”, incentivar as 

iniciativas dos pais em prol da educação e desenvolver atividades de cooperação entre pais e 

professores. 
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Foi no âmbito dessa associação, segundo Cunha (2000), que surgiu a Seção de 

Cooperação da Família, tendo como presidente Armanda Álvaro Alberto4, cujo principal 

objetivo era organizar atividades, como cursos, palestras e exposições, entre outros eventos, 

que propiciassem a aproximação das famílias dos alunos com a escola. O modelo escolanovista 

foi calcado nas ciências sociais, na psicologia e na biologia, imputando à família um papel de 

coadjuvante na educação dos filhos. 

Gadotti et al. (1996) relatam que Paulo Freire, desde o início de seu trabalho em Recife, 

entre os anos 1950 e 1960, mais precisamente nos seus relatos do ano de 1957, já abordava a 

necessidade de estreitamento e participação da família no interior da escola. Falava sobre a 

criação de Círculos de Pais e Professores como uma maneira de fortalecer a participação da 

família e da comunidade no espaço escolar. Nas palavras do patrono da educação: 

 

(...) à medida que os pais se vão inteirando dos problemas da escola, das suas 

dificuldades, deve a escola começar a convidá-los a fazer visitas às suas dependências 

em períodos de atividades. Mostrando a eles como é “na vida” diária, tendo sempre 

em vista a identificação do pai com os problemas e dificuldades da escola. Neste 

sentido é que os Círculos de Pais e Professores não podem quedar-se teóricos e 

acadêmicos. Por isso é que eles têm de, pelo debate, levar o grupo dos pais à crítica e 

análise dos problemas escolares, dando-lhes condições de mudança de antigos hábitos 

em hábitos novos. Hábitos antigos de passividade em hábitos novos de participação. 

(...) Participando, intervindo, colaborando, o homem constrói novas atitudes, muda 

outras, elabora e reelabora experiências, educa-se. (Freire, 1957 apud Gadotti et 

al,1996, p. 96). 

 

Torres (2007) relata que o Banco Mundial constatou a necessidade da convocação para 

uma maior participação dos responsáveis e das comunidades no âmbito escolar. Segundo a 

autora, essa ideia de compartilhamento e participação foi explicitada pela organização como 

uma condição que facilita o desempenho da escola como instituição nos âmbitos econômicos - 

para a sustentação da infraestrutura escolar, e gerencial – para um maior envolvimento na gestão 

escolar. 

Bartolome (1981), já na década de 1980, trazia a ideia de que as famílias e a escola 

precisavam se complementar, já que as duas são responsáveis pelo desenvolvimento da criança 

e do adolescente. O pesquisador sugeriu, também, que a escola, utilizando-se de diversos 

mecanismos como reunião de pais, comunicações e projeto político pedagógico, criasse um 

                                              
4Armanda ÁlvaroAlberto foi uma educadora e militante feminista brasileira.Em fevereiro 1921 fundou a Escola 

Proletária de Meriti, emDuque de Caxias, atendendo a uma comunidade rural carente. A escola, mais tarde 

renomeada Escola Regional de Meriti, ficou conhecida como “Mate com Angu”, por ter sido uma das primeiras 

daAmérica Latinaa servirmerenda escolar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Caxias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merenda_escolar
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ambiente mais acolhedor e afetivo, que possibilitasse à família recapitular o valor da criança e 

o sentido de responsabilidade compartilhada. 

Conforme sintetiza Krawczyk (2002), ainda na década de 1980, em função do momento 

político social vivido no país à época, aumentaram os discursos de participação da sociedade 

civil na escola e, especialmente, da família.  

Singly (2007, p. 170) traz as perspectivas dos dias atuais, quando as famílias têm 

diferentes conformações, modelos nucleares, pois “[...] a família não desaparece, mas muda de 

sentido. Em lugar de se impor aos seus membros, a família se torna de alguma maneira um 

‘serviço’ que pode ser colocado à disposição dos indivíduos, preocupados em viver juntos [...]”. 

Sendo assim, é necessário que compreendamos que as intensas alterações famíliares certamente 

influenciam diretamente na educação de crianças, na incompatibilidade de ideais e aspirações 

entre as gerações oriundas das mudanças de valores ocorridas nestes últimos anos. 

Dessa forma, Varani e Silva (2010) afirmam que a família deixou de ser a única 

instituição de proteção à criança, pois a escola também passou a exercer o papel de atender e 

educar tal indivíduo de acordo com suas necessidades. De acordo com Duarte (2000), a inserção 

das mulheres no mercado de trabalho influenciou diretamente no aumento de novas instituições 

escolares,  proporcionando um maior distanciamento familiar, pois a mãe ficava distante do 

filho durante uma parcela importante do dia. 

Varani e Silva (2010) acrescentam que as transformações ocorridas tanto no núcleo 

familiar quanto na escola foram modificando e camuflando as atribuições especificas de cada 

uma das instituições. Em consonância com os autores, Petrini (2005) relata que a família, além 

de ter o seu dinamismo próprio, sofre influências provenientes de vários dos contextos político, 

econômico e cultural. Na perspectiva do autor, as fortes transformações vividas na sociedade 

moderna refletem intensamente e de forma muitas vezes permanente na vida familiar. Segundo 

ele, a família mostra-se em constante mudança por sofrer influências de muitos fatores externos 

que entram em jogo para redefinir seus valores e critérios. Ela está relacionada à atividade 

produtiva, à organização do trabalho e, principalmente, aos processos educativos e de 

socialização das novas gerações. 

Dessen e Polonia (2005), Saraiva e Wagner (2013)  em seus estudos acerca da relação 

família-escola, registram a importância dos estabelecimentos de ensino não manterem uma 

relação com as famílias, exclusivamente, pautada no desempenho e nas dificuldades 

encontradas pelos educandos. Para eles é fundamental que as organizações educacionais 

construamlaços de cooperação e compartilhem subsídios que possam ser utilizados para a 
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prevenção e resolução das referidas dificuldades, a fim de que sejam vencidos os obstáculos 

para a criação da relação de cooperação necessária. Relatam que, muitas vezes, os 

relacionamentos ficam restritos à avaliação escolar, o que acaba por dar margem a conflitos 

entre educadores e famílias, tanto explícitos quanto implícitos. Em função disso, é primordial 

que os encontros não se restrinjam única e exclusivamente aos momentos de avaliação, e sim 

que sejam propiciados momentos de intercâmbio para o desenvolvimento de colaboração e de 

estratégias entre as duas partes. 

Reali e Tancredi (2005), assim como Dessen e Polonia (2005), defendem a importância 

da escola investir na promoção de um novo modelo que proporcione maiores conhecimentos 

sobre os alunos e mais conhecimento pelas famílias sobre os alunos, Paralelamente, a escola 

deve reconhecer e valorizar a importância da participação da família no contexto escolar e no 

desenvolvimento do aluno, de modo a auxiliá-la no cumprimento de suas funções em relação à 

educação, evolução e progresso dos filhos. 

Tancredi e Reali (2001, 2002), acreditam que a construção da parceria entre escola e 

família é função inicial dos profissionais da escola, pois eles são elementos-chave no processo 

de aprendizagem. Dada a formação profissional específica que detêm, as tentativas de 

aproximação e de melhoria das relações estabelecidas com as famílias devem partir, 

preferencialmente, da escola, pois segundo Caetano (2004, p. 58) “ [...] transferir essa função à 

família somente reforça sentimentos de ansiedade, vergonha e incapacidade aos pais, uma vez 

que não são eles os especialistas em educação [...] ”. 

As pesquisas de Bhering e Siraj-Blatchford (1999), Bhering (2003) tem como tônica 

principal a questão da comunicação entre o mundo escolar e o mundo familiar. O mais 

importante, segundo os autores, é a comunicação entre eles como forma de se compreenderem. 

Além disso, identificaram que, para os pais, o envolvimento deve ser de responsabilidade e 

iniciativa da escola, enquanto o papel deles seria complementar as metas educacionais da 

escola. Estas mesmas autoras registram  que as famílias e a escola precisam deixar bastante 

explícitaas suas intenções e necessidades, de forma que atinjam as duas partes de maneira 

satisfatória. Nessa direção, Rivas (2009), Ekin e Oksal (2012) abordam a importância de um 

elemento mediador entre o mundo escolar e as famílias, envolvendo-as e contemplando-as com 

as informações e assistência necessárias à compreensão da dinâmica e às questões relativas ao 

aluno e sua aprendizagem. Complementando com Perez (2007) que relata a importância de se 

conhecer melhor os alunos e as famílias, melhorando então a relação família-escola. Deve-se 

fortalecer esses laços por meio de uma comunicação mais eficiente e equilibrada, com o 



35 

 

objetivo de traçarem estratégias de forma a superar as dificuldades apresentadas pelo objetivo 

em comum das duas instituições: a aprendizagem do aluno.  

Para Loudová Havigerováb, Havigerc (2015) o bom relacionamento e comunicação 

entre a escola e a família são benéficos para a criança, para os pais e para a escola. 

De acordo com Dessen e Polônia (2005), atualmente, as escolas estão, aos poucos, 

abrindo espaço e vislumbrando mais a participação das famílias. Nesse sentido, a família e a 

escola são colaboradoras nas decisões de organização escolar e essa união pode favorecer e 

facilitar a educação dos alunos. Em tal contexto, a autora ressalta que a escola tem a 

responsabilidade de entender que o modelo familiar mudou, e é com esse novo modelo que se 

deve compartilhar as expectativas e planejar melhorias. Assim, a instituição escolar precisa ser 

o espaço de formação e preparação das novas gerações, e os professores devem se aproximar 

de seus alunos tendo o apoio constante da família. 

Bock (2003), Carvalho (2000), Chaves et al (2002), Christenson & Anderson, (2002), 

Costa (2003) e Galvão (2004) mostram em seus estudos percepções diferenciadas sobre a 

influência da família e da escola no processo educativo, particularmente no que tange à 

percepção dos pais. 

Pesquisadores como Antunes (2003), Bock (2003).  Epstein & Dauber (1991) Ferreira 

& Marturano (2002),  Marques (2002),  Silveira (2003), Perez (2007) têm discutido os 

diferentes mecanismos e estratégias de integração entre pais e escola, reconhecendo suas 

particularidades e apontando os pontos que favorecem e dificultam tal relação. 

Para Perez (2007), Lima e Chapadeiro (2015), ao se realizar análises sobre a 

complexidade da relaçaõ família-escola deve-se compreender que o estreitamento da relaçaõ 

precisa ser redefinido no âmbito de cada realidade, em parceria e com compromissos assumidos 

por ambas as partes, pois a proximidade entre família e escola, deve respeitar a diversidade de 

práticas desenvolvidas tanto na escola quanto na família. Para Bezerra et al ( 2010) o  processo 

de interação deve ser pautado no diálogo e na confiança e a escola é a responsável por propiciar 

encontros visando conhecer os recursos da comunidade. 

Freire (2004) defendeu que o diálogo problematizador pode ser a base de 

estabelecimento de relações de estímulo e motivaçaõ entre os sujeitos da educaçaõ e nesse 

sentido, os estudos de Perez (2007) e de Epstein (2007) debatem a importância da escola 

constituir meios de comunicação eficazes com as famílias, com o objetivo de discutirem formas 

de conhecer melhor a realidade de seu corpo discente e os anseios dos responsáveis, 

concretizando estratégias que venham a incentivar o processo educacional dos estudantes.  
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Epstein (2007) aborda a necessidade da escola de despertar um sentimento de confiança 

e parceria tanto no espaço educacional quanto fora dele. Segundo a autora, a escola deve exercer 

a função de orientadora das famílias, estabelecendo um entrelaçamento e fortalecimento entre 

as duas partes. Faz-se necessário orientar as famílias e muni-las de informações sobre os 

processos da escola, colocando-as a par dos objetivos, dos projetos desenvolvidos e também 

criar momentos de intensa parceria e colaboraçaõ. Nos estudos da autora estão presentes 

propostas de articulação entre a escola e a família, e como é possível diversificar e intensificar 

suas práticas de interrelacionamento. A autora elaborou um diagrama que representa a interação 

família-escola chamado “esferas sobrepostas”5. Dessa forma é possível atrair pais e criar laços 

significativos com a comunidade saõ estratégias decisivas para melhorar a qualidade do ensino. 

De acordo com o modelo de  Epstein (2007)  os princípios da relação entre a escola e a 

família chamado de“esfera sobrepostas” podem ser resumidos abaixo:. 

. informar aos pais sobre os resultados escolares de seus filhos.  

. de explicar e justificar o que acontece na escola .  

. incentivar a participação dos pais como uma forma de apoio para professores e da escola. 

. envolver os pais nos assuntos da tomada de currículo e decisões da escola.  

. promover a comunicação bidirecional entre a escola e os pais. 

. aconselhamento para pais, oferecendo recomendações sobre as questões referentes aos alunos 

e sobre a escola. 

Os enfoques abordados por Carvalho (2004), Chechia & Andrade (2005), Ditrano & 

Silveirstein (2006), Johnsons, Pugach, & Hawkins (2004), Viana (2005) e Vila (2003) relatam  

a importância da comunicação e da participação família-escola como uma fonte de 

retroalimentação (ou feedback) permanente pois  são formas de contribuir  a transição da 

criança entre um sistema (família) e outro (escola), favorecendo, assim, seu crescimento.  

Oliveira e Araújo (2010) consideram que no vínculo entre as duas instituições ainda 

estão presentes fatores dificultadores para um estreitamento na relação família-escola, sendo 

muitas vezes pouco harmonioso. Identificam que essa relação é construída  a partir de situações 

de algum tipo de problema e, dessa forma, poucas são as contribuições para que possam 

construir uma parceria baseada em fatores positivos. Segundo as autoras, a relação família-

escola precisa alcançar um outro patamar que não se resumam a contatos esporádicos e de 

intercâmbio de informações. Ela envolve uma comunicação real e de intensa parceria. Em 

                                              
5O diagrama de Epstein (1987) é chamado de “Overlapping Spheres”, e contém as interações intrainstitucionais e 

interinstitucionais.  
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consonância com estas autoras, Knopf e Swick (2007) descrevem que muitas vezes é 

negligencada a importância de primeiro estabelecer-se linhas de comunicação que facilitem o 

desenvolvimento da relação família-escola. 

 

2.2.1 - A Orientação Escolar e o Trabalho na Escola, Alunos e  Família 

 

A comunicação entre a família e a escola realizada por uma equipe de orientação é 

estudada, também, por Epstein (2010), Griffin (2010), Axinte (2014). A equipe de orientação, 

segundo as autoras, está em condições de assumir liderança de fortalecer as parcerias entre a 

escola-família-comunidade porque existe uma continuidade do trabalho muitas vezes por anos, 

enquanto os professores ficam apenas por um ano. Aman e Ahmad (2010) registram que esta 

equipe pode conhecer as famílias, se familiarizar mais com as suas situações e, por isso, 

fornecer apoio tanto aos professores como envolver aos pais com o trabalho da escola.   

Para Griffin e Steen (2010) o orientador pode ser considerado a chave para construir 

parcerias, pois tem condições de assumir um papel de liderança baseado na criação de 

comunicação pessoal e produtiva com os pais.  

Para Sari (2010) o grupo de orientação é uma importante parte da equipe de coordenação 

na escola pois fornecer assistência valiosa para estudantes (Lapan, Gysbers, & Kayson, 2007; 

Stone & Dahir, 2006; Lee, 2001; Sandhu, 2000).  Low, Kok e Lee (2013) complementam 

registrando que a equipe de orientação escolar é a que busca a manutenção da estabilidade do 

sistema escolar e a fonte de conselhos, sugestões e opiniões dos alunos. 

Nessa mesma linha de pesquisa Epstein (2008) e Griffin e Steen (2010) indicam que os 

orientadores organizem fóruns para os pais, os auxiliem a se comunicarem com a escola e a 

entenderem a comunicação da escola para com eles. Outra recomendação dos autores é que 

sejam estabelecidas uma comunicação regular com os pais solicitando ideias e sugestões. 

Segundo Griffin e Steen (2010) a comunicação personalizada também pode ajudar a criar um 

ambiente escolar acolhedor para os pais, professores e estudantes e é um componente crítico na 

implementação de parcerias – família - comunidade escolar.  

Os estudos de Cripps e Zyromski (2009), Griffin e Steen (2010) relatam 4 componentes 

que podem servir de base para facilitar o envolvimento da família são eles: curriculum de 

orientação, serviços de aconselhamento, atividades de suporte ao sistema e planejamento 

individual do aluno. O curriculum de orientação tem como objetivo coordenar os recursos 

dentro e fora da escola visando ensinar aos alunos a lidarem com o estresse causado por 
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conflitos, tensão e pressão exercida por situações entre seus pares e familiares através do 

desenvolvimento da habilidade de comunicação. O serviço de aconselhamento é responsável 

por proporcionar um tipo de atendimento individual ou em grupo para o aluno ou para a família. 

As atividades de suporte ao sistema têm como foco a organização de grupos de discussão e 

oficinas direcionadas aos pais que podem fornecer informações e ferramentas necessárias para 

ajudar adolescentes a resolverem dificuldades pessoais e sociais. E, finalmente, o planejamento 

individual que auxilia à família e outros membros da família para criar planos para o 

crescimento individual do aluno.  

As pesquisas de Symeou et al (2012), em torno da comunicação entre a equipe da 

orientação da escola e as famílias registram a importância que seja desenvolvido um processo 

de  escuta ativa, como forma de que sejam obtidas informações importantes para as duas 

instituições (familia e escola). Os objetivos em escuta ativa são desenvolver uma compreensão 

e uma comunicação de forma clara evitando distanciamento e dificuldades entre a escola e os 

clientes. 

Sobre a empatia na equipe de orientação escolar, Ikiz (2009) registra que é uma condição 

indispensável para a prestação de aconselhamento eficaz. A empatia tem sido descrito como a 

capacidade do responsável pelo aconselhamento de entrar no mundo do cliente, a sentir-se com 

o cliente, em vez de para o cliente e pensar com o cliente , em vez de sobre ou para o cliente.  

Para Ikiz (2009) os orientadores escolares  precisam  usar uma variedade de habilidades e 

estratégias para auxiliar os clientes e destaca que estes profissionais fazem regularmente 

programas de treinamento para desenvolver habilidades de vida, atendimento em grupo ou 

individual e aconselhamento familiar. 

Conforme Ikiz (2009) os orientadores escolares também são  vistos como as chaves para 

a prevenção de conflitos e da violência para escolas, pois procuram desenvolver essas 

habilidades nos alunos durante suas interações diárias com eles, e também, realizam estudos de 

prevenção por  toda a escola.  

 

2. 3 QUALIDADE EM SERVIÇOS E SATISFAÇÃO DO CLIENTE  

 

2.3.1 Conceitos de serviços 

 

A base conceitual e a  classificação de serviço é bastante variada e discutida até os dias 

atuais. Na contemporaneidade existem as mais variadas abordagens tanto sobre o conceito 
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como sobre a  classificação de serviços. Há autores que se centram nas características de oferta 

e autores que se focam mais nas características de consumo sejam elas relacionadas às funções 

desempenhadas pelos serviços quanto ao público a que se destina. Gronroos (1995), por 

exemplo, define serviços como uma quantidade de atividades realizadas quando se tem uma 

integração entre o cliente e o colaborador da empresa, e que pode ser de certo modo intangível.  

Para Levitt (1990) e Kotler e Armstrong (1998) a definição que melhor enquadra para  

serviços é a de ser um ato ou desempenho essencialmente intangível, que uma parte pode 

oferecer à outra e que não resulta na posse de nenhum bem, ou seja, sua execução pode ou não 

estar ligada a um produto físico. 

Na perspectiva de Lovelock e Wright (2003), os serviços são ações que deverão estar 

consonantes com as necessidades de algum usuário e trazem a importância de aspectos 

relacionados à cultura e aos valores quando é realizada uma pesquisa de satisfação, pois poderão 

influenciar o norteamento e os vieses dos resultados obtidos. Eles também apresentam  quatro 

características que separam os serviços dos produtos, em diferentes graus: variabilidade, 

perecibilidade, intangibilidade e inseparabilidade. 

Téboul (1999) distingue os serviços em três tipos: 1) aqueles destinados a um 

intermediário como, por exemplo, transportes, contabilidade, consultoria jurídica, segurança e 

limpeza; 2) os serviços destinados ao consumidor final, tais como: serviços de banco, de lazer, 

de saúde e de educação; 3) o fornecimento de autoserviço, que ocorre quando o próprio cliente 

é capaz de produzir o serviço desejado.  

Meirelles (2006) traz um conceito mais atual  de que o serviço é trabalho em processo, 

e não somente o resultado da ação do trabalho. Sendo assim, a autora conclui que  não há 

produção de um serviço, e sim a prestação do mesmo. 

Gianesi e Corrêa (2010) apresentam os serviços são resultados da interação entre um 

prestador com os clientes. São intangíveis e são produzidos e consumidos simultaneamente.

  

2.3.2 Conceito de satisfação do cliente 

 

Etimologicamente, a palavra satisfação é originária do latim satisfactĭo, ōnis, que 

significa “pagamento de uma dívida, reparação”.6 

                                              
6 Acepção do vocábulo “Satisfação” retirada de dicionário on-line. In:Dicionário da Língua Portuguesa com 

Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-2016. Acessado em02/01/2016. Disponível em: 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/satisfação 
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 A maioria dos estudos sobre satisfação do cliente fundamenta-se na Teoria da 

Desconfirmação das Expectativas (Yi,1990;Tam,2005), também conhecida como Paradigma 

da Desconfirmação, que tem sua origem na psicologia social (Oliver e DeSarbo, 1988; 

Costabile, 2002) e na área do comportamento organizacional (Oliver e DeSarbo, 1988). 

Segundo Tam (2005), a teoria da Desconfirmação é a base teórica para a compreensão da 

satisfação do cliente (Figura 2). 

Engel, Blackwell e Miniard (1978) definem satisfação como uma avaliação cuja 

alternativa escolhida está em consonância com as crenças anteriores relativas àquela alternativa. 

 

Figura 2 –Visão esquemática da Teoria da Desconfirmação (Perillo, 2000) 

 

 

Os estudos sobre satisfação de clientes se utilizam de duas versões: a definida por 

Boulding e Kirmani (1993), que é a satisfação específica em uma transação, e a versão apoiada 

por Johnson, Anderson e Fornell (1995), definida como satisfação acumulada, que é a resultante 

da experiência acumulada pelo consumidor mediante uma série de eventos ocorridos durante 

seu relacionamento com o fornecedor (Figura 2). 

Segundo Evrard (1995), Laran e Spinoza (2004)  o estudo da satisfação está presente 

em outras áreas de conhecimento, como na sociologia do trabalho e na psicologia, e não 

exclusivamente na área que tange ao consumo, ao marketing ou à gestão. Para Evrard (1995), 

pode-se mensurar a satisfação de serviço formulando uma única pergunta com dois extremos: 

satisfação e insatisfação. Segundo o autor, o grau de satisfação está vinculado a uma 

comparação. Conforme Evrard (1995) e Chauvel (1999) esta comparação pode ser agrupada  

em quatro tipos: 

1) quando baseada nas expectativas anteriores; 

2) de acordo com normas segundo a experiência do consumidor; 

3) entre a razão dos custos/benefícios da transação e o valor da transação para o 

vendedor; 
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4) de acordo com os desejos e com os valores. 

Oliver (1980) define satisfação de clientes como o resultado da comparação entre uma 

expectativa prévia de consumo de um produto ou serviço e o resultado da experiência efetiva 

de consumo, ou seja, o desempenho. Em 1993, o mesmo autor, relata que a satisfação dos 

clientes está relacionada a uma transação ou compra específica, tratando-a como um julgamento 

de avaliação, pós-compra, de uma ocasião determinada. Já em 1997 ele estabelece  a satisfação 

como  sendo a resposta de plenitude de satisfação do consumidor, ou seja, é um julgamento que 

um produto ou serviço recebe como característica pelo fato de ter provido ou prover um nível 

agradável de plenitude relacionada ao consumo, podendo incluir níveis um pouco abaixo 

(desconfirmação negativa) ou que superam o nível esperado (desconfirmação positiva). 

Johnson e Fornell (1991), Anderson, Fornell e Lehmann (1992), se apoiam na definição 

de que satisfação do cliente é uma avaliação global relacionada a diversas experiências de 

compra e consumo.  

Por sua vez, Boulding e Kirmani (1993) fazem a diferenciação essencial entre duas 

classes de satisfação: a satisfação específica a uma transação e a satisfação cumulativa. Para os 

autores, tem-se que a satisfação específica está vinculada a uma situação específica, enquanto 

a satisfação cumulativa se torna mais significativa e importante pois está diretamente 

relacionada à várias experiências vividas pelo consumidor com um determinado serviço.  

O posicionamento de Solomon (1999) é de que satisfação é o julgamento formado 

durante o uso ou consumo de produto ou serviço de determinado fornecedor, ou depois dele. 

Portanto, constitui uma reação ou sentimento em relação a uma expectativa.  

Para Bloemer e Kasper (1994) a satisfação perpassa tanto aspectos cognitivos quanto 

aspectos emocionais, e é o  sentimento que surge como resultado da avaliação subjetiva de que 

a alternativa escolhida atende ou excede às expectativas.  

Marchetti e Prado (2001) trazem o conceito de satisfação de clientes como um resultado 

objetivo de uma experiência de consumo e como um processo.  

Lovelock e Wright (2003) destacam o quanto o conceito de satisfação está relacionado 

ao estado emocional do usuário, sobretudo no que tange à raiva, à alegria, à frustração e ao mau 

humor. Em consonância com ele, Domingues (2008) relata que a satisfação do cliente é 

influenciada por suas emoções preexistentes ou não. O estado de humor, por exemplo, pode 

afetar a análise da satisfação na prestação do serviço.  

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) também definem que o nível do atendimento e 

expectativa do cliente se relaciona com a sua satisfação. 
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2.3.3 Qualidade de serviços 

 

Os estudos sobre qualidade na prestação de serviços começaram a ficar maiores a partir 

de 1980, conforme Buttle (2003). Segundo o mesmo autor, nesta época as organizações 

buscaram se tornar mais transparentes, com o foco na acessibilidade aos cidadãos. Cohen e 

Brand (1993), Santesmases (2007), Spina, Giraldi e Oliveira (2013) registram, que estudos 

sobre a qualidade dos serviços é de suma importância, pois poderá ser o elemento diferenciador 

para uma organização, sendo por isso necessário que as mesmas estejam preocupadas em 

detectar qualquer tipo de ineficiência em sua prestação.  

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) definem qualidade de serviço como sendo a 

extensão que ocorre entre a discrepância das expectativas ou desejos dos consumidores e as 

percepções da maneira como são percebidos pelos consumidores. 

Já para Kotler e Keller (2013), Bernardi et al (2012) qualidade de serviço é a resultante 

da comparação do desempenho esperado pelo serviço (ou resultado) em relação às expectativas 

da pessoa, e pode estar relacionada a um sentimento de prazer ou de frustração. Wedel e 

DeSarbo (1995) propõem um esquema para descrever o processo de qualidade de serviços 

(Figura 3): 

 

Figura 3– Processo de qualidade de serviços. Fonte: Wedel e DeSarbo (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

Gröonros (1995, 2003) buscou identificar e diferenciar dois tipos de qualidade. Uma 

que chamou de qualidade real e a outra que chamou de  qualidade de percepção. Define 

qualidade real como o que realmente representa o serviço. Já qualidade de percepção é definida 

como a realidade sob a ótica do cliente, isto é, sua impressão. 

A contribuição de Lovelock e Wright (2003) foi de fazer a diferenciação entre 

a qualidade de serviços e a satisfação dos clientes. Para eles as percepções dos clientes se 

baseiam em avaliações cognitivas de longo prazo e a satisfação é uma reação emocional de 
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curto prazo. Para Archer (1997), a satisfação é proveniente de eliminação de uma necessidade 

e do atendimento que é recebido. Isso ocorre quando um fator (externo) diminui a tensão da 

necessidade (interna) elevando o nível de satisfação. Desta forma, a necessidade passa a ser um 

elemento motivador para a busca de seu correspondente fator de satisfação. 

Um fator importante para a qualidade de um serviço, conforme Levitt (1998), Grönroos 

(1995) e Zeithaml e Bitner (1996) é a interação do usuário com o prestador de serviço. Acerca 

do assunto alguns autores descrevem suas conclusões:  Salanova, Agut e Peiro (2005), Bateson 

e Hoffman (2001) destacaram que no processo de prestação de serviços acontece uma interação 

entre clientes e trabalhadores no processo de atendimento, Hoffman e Bateson (2003) relatam 

sobre a importância da equipe de contato inicial, o atendimento em si.  

 

2.3.4 - Qualidade em atendimento 

 

Para Pereira e Moreira (2013) as empresas precisam entender as necessidades dos seus 

usuários e assim poderão corresponder com a qualidade necessária. Segundo eles as 

necessidades dos clientes deverão ser supridas pois o cliente é parte importante e fundamental 

portanto, todos os esforços da organização deverá ser o reconhecê-los.  

Por sua vez Albrecht e Bradford (1992) e Clarke (2001) relatam sobre a importância da 

qualificação e do comprometimento na prestação de um bom atendimento. Dentre os aspectos 

que podem gerar a reclamações para as organizações e interferir na satisfação do atendimento 

ao cliente relatados por Albrecht (1998) estão a apatia, a frieza, a inflexibilidade, no 

atendimento, a demora e a desorganização no atendimento. Por isso Silva (2008) ressalta a 

importância da melhora na interação com os envolvidos em uma organização, evitando-se 

possíveis ruídos no processo. Sendo assim Manosso, Brea e Gândara (2013), pontuam o quanto 

é fundamental que as organizações prestadoras de serviços procurem consultar seus clientes de 

modo a obter informações que ajudem a oferecer serviços de qualidade que satisfaçam suas 

necessidades e seus desejos. 

Barcellos (2009) complementa afirmando a importância de se mensurar a qualidade 

percebida utilizando-se de modelos dinâmicos de avaliação quantitativa da qualidade de 

produtos e serviços, o que acrescenta nos estudos de Parasuraman et al (1994) que reconhecem 

não existir um número de dimensões corretas em quantidade ou aspectos. Necessita é que 

estejam adequadas ao contexto do estudo para qual estejam sendo utilizadas. 
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Outrossim, com relação aos seus usuários/clientes, Gianesi e Correa (2010) registram 

que em uma organização nos dias atuais é imprescindível que:  1 - procure identificar tanto as 

expectativas como as necessidades dos clientes, 2 – que o sistema de operações de serviço esteja 

apto, no curto prazo, mudar suas ações, 3 – que o sistema de operações de serviços busque 

capacitar-se para atender as necessidades dos clientes, 4 – que quando o sistema de operações  

de serviços identifique a inadequação dos mesmos,  procure influenciar as expectativas do 

cliente buscando atender as suas reais necessidades. 

Beux, Laimer e Laimer (2012) registram sobre a importância de se investir no 

treinamento dos recursos humanos visando a melhoria do atendimento ao cliente para que a 

qualidade nas organizações seja atingida. Reportam à importância do desenvolvimento da 

confiabilidade e segurança no cliente. Retomam sobre a responsabilidade na resolução dos 

problemas e empatia que deve ser demonstrada na abordagem na prestação do serviço. 

 

2.3.5 Qualidade de serviço público 

 

De acordo com Gowan et al (2001), a prestação de serviço no setor público é mais 

complexa, porque não se trata apenas de uma questão de satisfazer as necessidades declaradas, 

mas, também, de definir prioridades, alocação de recursos público se justificar de modo 

transparente o que foi realizado. 

Randall e Senior (1994), registram que as organizações do setor público estão sempre 

sendo pressionadas a fornecerem serviços de qualidade e aumentar sua eficiência. Para que isso 

seja possível, Milakovich (1998) relata alguns fatores são necessários para o alcance de um 

serviço público  de qualidade,  tais como: gerenciamento eficaz da informação, modernização 

dos equipamentos de trabalho, e motivação os servidores para fazê-lo. 

Trevisan et al (2009) apontam que organizações públicas que a investem em estudos e 

práticas visando a qualidade de serviços tornam-se mais eficientes, pois são mais suscetíveis a 

promover mudanças em suas práticas. 

Javier (1997) considera que no serviço público a melhoria da qualidade deve ser 

avaliada tendo em conta o usuário e, além disso, é preciso ampliar o âmbito de aplicação. O 

resultado da avaliação deve ser divulgado, bem como servir de referência para que os setores 

públicos possam discutir sua melhoria.  

De acordo com Fowler, Mello e Neto (2011)  visando o reconhecimento de sua gestão 

as organizações educacionais também estão investindo mais em programas de qualidade. 
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Blythe e Marson (1999) descrevem lições que devem constar no planejamento de 

organizações públicas (Quadro 1). 

Quadro 1– Planejamento nas organizações públicas. Fonte: Blythe e Marson, 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 OS DETERMINANTES DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Com o objetivo de compreender como os usuários percebiam e avaliavam a qualidade 

dos serviços, Parasuraman et al. (1985), definiram um conjunto de Determinantes da Qualidade 

em Serviços (Figura 4). Baseado no padrão das respostas os autores criaram dez critérios 

avaliativos nos quais o usuário pode se apropriar, independente do serviço investigado.  

(1) Acessibilidade – refere-se à facilidade que o cliente tem de entrar em contato com o 

fornecedor de serviço; 

 

(2) Comunicação– os clientes avaliam a capacidade do fornecedor de mantê-los informados 

sobre o serviço numa linguagem que eles entendam, além de ouvir suas sugestões; 

 

As organizações públicas devem: 

1. Conhecer bem os usuários dos seus serviços; 

2. Realizar pesquisas buscando novas experiências; 

3. Procurar ter apoio público para seus projetos; 

4. Ter uma liderança interna forte; 

5. Buscar avaliações (feedback) de usuários e servidores; 

6. Comunicar as iniciativas aos servidores e aos usuários; 

7. Estabelecer estratégias que traduzam claramente as propostas dessas iniciativas, 

tanto quanto linhas precisas para a implementação e avaliação; 

8. Reunir uma equipe responsável direta e integralmente por essa iniciativa; 

9. Assegurar que recursos suficientes serão alocados para essa iniciativa; 

10. Capacitar servidores e gerentes com o foco no cidadão; 

11. Buscar melhorias contínuas e permanentes; 

12. Desenhar e implementar as mudanças de acordo com o tipo de organização, 

programa e trabalho realizado; 

13. Buscar mudanças simples, menos custosas e demoradas; 

14. Identificar e diluir as eventuais resistências à mudança explicando o projeto, 

motivando os servidores e mostrando a melhoria do desempenho; 

15. Administrar interesses divergentes por meio de um processo; 

16. Esperar um progresso de mudança sempre mais lento e pausado em função das 

resistências e dos conflitos. 
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(3) Competência– relaciona-se à habilidade e ao conhecimento do fornecedor para executar 

o serviço, de acordo com as necessidades “técnicas” dos consumidores. Importante para 

serviços profissionais, nos quais o cliente procura uma capacitação da qual não dispõe; 

 

(4) Cortesia, empatia – relaciona-se à educação, respeito, consideração e amabilidade da 

equipe de atendimento; 

 

(5) Credibilidade – considera a honestidade e implica que a empresa está comprometida 

em atender aos interesses e objetivos dos clientes; abrange: nome e reputação da 

empresa, características pessoais dos atendentes e nível de interação; 

 

(6) Confiabilidade – relaciona-se à habilidade de prestar o serviço de forma confiável, 

precisa e consistente; 

 

(7) Presteza – está relacionadaà prontidão da empresa e de seus funcionários em prestar o 

serviço rapidamente; 

 

(8) Segurança– relaciona-se à formação de uma baixa percepção de risco no cliente e à 

habilidade de transmitir confiança física, financeira e confidencial; 

 

(9) Aspectos Tangíveis – estão relacionados ao que envolve a aparência das instalações 

físicas, dos equipamentos, dos funcionários e dos materiais de comunicação; 

 

(10) Compreensão e conhecimento do cliente – relacionam-se ao esforço dispendido para 

compreender as necessidades do cliente e envolvem o aprendizado sobre os requisitos 

específicos dos clientes. Também estão relacionados a proporcionar atenção 

individualizada e a reconhecer itens constantes e diferenciais; 

 

(11) Conhecimento – envolve esforços no atendimento às necessidades do cliente e 

requisições específicas, dar atendimento individualizado e reconhecer o cliente regular. 

 

 

 



47 

 

Figura 4 – Determinantes da Qualidade dos Serviços (PARASURAMAN et al., 1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano (2009) relata as cinco dimensões da qualidade, resultantes do refinamento da 

escala, que são as seguintes: confiabilidade, responsividade, confiança, empatia e tangibilidade. 

Essas dimensões são definidas por Parasuraman, Berry e Zeithaml (1990) como: 

1)Tangibilidade: avalia as instalações físicas, equipamentos e aparência da equipe da 

empresa.  

2)Confiabilidade: a capacidade e habilidade para implementar o serviço prometido de 

forma segura e precisa; 

3)Presteza: a boa vontade para prestar auxílio ao consumidor e prontoatendimento – 

resolver problemas a tempo e a hora; 

4)Garantia: conhecimento e cortesia dos funcionários (contratados, colaboradores) e 

sua habilidade em inspirar e transmitir credibilidade e confiança;  

Determinantes da 

qualidade de serviços: 
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5)Empatia: consideração e atenção individualizada que a empresa presta aos seus 

consumidores – sintonia fina de simpatia e entendimento entre fornecedor e cliente. 

Segundo Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), com relação a qualidade de serviços 

concluem que: 1) é mais difícil para os consumidores avaliar a qualidade de serviços do que a 

dos bens tangíveis. 2) os consumidores de serviços avaliam a qualidade mas, também, o 

processo de todo o fornecimento do serviço. 3) os  critérios que são importantes na avaliação 

da qualidade de serviços são aqueles que forem definidos pelos consumidores.  

 

2. 5  AVALIAÇÃO  

A avaliação, conforme definem Luckesi (1996) e Libâneo (2004), é uma totalidade de 

ações e estudos sistemáticos sobre um processo, um evento ou uma situação, com a finalidade 

de se aplicar um juízo de valor, obrigando, consequentemente, a um posicionamento efetivo 

sobre o mesmo. Para Freire (1981), a avaliação é uma operação de “leitura da realidade”, “do 

mundo”. 

Luckesi (2002) pontua sobre a avaliação ser inerente ao ser humano nas mais diversas 

dimensões e estar vinculada a melhorias no modo de agir, advindas da seleção de planejamentos 

e execuções. A avaliação irá contribuir na seleção de alternativas na construção e reconstrução 

e, por isso, precisa ser utilizada da melhor maneira possível.  

Outra visão é trazida por Casali (2007, p.10), que define avaliação da seguinte forma: 

“[...] de modo geral, como saber situar cotidianamente, numa certa ordem hierárquica, o valor 

de algo enquanto meio (mediação) para a realização da vida do (s) sujeitos (s) em questão, no 

contexto dos valores culturais e, no limite, dos valores universais [...]”. 

Demo (2008) relata o significado e a função da avaliação como uma forma de alcançar 

melhores patamares de qualidade, colocando-a em dois deles: aquele da avaliação exercida de 

uma forma autoritária com o objetivo de julgar ou aquele em que a aplicação será buscar 

melhoria e aperfeiçoamento para as dificuldades. 

 

2.5.1 Avaliação da organização pública 

 

Desde a década de 90, os estudos dos pesquisadores Carvalho e Tonet (1994), Osborne 

e Gamble (1995), Tohá e Solari (1997) apontam para o aumento da participação da população 

nas questões da qualidade do serviço interligada aos altos tributos, taxas e contribuições a que 
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são submetidos. Segundo Tohá e Solari (1997) na avaliação do serviço público é necessário que 

conheçamos a população, seus pontos de vista e suas necessidades.  

Bonifácio e Schlegel (2012) trazem a análise das poucas pesquisas existentes no país no 

que tange às pesquisas de avaliação da qualidade do serviço público, bem como, chamam 

atenção para as poucas pesquisas acadêmicas em torno do assunto. Para Diamond e Molinho 

(2004) as pesquisas de avaliação de qualidade dos serviços públicos são de grande importância, 

já que significa o quanto governos e instituições são responsáveis em relação às demandas e às 

preferências dos cidadãos.  

Para Carvalho (2008), na prática a avaliação em serviços públicos é uma tarefa ainda 

mais complexa que em contexto privado, e esta  é dificuldade decorrente das especificidades 

dos serviços públicos, e, assim, é essencial refletir acerca dos indicadores de desempenho 

concretos a utilizar. Corroborando com o autor acima, Coutinho (2000) relata ser muito mais 

custoso alcançar um serviço de extrema qualidade no serviço público do que em uma empresa 

privada. Complementa registrando que o princípio da igualdade dos usuários cria as diferenças 

entre o setor público e o privado. Dentre as dificuldades que são apontadas por Nassuno (2000) 

estão: aquilo que usuário percebe pode não ser necessariamente o que corresponde à realidade, 

às baixas expectativas a respeito dos serviços e ao desconhecimento por parte da instituição de 

quem são os usuários que podem ser pesquisados. Knox e Mcalister (1995) pontuam exatamente 

estas duas possíveis distorções como sendo o impacto das avaliações e as aspirações dos 

usuários. Na perspectiva  dos autores, é necessário que a organização  tenha uma visão 

estratégica e precisa ao se utilizar as avaliações dos stakeholders para a melhoria dos serviços. 

Para Ansoff (1990), há várias diferenças entre empresas do setor público e setor privado. 

Dessa maneira,  Walsh (1994) retrata que estes diferentes aspectos entre as organizações 

públicas e privadas, ocasionam distintas avaliações feitas pelo usuário/consumidor. Algumas 

dessas diferenças, mencionadas por Ansoff (1990) são descritas na Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1- Organizações públicas x organizações privadas (Quadro elaborado a partir de Ansoff, 1990) 

Organizações públicas Organizações privadas 

São prestadoras de serviço Hábeis na produção 

Comportamento burocrático Internamente eficientes 

Ineficiente no empreendedorismo Altamente empreendedoras e agressivas 

Falta de espírito de aventura Comprometidas na busca do lucro com 

determinação 
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Blythe e Marson(1999) sugerem pontos relevantes para a avaliação de serviços públicos 

(Quadro 2): 

Quadro 2– Pontos relevantes para a avaliação de serviços públicos. Fonte: Blythe e Marson 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Wisniewski e Donnelly (1996) as organizações públicas devem ir mais 

além do que observar os usuários: devem aprender com eles identificando suas expectativas e 

percepções sobre os serviços. Além disso, conforme Devoshi, Quelhas, França e Meiriño 

(2015), a imagem de uma organização melhora na medida em que tem como prioridade a busca 

pela satisfação o seu usuário. 

Para Busto e Maiam (2006) os cidadãos/clientes cada vez mais buscam uma 

administração pública transparente que assegure a qualidade de seus atendimentos e atenta às 

necessidades da sociedade. A flexibilidade e adaptação às necessidades dos cidadãos também 

são aspectos que devem existir no serviço público, segundo Pinto (2007), pois mudanças que 

vem ocorrendo na sociedade direcionam as organizações nessa direção. O mesmo autor 

argumenta que a  forma como o cidadão é tratado pelo servidor público influencia no nível de 

satisfação com a organização que ele procura, e pontua, também, a importância do 

gerenciamento na articulação das necessidades e o trabalho realizado pelo servidor.  

Conforme Martins, Oliveira e Pinto (2012) para que sejam obtidos resultados no 

desempenho e na melhoria da gestão pública torna-se imprescindível a existência de 

1. Estabelecer metas anuais para os serviços 

prestados, e comparar o desempenho atual da 

organização com essas metas; 

2. Mediar as deficiências nos serviços oferecidos, em 

termos de satisfação dos usuários; 

3. Informar a todos os servidores e gerentes sobre as 

metas anuais estabelecidas e transferir a eles o 

poder e os recursos necessários para alcançá-las; 

4. Medir o nível de satisfação dos servidores e 

gerentes com o desempenho obtido; 

5. Comunicar todas as iniciativas aos cidadãos e 

partes interessadas; 

6. Estabelecer um forte controle sobre os resultados; 

7. Associar sistemas de recompensa, compensações e 

reconhecimento de servidores e gerentes públicos à 

avaliação de resultados; 

8. Garantir que os sistemas de avaliação de 

desempenho dos serviços públicos serão positivos, 

e não punitivos. 

 



51 

 

mecanismos com o objetivo de mensurar os resultados alcançados com vistas a serem obtidos 

impacto das ações. 

Segundo Farazmand (2005) o sucesso nas organizações públicas está em buscar-se cada 

vez mais a confiança da sociedade e em buscar o desempenho da qualidade. Para que isto 

aconteça o governo deve propiciar e apoiar programas de avaliação da qualidade para atingir 

seus objetivos organizacionais. 

Como iniciativa de conhecer o desempenho nos órgãos públicos federais, Nassuno 

(2000) relata que no Brasil foi instituído o Decreto do Sistema Nacional de Avaliação da 

Satisfação do Usuário dos Serviços Públicos (nº 3.507, de 13 de maio de 2000) dispõe sobre os 

padrões de qualidade do atendimento prestado aos cidadãos pelos órgãos do sistema público 

federal. Estes padrões estão relacionados ao respeito, à atenção, tempo de espera, prazo de 

cumprimento dos serviços, mecanismos de comunicação e cortesia no tratamento ao 

cidadão/usuário. 

No Brasil segundo Pouget, Campos e Paulo (2014) o Governo Federal - Ministério do 

Planejamento, nomeada Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação - IPPS (Instrumento 

Padrão) tem um instrumento de medida para as pesquisas de satisfação do usuário-cidadão. No 

entanto, existem limitações deste instrumento que possui características fechadas, não sendo 

possível uma ampla e fácil utilização para realizar pesquisas de cunho exploratório e voltadas 

à gestão pública.  

 

2.5.2- Avaliação institucional escolar 

 

As pesquisas de Brandalisen (2010) classificam a avaliação educacional em dois tipos: 

a avaliação externa e a interna. A avaliação externa, segundo a autora, é aquela realizada por 

organismos oficiais e que tem como objetivo principal a avaliação do sistema educacional em 

larga escala, e além disso, analisa a competência dos estudantes ao final de um ciclo da 

escolaridade. A avaliação interna, ou autoavaliação, é definida como aquela que é feita dentro 

da organização escolar e realizada por seus membros. Tem como objetivo conhecer seus pontos 

fortes e fracos para planejar intervenções e melhorias. Conforme a autora, autoavaliação é um 

processo que parte da iniciativa da própria escola, em que os participantes cuidadosamente 

escolhidos são estimulados a fazer uma descrição sistemática e avaliação do funcionamento da 

escola, com o objetivo de que sejam tomadas decisões ou iniciativas para (aspectos) o 

desenvolvimento global da política da escola e da escola. E este processo deve, incluir tanto 
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uma orientação para a garantia da qualidade ( determinar o que é bom e o que deve ser 

melhorado ), bem como melhoria da qualidade ( fonte de inspiração para como as coisas podem 

ser melhoradas ) . 

Schildkamp (2012) a autoavaliação é definida como os critérios ou medidas de 

qualidade recolhidos pela escola e que podem ajudar as escolas para detectar problemas e 

monitorar iniciativas de melhoria. Conforme Demetriou (2012), o envolvimento dos alunos, 

pais e a comunidade em geral é visto como um fator crucial para dotar as escolas com 

informações sobre variáveis de processo associados à eficácia escolar, e as escolas podem usar 

para melhorar o seu desempenho em termos de melhorar a instrução do professor e, finalmente, 

o desempenho do aluno. 

O conceito de autoavaliação institucional ou avaliação interna da escola para 

Brandalisen (2010, p. 318) é o de “[...] como uma análise sistemática da instituição com vistas 

a identificar suas fragilidades e potencialidades e a possibilitar a elaboração de planos de 

intervenção e melhorias [...]”. Segundo ela, quando a avaliação interna é tida como prática 

constante no interior das escolas, é possível que sejam identificadas suas fragilidades e 

potencialidades. Processo permite que sejam revistos rumos e/ou se alterem procedimentos 

ainda durante sua realização, ao passo que a avaliação final se presta a aferir resultados e 

ordenar novos processos.  

Além disso, a autora pontua que a avaliação institucional centrada na escola tem as 

seguintes características: desenvolvimento de um olhar crítico, pois procura identificar as áreas 

mais problemáticas e buscar soluções mais adequadas, como uma investigação permanente do 

sentido da organização e das ações da escola; procura fatos comprobatórios, evidências, um 

exercício coletivo, assentado no diálogo, no desenvolvimento profissional e na 

responsabilidade social, um processo que é conduzido internamente. No entanto, ressalta que 

ela poderá contar com a assessoria de agentes externos com o objetivo de alcançar as metas 

traçadas. 

Em consonância com a autora, encontram-se nos estudos de Depresbiteris (2001) a 

afirmação da importância da busca do equilíbrio entre os dois tipos de avaliação interna e 

externa. A primeira está representada pela reflexão dos atores sobre suas práticas, e a segunda, 

na perspectiva do desejo de transparência das ações e no fomento de um debate sobre o sistema. 

Schildkamp (2012) propõe um esquema, baseado em Visscher (2002) com os fatores 

que influenciam na autoavaliação da escola: 
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Figura 5: Fatores que influenciam na autoavaliação da escola - Schildkamp (2012) 

 

 

 

 

 

 

Segundo o autor  (A) características da autoavaliação da escola, (B) as características 

do processo de implementação, e ( C ) características da escola e a influência dos respondentes,  

(D) o uso instrumental de autoavaliação. O uso instrumental significa a aplicação na escola  dos 

resultados da autoavaliação para fazer (políticas) decisões e execução de ações. 

Bertelli e Eyng (2004) também dividem a avaliação institucional em interna e externa. 

Afirmam que a avaliação interna, ou autoavaliação, é capaz de trazer a compreensão do que 

acontece na instituição, tanto por meio dos dados alcançados como também por meio da 

formalização de ações de progresso e identificação daquelas que necessitam de correções 

imediatas. 

Santos Guerra (2002) define a coavaliação como a combinação da avaliação externa, 

mais centrada nos resultados do processo educativo, e da avaliação interna, sendo a avaliação 

institucional da escola o resultado da integração e entrelaçamento dos processos de avaliação 

externa e interna. Além disso, para o autor, um e outro procedimento avaliativo são de 

fundamental importância para o desenvolvimento do que se pretende e para que seja atingido o 

aprofundamento da qualidade educacional.  

Freitas (2009) diferencia a avaliação externa, realizada em larga escala, voltada para 

aprendizagem ao final de algumas etapas. Para o autor a avaliação interna é aquela que ocorre 

no círculo escolar. Em cada uma das avaliações existe um “protagonista principal”. 

Complementando com Alavarse, Bravo e Machado (2013), a avaliação externa contempla 

amplo contingente de participantes e resulta em um conjunto de informações, que pode orientar 

ações das mais variadas ordens nas políticas educacionais. 

Afonso (2009) pontua que, em função dos valores, é possível existir vários 

desenvolvimentos organizacionais, que poderão ser mais destacados na avaliação.  

Características da Escola e do 

Respondentes (C) 

Características da autoavaliação da escola (A) Uso do instrumento da autoavaliação (D) 

Implementação (B) 
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 Ferreira (2014) relata que, para autores como Belloni (2000), Belloni, Magalhães e 

Sousa (2003), Musis (2006) e Raposo (2000), avaliar um órgão ou instituição tem a função de 

promover sua autoconsciência, abastecendo os gestores de informações necessárias para 

tomadas de decisão, avaliação dos processos e melhoria da qualidade das atividades 

desenvolvidas, do comprometimento com a aprendizagem de todos e com a transformação da 

sociedade. 

Para Gatti (2009) e Brooke, Cunha e Faleiros (2011), a prática da avaliação está em 

fornecer subsídios para a promoção da qualidade educacional e contribuir com possíveis 

desempenhos dos alunos e orientar as políticas educacionais do país.  

Alavarse, Bravo e  Machado (2013) registram que as avaliações constituem um 

importante instrumento para o acompanhamento dos alunos, das escolas e da tomada de 

decisões, ou seja, os processos avaliativos são instrumentos utilizados para se averiguar a 

eficiência de qualquer sistema educacional. 

Fernandes e Belloni (2001) conceituam os dois tipos de avaliação: a avaliação 

educacional relacionada ao desempenho do processo aprendizagem dos alunos e a avaliação 

dos currículos. Na avaliação institucional tem-se o objetivo de avaliar as instituições educativas, 

as políticas e os projetos, tendo por objetivo analisar processos, relações, decisões e resultados. 

Müller (2001), baseado nas pesquisas acerca do tema, classifica a avaliação institucional 

da seguinte forma (Tabela 2): 

Tabela 2 – Classificação da avaliação institucional, baseado em Müller(2001). Fonte: Elaboração Própria 

Função Extensão Agentes 

Avaliadores 

Momento de 

aplicação 

Opção política 

Formativa 

ou 
Somativa 

Global 

ou 
Parcial 

Interno 

ou 
Externo 

Inicial, 
Processual ou 

Final 

Burocrática – serviço incondicional à 

autoridade educativa ou 

Autocrática – serviço condicional às 

autoridades governamentais ou 

Democrática – é um serviço de 

informações à comunidade 

 

Schön (1992) relata que a autoavaliação é, principalmente, um processo participativo 

que busca alcançar a qualidade da educação. Está vinculada a ações, seguidas de reflexões e 

novas ações. Portanto, a autoavaliação, segundo o autor, torna-se fundamental e faz com que 

exista o conhecimento e  a reflexão na ação, a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação 

dependam de que haja mobilização de um outro tipo de conhecimento que seja produzido em 

diálogo com a situação real. 

De acordo com Dias Sobrinho (2008), a avaliação, certamente, deverá produzir 

conhecimentos, objetivos e constatações acerca de uma realidade e, assim, por meio desse 



55 

 

instrumento, é possível construir um processo de democratização que deverá interferir na 

qualidade educacional desejada.  

Corazza (1991) aborda sobre a necessidade intrínseca dos  homens em mudar a realidade 

que os cerca, e o quanto esta resultante o influencia  tranformando  seu pensamento e também 

a sua prática. Por isso, o resultado  interação na prática social do homem faz com que ele trace 

o conhecimento e as transformações por ele almejados. Isto é a essência do processo de 

avaliação. 

Horta (1983) registra o reconhecimento sobre a participação no processo educativo, 

quando realizado ativamente por todos aqueles que tenham interesse em seu desenvolvimento. 

O reconhecimento vai perpassar tanto o processo de tomada de decisões como a execução e a 

avaliação de todas as atividades relacionadas à definição dos objetivos, na organização e no 

funcionamento do sistema educativo em seus diferentes níveis.  

Na perspectiva de Melchior (2004) à avaliação institucional está relacionada à 

importância da sensibilidade na sua concepção. Portanto, para o autor a sensibilidade, também, 

deve estar presente no instante da avaliação, pois é neste momento que se está em confronto 

com a concepção de avaliação, tanto para os avaliadores quanto para os avaliados e é quando 

esse fato pode fazer diferença. 

Para Faraco (1991), torna-se fundamental a avaliação das instituições, a fim de que 

possam se comprometer e também para permitir a reformulação dos conceitos sobre ensino, 

pesquisa, extensão e eficiência administrativa. 

Segundo Vieira (2008), a avaliação institucional remete ao compromisso com a 

coletividade, trazendo a conscientização do que já foi realizado dentro do âmbito escolar. E em 

função da sua relevância, Araújo (2009) aponta que a construção do instrumento assim como a 

sua implantação na organização escolar deve ser adaptada às suas necessidades, visando a 

produção do conhecimento para identificação dos pontos fortes e fracos, fornecendo assim 

subsídios ao planejamento e para a melhoria da organização.  

Para John MacBeath (2002), Caramelo et al (2015) a avaliação das escolas é uma parte 

inevitável da educação pois, a qualidade de escolaridade recebida será sempre motivo de 

preocupação para os pais, professores, governo e sociedade em geral. O que tem que ser objeto 

de análise é a eficácia de medição para saber onde se quer chegar, o que se deve mais atenção 

e investir as energias em função dessas prioridades. 
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2.5.3 Avaliação pelas partes interessadas 

 

A temática em torno das partes interessadas (stakeholders) vem sendo abordada a partir 

da publicação de Richard E. Freeman na literatura gerencial, em 1984, de Strategic 

Management: a Stakeholder Approach. Freeman (1984, p.46) forneceu a seguinte definição 

clássica de partes interessadas: “[...] qualquer grupo ou pessoa cujos interesses podem afetar ou 

ser afetados pelas realizações dos objetivos de uma organização [...]”. Para o autor ainda que a 

suposição principal da teoria das partes interessadas é de que este grupo é formado por aqueles 

que têm vínculo com a organização. Assim sendo, a organização deverá satisfazer não somente 

aos acionistas, mas a este grupo focal que tem um vínculo com a organização. 

Costa (2007),  Walter et al (2014), conceituam partes interessadas como todas aquelas 

que estejam interessadas nas atividades que sejam realizadas pela organização, podendo ser 

instituições, pessoas ou grupos formais e informais. As partes interessadas são, portanto, todos 

aqueles que podem afetar ou ter o seu interesse afetado pelo funcionamento, pelo desempenho 

e pelos resultados presentes e futuros da organização em questão. 

Schiavoni et al (2013) relatam a existência de, no mínimo, três níveis de processos na 

abordagem dos stakeholders pelas organizações: a) Nível racional; b) Nível processual e  c) 

Nível transacional. Outrossim, Mascena et al (2015) relatam a classificação dos stakeholders 

como primários ou secundários. Os stakeholders primários são imprescindíveis para empresa e 

da qual depende a sua sobrevivência (acionistas, investidores, empregados, clientes, 

fornecedores, governo e comunidade) e os stakeholders secundários são aqueles que 

influenciam ou são influenciados, mas não possuem relação direta com a organização.   

Ao longo dos anos, inúmeros pesquisadores abordaram temas e pesquisas relacionados 

à análise das partes interessadas, tais como Ramos et al. (2010), Reed et al (2009), Mainardes 

et al (2011), Ramos et al (2010) destacam a importância da inclusão das partes interessadas nos 

processos de planejamento estratégico, tomada de decisão e escolha de indicadores de 

desempenho, havendo também frequentemente várias referências destes tópicos na Teoria dos 

Stakeholders desenvolvida por Freeman (1984). De acordo com Reed (2008) para que sejam 

superadas inúmeras das limitações no que diz respeito à participação das partes interessadas, 

esta deve ser institucionalizada e fazer parte da cultura organizacional. A criação desses 

momentos pode vir a crontribuir e facilitar os processos. Para Reed et al (2009) a análise das 

partes interessadas tornou-se cada vez mais popular com uma amplitude de estudos em  campos 

diferentes, e é agora utilizado pelos decisores políticos, regulador, estudos governamentais e 
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não governamentais,  organizações , empresas e em meios de comunicação. Mainardes et al 

(2010) relatam a necessidade de que sejam identificadas estas partes interessadas nos diversos 

níveis hierárquicos, além de sua importância e dos níveis de relacionamento com a organização.  

Na perspectiva de Bowditch e Buono (2004) a questão referente à lógica das partes 

interessadas é vista sob um novo prisma nas organizações, e é denominada de “modelo dos 

interessados” na organização. Esses interessados, para os autores, seriam os grupos ou as 

pessoas dos quais uma organização depende para sobreviver, ou seja, qualquer grupo ou 

indivíduo que pode afetar ou ser afetado pelo desempenho da organização em termos de suas 

políticas e processos operacionais. 

A partir do conhecimento das partes interessadas (stakeholders) pela organização, os 

estudos das formas pelas quais as suas necessidades e como satisfazer à essas partes seriam 

alcançadas, também se intensificaram. A satisfação das partes interessadas é considerada por 

Alimen et al (2010) e Brook, Milne e Johanson (2002) como uma investigação crítica das 

experiências e pontos de vista dos grupos de pessoas que têm interesse nos produtos e serviços 

emitidos por uma organização. Bryson, Patton e Bowman (2011), por exemplo, descrevem um 

modelo de trabalho desde a identificação e análise até técnicas de como trabalhar com as 

avaliações dos stakeholders. 

Mitchel, Agle e Wood (1997) pontuam que, ao se depararem com o desafio da interação 

entre a organização pública e as partes interessadas, os gestores poderão se assustar com a 

dimensão do trabalho e  julgarem, muitas vezes, sem os recursos necessários para a realização 

do diálogo e engajamento. E segundo Rocha e Goldschmidt (2010) existem alguns aspectos 

importantes que levam as organizações a enganjarem suas partes interessadas em suas ações. 

Para estes autores são os seguintes aspectos: a obrigação de que sejam identificadas as 

demandas relevantes do público; a possíbilidade de que as partes interessadas possuam maior 

conhecimento em relação às ações da empresa; a antecipação e gerenciamento de conflitos; a 

possibilidade de que seja facilitada a obtenção de informações no ambiente interno e externo 

para melhor tomada de decisão; o gerenciamento das opiniões divergentes; a melhoria da 

compreensão de ameaças e oportunidades; a verificação das opiniões de pessoas do ambiente 

externo da organização e criação de laços de confiança entre empresa e as partes interessadas. 

Para Maroy et al (2015) é necessário dar maior flexibilidade às escolas e assegurar o 

exercício da democracia escolar e os pais são também atores do ambiente escolar. Segundo os 

autores, é importante a necessidade de criar um conselho onde teriam paridade de votos para 

administração em número com os funcionários da escola para a administração escolar 
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2.5.4 Avaliação da organização escolar pelas partes interessadas 

 

No que tange a organização escolar, Campos (2010) relata que ela deve se instituir como 

um espaço de diálogo entre todos aqueles que afetam ou são afetados pelo processo educativo. 

Como resultante desta interação, será obtido um projeto pedagógico-administrativo escolar 

proveniente dessa troca de experiências. Isso contribui, então, para que essas partes se 

comprometam com o foco em resultados positivos. Mas, para que a participação seja possível, 

a escola deve ser gerida de forma a permitir e a propiciar a interação entre os agentes internos 

e externos a ela. 

Os estudos de Brito e Síveres (2015)  apontam para a construção de um modelo de 

gestão a partir da participação dos stakeholders. Paro (2010) complementa explicando que este 

tipo de gestão favorece “a racionalidade externa e interna da escola”, pois envolve a todos no 

planejamento da escola em aspectos administrativos, pedagógicos, políticos e éticos (Santos , 

2008). 

Figura 6: Comunidade Escolar – os stakeholders que afetam e são afetados pelo processo educacional.  

Elaborado por Brito e Siveres (2015) 

 

 

Lima (2008) destaca que as escolas carregam no seu cerne o germe da auto-organização, 

portanto, os atores locais têm a capacidade e conhecimentos necessários para dinamizar as 

estratégias visando as mudanças que sejam necessárias. Portanto, como é ressaltado por Sordi 

e Ludke (2009) a escola está interligada a realidade social que a envolve. O protagonismo na 

autoavaliação está nas mãos dos atores da escola. A estes competem produzir as explicações 

sobre os dados e formular pactos de qualidade negociada (Bondioli, 2004), visando o avanço 
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da escola, de forma integrada, sistemática e organizada, a partir das próprias referências que 

elege, numa leitura sempre atualizada do seu projeto pedagógico. Sirotnick (2007) enfatiza que 

a escola é um lugar onde os educadores são capazes de trabalharem juntos com a finalidade de 

enfrentarem situações mais adversas e consolidarem boas ideias.  

No Brasil a experiência sobre avaliação institucional na Educação Básica Pública com 

a participação dos stakeholders, é um trabalho coordenado pela ONG Ação Educativa e 

resultado de convênios com Fundo das Nações Unidas para a Infância - Unicef -, Programa da 

Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud -, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais - Inep - e Ministério da Educação - MEC. Publicado em 2004, o material contém 

uma proposta metodológica participativa contendo indicadores que são conhecidos como sinais 

de qualidade e por meio dos quais a comunidade avalia a escola, identifica prioridades, 

estabelece um plano de ação e implementa e monitora ações voltadas à qualidade na educação. 

Segundo a Ação Educativa et al (2007, p. 05), o Indique tem "elementos fundamentais que 

devem ser considerados pela escola na reflexão sobre sua qualidade".  A comunidade escolar 

inclui inúmeros stakeholders: pais, professores, diretores, alunos, funcionários, gestores, 

representantes de organizações não governamentais - ONGs - locais e outras instituições que 

tenham relação com a escola. A proposta é que seja um instrumento para a escola refletir, propor 

e agir na busca da "qualidade na educação". Já em 2008, conforme Ribeiro e Pimenta (2010) 

foram organizados os “Indicadores da qualidade na educação infantil” que acompanhava a 

mesma metodologia do documento anterior.  Para a elaboração de tal proposta a coordenação 

esteve a cargo da Ação Educativa, Unicef, Fundação Orsa, União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (Undime) e Coordenadoria Geral da Educação Infantil (Coedi) à 

Secretaria de Educação Básica do MEC. 

Para Murillo e Muñoz (2007) a abordagem de um modelo de colaboração na 

organização escolar dentro de uma política administrativo-pedagógica utilizando como 

elementos principais o aluno, o conhecimento, o corpo discente e a comunidade se faz requisito 

básico para a qualificação da escola. 

Diante do que foi exposto, acredita-se que a escola pública pode, através da prática da 

avaliação realizada pelos stakeholders criar mecanismos próprios conforme sua demanda e suas 

necessidades. Nesse sentido, a avaliação a partir da visão dos stakeholders possibilitará romper 

com paradigmas e práticas que não reconheçam as verdadeiras potencialidades e fragilidades 

da organização, apontando novas perspectivas de atuação para os alunos e a comunidade em 

geral. 



60 

 

CAPÍTULO  3 – METODOLOGIA 

 

Neste capitulo serão descritos os procedimentos metodológicos que nortearam a 

pesquisa, utilizando-se como base os referenciais teóricos descritos no capítulo anterior, 

buscando-se desta forma, responder às questões de investigação descritas na introdução. 

         

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa quanto ao delineamento em relação aos objetivos é classificada como 

exploratória e descritiva. Para Gil (2006) em uma pesquisa exploratória o autor procura um 

maior aprofundamento sobre o tema.  De acordo com Acevedo e Nohara (2009), a pesquisa 

exploratória proporciona maior entendimento do que se está investigando, para permitir que o 

pesquisador descreva de forma sucinta o problema. Sampieri, Collado e Lucio (1994) e Vergara 

(2000), justificam o uso do estudo exploratório quando o objetivo é examinar um determinado 

tema que tenha sido pouco ou nada estudado anteriormente, permitindo que se obtenha um 

maior grau e familiaridade com os fenômenos envolvidos no estudo. 

De acordo com Acevedo e Nohara (2009) a pesquisa exploratória tende a  propiciar 

maior entendimento do que se está investigando, permitindo que  o pesquisador descreva de 

forma sucinta o problema. Na visão  de Tripodi, Fellin e Meyer (1981, p. 64), o estudo 

exploratório tem como objetivo principal “[...] desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e 

idéias, a fim de fornecer hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores [...]”. No 

posicionamento de  Andrade (2002), a pesquisa exploratória, tem como finalidades 

substanciais: a) proporcionar maiores informações sobre o assunto que se vai investigar; b) 

facilitar a delimitação do tema de pesquisa; c) orientar a fixação dos objetivos e a formulação 

das hipóteses; ou d) descobrir um novo tipo de enfoque sobre o assunto.  

O caráter exploratório está configurado  nesta investigação, visto que visa-se  abordar 

um tema pouco estudado na literatura, que são as percepções da qualidade de serviços no 

atendimento às famílias dos alunos do ensino fundamental na visão desse grupo. Com o 

cruzamento de informações propõe-se identificar possíveis lacunas na prestação de serviço 

assim como, um melhor delineamento nas estratégias institucionais. Triviños (1987, p. 109) 

afirma que “[...] normalmente, após a pesquisa exploratória inicia-se uma pesquisa descritiva 

[...]”. A pesquisa deverá possibilitar um aperfeiçoamento de ideias sobre os temas que 

envolvem a pesquisa: Relação Família-Escola, Qualidade de Atendimento e Avaliação 

Institucional. 
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As pesquisas de levantamento descritivas são aquelas, segundo Gray (2012), que 

visam avaliar as características de uma determinada população, em um determinado momento 

ou comparativamente, ao longo do tempo. Conforme Triviños (1987, p.110), tem como foco 

central o desejo de “[...] conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus 

problemas, suas escolas, seus professores, sua educação, sua preparação para o trabalho, seus 

valores, [...]”. O autor ainda continua descrevendo na mesma página que “[...] o estudo 

descritivo pretende descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

Quando se estabelecem relações entre variáveis, o estudo se denomina estudo descritivo e 

correlacional [...]”. Sampieri, Collado e Lucio (1994), enfatizam o poder de mensuração do 

estudo descritivo. Os estudos descritivos exigem do pesquisador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Para Vergara (2005) a pesquisa descritiva não tem compromisso 

de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

A pesquisa também é dita documental já que foram utilizados como fontes primárias 

de coleta de dados,  documentos institucionais da secretaria do Campus e da Pró-Reitoria  de 

Ensino (SESOP Geral). Segundo Marconi e Lakatos(1991), a característica da pesquisa 

documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, 

constituindo o que se denomina de fontes primárias.  Estas podem ser feitas no momento em 

que o fato ou fenômeno pesquisa ocorre ou depois. 

Em relação a abordagem é dita pesquisa quantitativa. Conforme Diehl (2004), uma 

abordagem é dita quantitativa pelo uso da quantificação, tanto na coleta quanto no tratamento 

das informações, utilizando-se técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis 

distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança. A 

abordagem quantitativa de acordo com Malhotra (2005), tem como principal objetivo o de 

quantificar os dados e generalizando os resultados das amostras para a população de interesse 

para recomendar como finalizarmos a ação desejada.  Para o autor, este tipo de abordagem é a 

mais adequada para mensurar variáveis. O autor continua esclarecendo que, após a coleta de 

dados, deve-se aplicar alguma técnica estatística para tratamento dos dados e estender os 

resultados obtidos a partir da amostra para a população em estudo.  

Na etapa quantitativa foi realizado um levantamento de dados por amostragem, ou 

survey, que assegura melhor representatividade e permite generalização para uma população 

mais ampla. Segundo Freitas et al (2000), o principal objetivo do survey é obter dados 

quantitativos de uma população.  Para Fink e Kosecoff (1985, p. 13) a palavra survey, é o termo 

inglês que geralmente é traduzido como levantamento de dados, como “[...] método para coletar 
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informação de pessoas acerca de suas ideias, sentimentos, planos, crenças, bem como origem 

social, educacional e financeira [...]”. Para a amostragem dos dados quantitativos foi adotada a 

amostra não-aleatória intencional pois, neste tipo de amostragem, segundo Gray (2012), o 

pesquisador faz a seleção dos integrantes da população. 

O instrumento utilizado no survey, o questionário, conforme Gray (2012) pode ser 

definido como sendo um conjunto de perguntas sobre uma determinada matéria que não visa 

testar a habilidade do respondente, mas sim medir sua opinião, seus interesses, aspectos de 

personalidade e informação biográfica.  

 

3.2 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Para a realização da pesquisa inicialmente foi efetuado um levantamento bibliográfico 

nas bases Scientific Electronic Library Online (Scielo) – (http://www.scielo.org) – Apêndice 2, 

Spell(www.spell.org.br) – Apêndice 3 , no período de 2010 a 2015 nos temas que alicerçam a 

pesquisa com as seguintes palavras-chave: Avaliação Institucional na Educação Básica, 

Qualidade em serviços, Qualidade no serviço Público, Qualidade em Atendimento, Satisfação 

do Cliente, Teoria dos Stakeholders, Partes Interessadas e Relação família-escola nas bases de 

periódicos. Os artigos foram elencados por terem maior aderência ao tema. 

Na base Science Direct (http://www.sciencedirect.com) – Apêndice 4, também foi 

realizado levantamento bibliográfico no período de 2010 a 2015 nos temas que alicerçam a 

pesquisa com as seguintes palavras-chave: Communication School Parents e School Counselor. 

Também neste caso, os artigos foram selecionados em função de maior aderência ao tema. 

Igualmente, foi utilizado o Banco de teses online da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes), para a coleta das teses e dissertações defendidas no Brasil 

e no exterior no mesmo período envolvendo as mesmas temáticas. 

Além disso, foram feitos levantamentos em Reuniões Anuais da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Administração (ANPAD) e ABEPRO (Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção) no mesmo período da pesquisa bibliométrica dito anteriormente.  

 

3.3 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

Yin (2001) define o estudo de caso como sendo uma abordagem metodológica, que 

permite a análise aprofundada de um fenômeno, situação ou problema, ou seja, do caso. Ele 

discute que a adoção do Método do Estudo de Caso é adequada quando são propostas questões 

http://www.scielo.org/
http://www.spell.org.br/
http://www.sciencedirect.com/
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de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o pesquisador tenha baixo controle de uma 

situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. O Estudo de Caso,  não é, 

portanto, uma forma de se coletar evidências, mas uma possibilidade de aprofundamento e 

compreensão do objeto de estudo, caracterizando-se como estudo intensivo de uma situação ou 

contexto específico (Yin, 2001). Embora o pesquisador utilize um quadro teórico referencial 

como ponto de partida para utilização do método, alguns estudos organizacionais enquadram-

se em situações em que o pesquisador se vê frente a frente com problemas a serem 

compreendidos. 

Gray (2012) aponta que a abordagem do estudos de caso requer a coleta de dados de 

múltiplas fontes e que devem ter algum tipo de foco. Relata ainda que  a coleta de dados poderá 

envolver o uso de documentação e, também, observação direta e entrevistas sistemáticas . Para 

este pesquisador os estudos de caso tendem a se concentrar na coleta de informações 

atualizadas. 

O método de estudo de caso é o mais adequado a esta pesquisa pois: 

. Objetiva-se explorar um contexto organizacional com baixo controle dos resultados. 

. As propostas da pesquisa são do tipo “como” e “por que”. 

. Está enquadrado em situações em que o pesquisador estará diante de problemas a 

serem compreendidos. 

. É uma investigação  mais aprofundada e esclarecedora do objeto de estudo. 

 

3.4 - O OBJETO DE ESTUDO 

Sobre o objeto de estudo, conforme descrito no Portal www.cp2.g12.br, o Colégio 

Pedro II foi fundado em 2 de dezembro de 1837 e conta com 14 campi, sendo 12 no município 

do Rio de Janeiro, 01 em Niterói e 01 em Duque de Caxias, e uma unidade de educação 

infantil(também localizada na cidade do Rio de Janeiro). Abrange da Educação Infantil ao 

Ensino Medio Regular e Integrado, além do Proeja. Em 2012,  pela lei 12.677,  foi equiparado 

aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

A instituição conta com um corpo discente de 12.9377 alunos. Quanto aos seus 

servidores estão distribuídos em 1.419 docentes (efetivos e contratados) e 989 técnicos 

administrativos.  

                                              
7Dados coletados na página: 

www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/cpii_numeros/ensino/quadro_efetivo_discente/educação_basica/2014 

 

http://www.cp2.g12.br/
http://www.cp2.g12.br/proreitoria/prodi/cpii_numeros/ensino/quadro_efetivo_discente/educação_basica/2014
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3.5 - O SESOP 

A pesquisa tem como foco a avaliação da qualidade do atendimento às famílias, através 

de uma pesquisa de satisfação do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica (SESOP), a 

partir de um dos seus stakeholders – os responsáveis dos estudantes. 

O setor foi criado na instituição através da Portaria nº 422 /2004 e é originário da fusão 

dois Setores: o Setor Técnico de Ensino e Avaliação e o Setor de Orientação Educacional. Suas 

atribuições foram reeditadas e estão descritas na Portaria nº 712/2014. Com o objetivo de : 

I – acompanhar o desenvolvimento cognitivo, psicossocial e acadêmico dos 

estudantes; 

II – promover a reflexão sobre o processo ensino-aprendizagem junto às equipes 

docentes e técnico-pedagógicas, por meio do acompanhamento e avaliação do 

desempenho dos estudantes; 

III – incentivar ações com a comunidade escolar, identificadas com a defesa e a 

ampliação de princípios que valorizem a ética, a cidadania, a diversidade, o senso 

estético e a criatividade; 

IV - colaborar com as Direções-gerais dos campi na formação continuada da equipe 

técnico-pedagógica, por meio de encontros, grupos de estudo, palestras, relatos de 

experiências, textos de apoio e outros. 

Com relação aos responsáveis pelos estudantes, está descrito na referida Portaria em 

seu parágrafo 2º/item XII:  

XII – atender os responsáveis pelos estudantes e agendar, sempre que se fizer 

necessário, reuniões entre os docentes e responsáveis, assegurando a participação 

de, pelo menos, um orientador.  

Em todos os campi da organização o Setor está presente e constitui o principal 

mediador entre a escola e a comunidade externa(stakeholders). É formado, atualmente,  por um 

quadro de servidores Técnicos em Assuntos Educacionais, Pedagogos, Psicólogos e Assistentes 

em Administração e conta  com  95 servidores. 

 

3.6 - A AMOSTRA  

O Campus onde foi realizado a investigação está localizado na Zona Sul  e foi fundado 

em 1985, no bairro do Humaitá, no Rio de Janeiro. Conta com 469 alunos de 1º ao 5º anos, 

sendo 90 alunos no 5º ano do Ensino Fundamental/2016. É a única escola da rede federal de 

educação básica na Zona Sul e, também,  o único Campus da Instituição nessa área da cidade. 

O SESOP tem, atualmente, com  4 servidores, sendo 3 Orientadores e 1 Chefe do Setor. 
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A amostra foi formada pelos responsáveis dos alunos 5º ano do Ensino Fundamental, 

pois, este grupo foi atendido no SESOP por, no mínimo, 4(quatro) anos, e portanto, 

demonstrando maior condições de responder às perguntas da pesquisa.  Para calcular o tamanho 

da amostragem da pesquisa quantitativa foi utilizada a Equação 1(Richardson, 1999), como é 

mostrada a seguir, com distribuição normal: Z2(2) = 1,96; p = 0,9; q = 0,1 e N = 89, e = 0,05 

ao nível de significância de 90%, a amostra mínima é de 68 entrevistados. 

Equação 1- Baseado em Richardson, 1999 

 

 

Onde: 

n = Tamanho da amostra. (resultado que será pesquisado) 

N= Tamanho da população. (valor cheio = universo ou população) 

s2 = Nível de confiança escolhido, em números de desvios (sigmas). 

p = Proporção das características pesquisadas no universo, calculada em percentagem = 50. 

q = Proporção do universo que não possui a característica pesquisada (q = 100 – p), em 

porcentagem.  

E2 = Erro de estimação permitido. 

 

3.7 - A COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados primários foi composta por duas etapas: uma consulta à registros 

documentais e a outra de aplicação do questionário aos responsáveis. 

O objetivo da investigação documental foi de obter os seguintes dados: historicidade 

da Instituição, do Campus, do SESOP e dados acerca dos alunos e seus responsáveis. Conforme 

Gray (2012, p. 345), “[...] os registros administrativos podem oferecer a base para estudos 

longitudinais, desenhos quase-experimentais, comparações internacionais e estudos de 

organizações e seu desenvolvimento de políticas[...]”.   

 

3.7.1 – Coleta de Fontes Documentais  

 

A 1ª etapa da coleta de fontes documentais ocorreu com a consulta aos arquivos do 

SESOP Geral localizado na Pró-Reitoria de Ensino, na Reitoria da Instituição, no período de 

maio de 2016. Foram disponibilizadas cópias das seguintes documentações: Portaria nº 422 de 

26/03/2004 - Redefine a estrutura organizacional e as atribuições da Secretaria de Ensino e dá 

outras providências, onde consta da criação do SESOP, a Portaria de Atribuições do SESOP nº 

712/2014. Também nesta data foi informado pelo Chefe do SESOP Geral, o número de 

servidores lotados no referido Setor.  
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Para a realização da 2ª etapa de coleta de fontes documentais foram consultados os 

arquivos do Campus onde a pesquisa foi desenvolvida. Os dados sobre os responsáveis são 

importantes, pois por se tratar de uma instituição pública, poderiam ser encontrados 

responsáveis não alfabetizados, responsáveis estrangeiros que não dominem a língua 

portuguesa ou algum outro aspecto que pudesse interferir na coleta de dados da pesquisa. No 

processo de coleta de dados no Campus, foi encontrado 01(hum) responsável analfabeto.  

 

3.7.2 – Coleta de Dados Quantitativos  

 

Para a amostragem dos dados quantitativos foi adotada a amostragem não-aleatória 

intencional pois, neste tipo de amostragem, o pesquisador faz a seleção dos integrantes da 

população. 

Como instrumento de análise quantitativa foi aplicado um questionário a uma amostra 

composta por responsáveis do corpo discente objetivando coletar a satisfação com a qualidade 

do atendimento. Conforme Gray (2012, p. 274), “[...] os questionários são ferramentas de 

pesquisa por meio das quais as pessoas devem responder ao mesmo conjunto de perguntas em 

uma ordem predeterminada [...]”. 

Anteriormente à aplicação final foi realizada a validação do questionário.  Conforme 

aponta Hair et al (2005), essa avaliação deve ser realizada por meio da aplicação do questionário 

a um pequeno grupo de respondentes com características semelhantes à da população alvo. 

Nesta validação se objetivou verificar se o questionário apresentava três importantes elementos 

apontados por Marconi e Lakatos, (1999): (1) fidedignidade: os resultados serão os mesmos, 

independentemente de quem o aplicou; (2) validade: os dados coletados são necessários à 

pesquisa; e (3) operatividade: o vocabulário está acessível e se o significado está claro. Segundo 

Mattar (1996), essa etapa deve ser realizada numa versão quase definitiva, com capa e 

formatação já em seu estado final.  

Iniciou-se a 2º etapa da pesquisa com a realização do pré-teste com a validação do 

questionário cujo objetivo foi deverificar a facilidade de compreensão, de preenchimento das 

respostas,  a existência de questões similares e tempo de preenchimento que necessitassem 

sofrer algum tipo de alteração. Ocorreu no período do mês de abril com a participação de 8 

responsáveis do 5º ano que puderam levar para suas residências o questionário, responderem e 

devolverem até ao final do mês referido. Foi solicitado que fossem feitas críticas escritas que 

pudessem contribuir para a construção do questionário final. Na introdução do questionário foi 
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descrito um texto sintético explicando o objetivo da pesquisa e do mesmo. Procurou-se 

obedecer ao formato que deveria ser o contorno final do questionário. Os 8 questionários foram 

entregues e os ajustes necessários foram feitos. 

A coleta final da fase quantitativa ocorreu no mês de junho quando foi realizada a 

Reunião Trimestral de Pais e Professores. No dia da reunião foi solicitado e concedido pela 

Direção do Campus um momento inicial no encontro para explicar às famílias sobre a pesquisa. 

Foi cedida uma sala ao lado da sala do auditório, onde aconteceu a reunião de Responsáveis e 

Professores. Ao final da reunião os Responsáveis foram encaminhados para o local onde 

preencheram o questionário quando, mais uma vez, foi explicado sobre a pesquisa e o 

preenchimento do survey. Pela lista de presença foi visto o número de ausentes na reunião de 

pais. Foi descartada a participação do responsável não alfabetizado.  

O questionário foi construído baseado nos Determinantes de Qualidade de Atendimento 

de Parasuraman et al (1985) onde foram abordados os 11 determinantes descritos pelos autores 

(Apêndice 1). Outrossim, leituras do referencial terórico da presente pesquisa, dentre os quais, 

Dourado e Oliveira (2009), Silva (2009), Oliveira e Araújo (2005), Paro (2007) Bhering e Siraj-

Blatchford (1999), Perez (2007), Epstein (2007; 2008) Gronroos (1995) Zeithaml, Parasuraman 

e Berry (1986), Salanova, Agut e Peiro (2005), Bateson e Hoffman (2001), Rockart (1979), 

Tamboura (2007) também se constituíram bases para formulação das perguntas do  questionário 

com vistas a avaliação da qualidade de atendimento do SESOP. Os aspectos abordados dos 

determinantes de qualidade são:  aspectos tangíveis, acessibilidade, presteza, conhecimento, 

competência, cortesia e empatia, confiabilidade, confiança,  comunicação, segurança, 

conhecimento e compreensão dos clientes 

O  instrumento foi constituído de 30 questões  fechadas. Foi utilizado uma escala de 

cinco pontos do tipo Likert de respostas possíveis. Para Marconi e Lakatos (1999),  Mattar 

(2008) a escala Likert é uma escala somatória para medir atitudes e é formulada a partir de uma 

série de afirmações relacionadas com o objeto estudado. Além disso, a escala Likert requer que 

os entrevistados indiquem seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas 

à atitude que está sendo medida. Cummins e Gullone (2000) destacam que as propriedades 

básicas de uma escala tipo Likert são confiabilidade, validade e sensibilidade. Em termos de 

quantos pontos da escala utilizar em pesquisas de satisfação, Rossi e Slongo (1998) sugerem 

cinco pontos, com extremos rotulados (totalmente insatisfeito a totalmente satisfeito). As cinco 

categorias, segundo eles, oferecem alternativas para que o cliente expresse total ou parcial 

satisfação, estado indefinido entre satisfação e insatisfação e total ou parcial insatisfação. 
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Mattar (2001) explica que a cada item de resposta é atribuído um número que reflete a 

direção da atitude dos respondentes em relação a cada afirmação. A pontuação total da atitude 

de cada respondente é dada pela somatória das pontuações obtidas para cada afirmação. A cada 

item deverá ser atribuída uma escala como segue: Muito Satisfeito (5), Satisfeito (4), 

Indiferente(3), Insatisfeito (2) e  Muito insatisfeito (1). 

No dia da realização da reunião do universo de 89 respondentes (excluindo o 

responsável analfabeto) foram obtidos 69 questionários. As causas da ausência foram as 

seguintes:  

 13 responsáveis não compareceram à reunião; 

 06 responsáveis estiveram presentes, mas se retiraram anteriormente ao final da 

reunião;  

 01responsável preencheu o questionário com várias alternativas assinaladas em 

mais de uma pergunta; 

 

CAPÍTULO 4    RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Inicialmente foi procedida a análise de consistência interna do questionário através do 

cálculo do coeficiente Alpha de Cronbach do survey. O coeficiente Alpha de Cronbach, 

apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, é uma maneira de estimar a confiabilidade de um 

questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Conforme Streiner (2003) e também 

Almeida, Santos e Costa (2010) , o  Alpha de Cronbach é a média das correlações entre os itens 

que fazem parte de um instrumento. Segundo Martins (2006), caso o coeficiente seja maior que 

0,7 tem-se condições de se afirmar a confiabilidade da escala.  

Para que fosse alcançado o cálculo do Alpha de Cronbach iniciou-se a atribuição de 

um valor para cada resposta às perguntas, conforme Freitas e Rodrigues (2005), variando de 1 

a 5 da seguinte forma: 1 – muito insatisfeito, 2 – satisfeito, 3 – indiferente, 4 – satisfeito, 5 – 

muito satisfeito (Apêndice 2). Algumas perguntas não tiveram sinalizadas suas respostas. Sendo 

assim, utilizamos a recomendação de Freitas e Rodrigues (2005), Pinto e Chavez (2012) 

indicando que, quando respondentes em pesquisas não desejam, não sabem ou simplesmente 

esquecem de responder a alguns itens do questionário, deve-se substituir os julgamentos em 

branco pelo valor zero particularmente, em julgamentos subjetivos. Segundo os autores esta 
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substituição não aparenta alterar significado nem influenciar no valor do Alpha de Cronbach. 

Após identificadas as respostas não respondidas e feita a tabulação dos demais resultados, os 

valores foram lançados no programa IBM SPSS 22 e alcançado o Alpha de Cronbach. 

A consistência interna do questionário baseado nas respostas obtidas por meio da 

aplicação do mesmo aos Responsáveis abordando a satisfação com a qualidade de atendimento 

no SESOP, revelou que tal instrumento de medição apresentou confiabilidade.  

Em seguida foram realizadas as análises das estatísticas descritivas de cada 

determinante obtendo-se os resultados das médias, moda, desvios padrão e variância 

produzindo-se as tabelas e os gráficos também se utilizando do programa IBM SPSS 22. 

Segundo Gray (2012) a moda é o valor que ocorre com mais frequência. Os gráficos obtidos 

após a tabulação dos dados foram traçados no programa Word 2010. 

Os Aspectos Tangíveis e Acessibilidade foram determinantes abordados nas perguntas 

de números de 1 a 5 do questionário. Para Parasuraman et al (1985), os Aspectos Tangíveis 

englobam a aparência das instalações física, dos equipamentos, dos funcionários e dos materiais 

de comunicação e a Acessibilidade refere-se à facilidade que o cliente tem de entrar em contato 

com o fornecedor do serviço. Na Tabela 3 constam os dados percentuais das respostas dos 

responsáveis quanto aos aspectos tangíveis e acessibilidade da sala de atendimento às famílias 

pelo SESOP. 

Tabela 3: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Aspectos Tangíveis e Acessibilidade aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Privacidade da sala 1% 14% 10% 62% 10% 3% 

Facilidade de 

acesso 3% 24% 20% 43% 4% 6% 

Equipamentos 0% 17% 10% 57% 9% 7% 

Ruídos Externos 4% 27% 13% 46% 3% 7% 

Canais de 

Comunicação 1% 20% 4% 57% 16% 2% 

 

Fonte: Autora 

 

Segundo  Hutton e Richardson (1995) e Harris, Baron e Ratcliffe (1995) descrevem, 

existe uma influência do cenário na natureza nas relações sociais entre clientes e servidores. 

Verificou-se que 72% dos entrevistados demonstram estar entre SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS à privacidade da espaço de atendimento. 
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Quanto a facilidade de acesso à sala de atendimento do SESOP é um aspecto 

insatisfatório para os responsáveis.  O total do percentual de respondentes SATISFEITOS e 

MUITO SATISFEITOS com a acessibilidade da sala de atendimento é de 47%, ou seja, menos 

da metade dos respondentes. Este percentual é justificado em função  da sala onde está 

localizado o Setor, apesar de ser no 1º andar, não é facilmente identificada, carecendo de 

sinalização indicativa. Além disso, segundo as normas da ABNT 9050/1994, promover a 

acessibilidade no ambiente construído é proporcionar condições de mobilidade, com autonomia 

e segurança, eliminando as barreiras arquitetônicas e urbanísticas. 

Quanto aos equipamentos necessários para atendimento na perspectiva de Milakovich 

(1998) alguns fatores são necessários para o alcance de um serviço público de qualidade, tais 

como: gerenciamento eficaz da informação, modernização dos equipamentos de trabalho. Os 

responsáveis responderam, em sua maioria (66%), estarem SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS com os equipamentos para o atendimento existentes no setor (mobiliário, ar 

condicionado, ventilador...).  

No que concerne aos ruídos externos na sala de atendimento 49% dos respondentes estão 

SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS com os níveis de interferência sonora no ambiente 

de atendimento. A sala de atendimento sofre bastante intervenções de ruídos externos, pois está 

localizada no 1º andar do prédio ocupado e de frente para a rua onde  os sons provenientes tanto 

da área interna(sala de aula, pátio...) quanto da área externa(ruas, construções em obra...) são 

audíveis na sala de atendimento. Portanto, o barulho externo influencia no atendimento 

dificultando a compreensão do que falado com os responsáveis, o que corrobora com Eniz 

(2003) que relata que os altos níveis de pressão sonora causam a interferência na comunicação 

e na interpretação da fala.  

No que tange a variabilidade dos canais de comunicação Knopf e Swick (2007) afirmam 

que é importante que a escola estabeleça e mantenha uma comunicação significativa com os 

responsáveis, mesmo que estas ocorram através de telefonemas, e-mail e bilhetes. Estes canais 

estão presentes na utilização da comunicação com os responsáveis e 73% dos respondentes 

demonstraram estar SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. 

Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva com os escores da frequência 

de Tendência Central e de Dispersão (Tabela 4). A moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos no Determinante de Aspectos 

Tangíveis e da Acessibilidade no atendimento do SESOP. 
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Tabela 4: Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante de Aspectos Tangíveis e Acessibilidade 

no atendimento aos responsáveis pelo SESOP.  

 

Privacidade 

da sala 

Facilidade de 

acesso Equipamentos Ruídos Externos 

Canais de 

Comunicação 

Média 3,57 3,06 3,54 3,10 3,56 

Moda 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

Desvio 

Padrão 
0,995 1,256 1,133 1,304 

1,133 

Variância 0,991 1,577 1,285 1,700 1,283 

Fonte: Autora 

A seguir o Gráfico 1 com a análise do Percentual de Respostas dos responsáveis no 

Determinante dos Aspectos Tangíveis e Acessibilidade no atendimento pelo SESOP. 

Gráfico 1– Percentual de Respostas dos responsáveis no Determinante dos Aspectos Tangíveis e 

Acessibilidade no atendimento pelo SESOP.  

Fonte: Autora 

 

Quanto ao Determinante Confiabilidade, segundo Parasuraman et al (1985), refere-se à 

habilidade de prestar o serviço de forma confiável, precisa e consistente. Foi abordado este 

determinante nas perguntas de números de 6 a 8 do questionário. Na Tabela 5 constam os dados 

percentuais das respostas dos responsáveis quanto à confiabilidade no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP. 
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Tabela 5:  Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Confiabilidade no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.  

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Informações transmitidas 

pelo setor(Inf. Trans.) 4% 4% 9% 59% 23% 1% 

Encaminhamento 

atendimentos externos 

(Encam. Ext.) 1% 6% 21% 57% 12% 3% 

Informação  

dos participantes 

(Inf.Partic.) 7% 3% 4% 58% 24% 4% 

Fonte: Autora 

 

Com relação à confiabilidade com nas informações transmitidas pelo setor 

Bronfenbrenner (1996) aponta para a importância da confiança mútua entre os dois 

participantes do contexto e estabelecimento de um equilíbrio de poder. Nas respostas em torno 

desta questão, os responsáveis 82% demonstraram estar entre SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS.  

Quanto às orientações prestadas pelo Setor às famílias para atendimentos externos, 69% 

dos responsáveis demonstraram estar entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Perez 

(2007) relata a importância de que sejam mais aprofundados os conhecimentos sobre os alunos 

e as famílias, melhorando então a relação família-escola. Nas perguntas acerca da 

confiabilidade quanto a ciência dos participantes da reunião sobre o assunto a ser abordado 82% 

dos responsáveis demonstraram estar entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. 

Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva com os escores da frequência 

de Tendência Central e de Dispersão (Tabela 6), a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o determinante Confiabilidade 

no atendimento do SESOP.  

Tabela 6: Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante Confiabilidade no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.  

 Inf. Trans. Encam. Ext Inf. Partic 

Média 3,89 3,59 3,70 

Moda 4,00 4,00 4,00 

Desvio Padrão 0,969 1,072 1,375 

Variância 0,939 1,150 1,891 

Fonte: Autora 

 



73 

 

A seguir o Gráfico 2 com o percentual de respostas do Determinante Confiabilidade no 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Gráfico 2: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Confiabilidade no atendimento pelo 

SESOP.  

 
Fonte: Autora 

Com relação ao Determinante Segurança, conforme Parasuraman, Zeithlam e Berry 

(1994) está relacionada à habilidade de transmitir confiança física, financeira e confidencial. 

Foi abordado este determinante nas perguntas de números  9 e 10 do questionário. Na Tabela 7 

apresenta-se o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Segurança no 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

No que tange à Segurança com a privacidade com as informações transmitidas pelos 

responsáveis ao SESOP onde 86% dos respondentes estão entre SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS e em torno da confiança nas atas dos encontros a confiança mútua entre a 

família-escola 74% dos respondentes estão entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. 

Epstein et al (2008) relatam que a escola necessita despertar um sentimento de confiança e 

parceria tanto no espaço educacional quanto fora dele; deve exercer a função de orientadora das 

famílias, estabelecendo um entrelaçamento e fortalecimento entre as duas partes.  

Tabela 7:  Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Segurança no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Privacidade informações  

das famílias(Priv. Inf.) 3% 3% 8% 59% 27% 0% 

Confiança nas atas dos  

Encontros(Conf. Atas) 2% 8% 14% 60% 14% 2% 

Fonte: Autora 
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Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva com os escores da frequência 

de Tendência Central e de Dispersão (Tabela 8) a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o determinante Segurança no 

atendimento do SESOP.  

Tabela 8: Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante Segurança no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 
Privacidade informações  

das famílias 

            Confiança nas atas dos  

Encontros 

Média 4,08 3,67 

Moda 4,00 4,00 

Desvio Padrão 0,809 1,032 

Variância 0,655 1,065 

Fonte: Autora 

 

A seguir o Gráfico 3 com o Determinante Segurança no atendimento aos responsáveis 

pelo SESOP. 

 

Gráfico 3: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Segurança no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 

Fonte: Autora 

No que tange ao Determinante Credibilidade, de acordo com os autores, está relacionado 

à honestidade e implica que a empresa está comprometida em atender aos interesses e objetivos 

do cliente. Foi abordado este determinante na pergunta de número 11 do questionário. Na 

Tabela 9 apresenta-se o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante 

Credibilidade no atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 
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Tabela 9:  Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Credibilidade no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.  

 

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Interesse e dedicação na 

resolução dos problemas 3% 1% 9% 50% 33% 4% 

Fonte: Autora 

Nas  questões relativas ao Determinante Credibilidade a perspectiva dos responsáveis 

no que envolve ao interesse e dedicação demonstrado no atendimento da resolução dos 

problemas relacionados aos alunos, 83% dos responsáveis estão SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS. De acordo com Perez (2007) e Epstein (2007) é importante que a escola busque 

discutir formas de conhecer melhor a realidade de seu corpo discente e os anseios dos 

responsáveis, e assim formalizarem concretizando estratégias que venham a facilitar e 

incentivar o processo educacional dos estudantes.  

Na análise dos dados extraídos na estatística descritiva (Tabela 10) com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o determinante Credibilidade. 

Tabela 10:Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante Credibilidade no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.   

 Interesse e dedicação na resolução dos problemas 

Média 3,97 

Moda 4,00 

Desvio Padrão 1,031 

Variância 1,063 

Fonte: Autora 

A seguir o Gráfico 4 com o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante 

Credibilidade no atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Gráfico 4: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Credibilidade no atendimento 

pelo SESOP.  

 

Fonte: Autora 
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Com relação ao Determinante Presteza, conforme Parasuraman, Zeithlam e Berry 

(1994) o mesmo está ligado à disposição em prestar o serviço prontamente para o cliente. Foi 

abordado este determinante nas perguntas de números de 12 a 16 do questionário. Na Tabela 

11 apresenta-se o Percentual de Respostas dos Responsáveis na Presteza no Determinante 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Tabela 11:  Percentual de Respostas dos Responsáveis na Presteza no Determinante atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Horários de atendimento 4% 12% 12% 44% 27% 1% 

 

Tempo de atendimento 3% 3% 11% 66% 17% 0% 

Rapidez na marcação dos 

encontros 3% 3% 4% 50% 37% 3% 

Rapidez nas respostas aos 

esclarecimentos por 

escrito(agenda, email...) 3% 7% 7% 56% 23% 4% 

Rapidez no retorno dos 

contatos telefônicos 3% 14% 14% 49% 11% 9% 

Fonte: Autora 

A demora do atendimento também para Gianesi e Correa (1996) é um critério na 

qualidade de prestação de serviços. Para os autores a velocidade de atendimento é um aspecto 

do Determinante Presteza. A velocidade de atendimento envolve a dimensão real – que aborda 

o tempo físico, e a dimensão percebida – que se refere à dimensão que o usuário forma do tempo 

que tem que esperar. Com relação aos horários de atendimento das entrevistas aos responsáveis 

71% dos responsáveis registraram estar entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Em 

relação ao tempo de atendimento para que os assuntos sejam abordados 83% dos responsáveis 

registraram estar entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Lewis e Forman (2002), 

Saraiva e Wagner (2013) relatam sobre a dificuldade de alguns pais terem problema de 

comparecimento na escola e que alguns, por terem horários rígidos que não podem se retirar 

para atender a algum chamado da escola. E quanto o retorno na marcação dos encontros 87% 

dos responsáveis registraram estar entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. 

Conforme Albrecht (1998), a presteza é um aspecto que pode gerar reclamações para as 

organizações.  Ele aborda que a demora e a desorganização no atendimento podem interferir na 

satisfação do atendimento ao cliente.  No que diz respeito a rapidez nas respostas aos 

esclarecimentos solicitados por escrito, os responsáveis 79% estão entre SATISFEITOS e 

MUITO SATISFEITOS.  E no que envolve a satisfação com a rapidez do retorno com as 

ligações telefônicas os responsáveis estão 60% entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. 



77 

 

Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva (Tabela 12) com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o Determinante Presteza no 

atendimento do SESOP.  

Tabela 12: Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante Presteza no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 
Horários de 

atendimento 

Tempo de 

atendimento 

Rapidez na 

marcação dos 

encontros 

Rapidez nas 

respostas aos 

esclarecimentos por 

escrito 

Rapidez no 

retorno dos 

contatos 

telefônicos 

Média 3,81 3,95 3,79 3,71 3,16 

Moda 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Desvio Padrão 1,120 0,851 1,334 1,156 1,417 

Variância 1,253 0,724 1,779 1,336 2,007 

Fonte: Autora 

Abaixo o Gráfico 5 com o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante 

Presteza no atendimento pelo SESOP. 

Gráfico 5: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Presteza no atendimento pelo SESOP.  

Fonte: Autora 

No que tange ao Determinante Cortesia e Empatia, de acordo com Parasuraman, 

Zeithlam e Berry (1994) é o fornecimento de atenção individualizada aos clientes, atenção 

personalizada, cortesia, ao respeito, consideração e amabilidade da equipe de atendimento. 

Foram abordados este determinante nas perguntas de números de 17 e 18 do questionário. Na 

Tabela 13 apresenta-se o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Cortesia 

e Empatia no atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 
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Tabela 13: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Cortesia e Empatia no 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP.   

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Cortesia nos atendimentos 

presenciais 3% 0% 4% 57% 32% 4% 

Cortesia nos atendimentos não 

presenciais 1% 3% 9% 56% 27% 4% 

Fonte: Autora 

Com relação a Cortesia e Empatia nos atendimentos presenciais 89% dos responsáveis 

responderam que estão SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS com o atendimento do 

SESOP. Com relação a cortesia nos atendimentos não presenciais (ligações telefônicas, 

registros escritos...), 83% dos responsáveis responderam que estão SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS com o atendimento do SESOP. Para Gianesi e Corrêa (1994) a cortesia é um 

elemento que contribui para uma boa avaliação e importante que esteja presente na linha de 

frente de atendimento aos clientes. 

Para Ikiz (2009), o orientador escolar deve ter a capacidade e a habilidade de comunicar 

e demonstrar compreensão empática. 

Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva (Tabela 14) com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o Determinante Cortesia e 

Empatia no atendimento do SESOP.  

Tabela 14: Escore de Tendência Central e de Dispersão do Determinante Cortesia e Empatia. no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 Cortesia nos atendimentos presenciais Cortesia nos atendimentos não presenciais 

Média 3,97 4,00 

Moda 4,00 4,00 

Desvio Padrão 1,307 0,984 

Variância 1,709 0,968 

Fonte: Autora 

A seguir o Gráfico 6 com o Determinante Cortesia e Empatia no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP. 
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Gráfico 6: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Cortesia e Empatia no atendimento pelo 

SESOP.  

 

Fonte: Autora 

O determinante Comunicação, segundo Parasuraman et al. (1985), é um outro fator 

fundamental na avaliação da qualidade de atendimento, pois os clientes avaliam a capacidade 

do fornecedor de mantê-los informados sobre o serviço numa linguagem que eles entendam. 

Para Bronfenbrenner (1996) “ o potencial desenvolvimental da participação em múltiplos 

ambientes varia diretamente com a facilidade e a extensão da comunicação de duas vias entre 

esses ambientes”. Foi abordado este determinante nas perguntas de números de 19 a 21 do 

questionário. 

Na Tabela 15 apresenta-se o Percentual de Respostas dos Responsáveis no 

Determinante Comunicação no atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Tabela 15:  Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Comunicação no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.  

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Precisão e clareza nas 

informações orais (Prec.Clar 

Orais) 0% 4% 3% 64% 24% 4% 

Precisão e clareza nas 

informações 

escritas(Prec.Clar Escr, 4% 4% 4% 58% 30% 0% 

Divulgação de projetos(Div. 

Proj) 3% 20% 11% 51% 12% 3% 

Fonte: Autora 

Com relação à precisão e clareza das informações orais que o Setor realiza para às 

famílias, 88% dos responsáveis encontram-se SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. No 

que tange ao atendimento aos responsáveis do corpo discente da escola, como atestam Bhering 

e Siraj-Blatchford (1999), a comunicação é o fator central e com maior necessidade de atenção. 
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Autores como Perez (2007), Epstein (2008) trabalharam em suas pesquisas procurando 

descrever as melhores maneiras de construção de comunicação mais forte entre a escola e a 

família em vários contextos diferentes. Concluem que as diversas formas de comunicação com 

os pais devem estar diretamente ligadas ao tipo de grupo em que a escola está inserida. Suas 

recomendações é de que os materiais informativos sejam minuciosamente preparados e escritos 

de maneira simples, isto é, com vocabulário facilmente compreendido. 

Quanto à precisão e clareza das informações escritas prestadas pelo SESOP, Luck 

(2008) aponta que a utilização de circulares escritas é um elemento facilitador na relação 

família-escola. O percentual de responsáveis que estão SATISFEITOS e MUITO 

SATISFEITOS com a comunicação escrita é de 88%. 

Com relação à divulgação dos projetos realizados pelo SESOP 63% de Responsáveis 

estão SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Joyce Epstein (2007) em um de seus modelos 

de esfera se refere à função de se informar aos pais acerca dos programas escolares.  

Na análise dos dados extraídos na estatística descritiva (Tabela 16) com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o Determinante Comunicação 

no atendimento do SESOP.  

 

Tabela 16: Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante Comunicação. no atendimento aos 

responsáveis pelo SESOP.  

 

Precisão e clareza nas 

informações orais 

Precisão e clareza nas informações 

escritas 

Divulgação de 

projetos 

Média 3,87 4,13 3,52 

Moda 4,00 4,00 4,00 

Desvio Padrão 1,100 0,813 1,105 

Variância 1,209 0,661 1,221 

Fonte: Autora 

 

A seguir o Gráfico 7 com o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante 

Comunicação no atendimento pelo SESOP. 
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Gráfico 7: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Comunicação no atendimento 

pelo SESOP.  

 

Fonte: Autora 

No que tange ao Determinante Compreensão e Conhecimento do Cliente, de acordo com 

Parasuraman, Zeithlam e Berry (1994) relacionam-se ao esforço dispendido para compreender 

as necessidades do cliente e envolvem o aprendizado sobre os requisitos específicos dos 

clientes. Foi abordado este determinante nas perguntas de números de 22 a 24 do questionário. 

Na Tabela 17 apresenta-se o Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante 

Compreensão e Conhecimento do Cliente no atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Tabela 17:  Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Compreensão e Conhecimento 

do Cliente no atendimento aos responsáveis pelo SESOP.  

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Os responsáveis têm 

acolhimento em suas dúvidas 6% 3% 4% 60% 27% 0% 

Os responsáveis têm 

acolhimento às suas sugestões 4% 3% 6% 63% 22% 2% 

Os responsáveis têm 

acolhimento  para discordar   4% 7% 5% 68% 16% 0% 

Fonte: Autora 
Quanto aos responsáveis terem acolhimento em suas dúvidas nos atendimentos com o 

SESOP, pode-se constatar que 87% dos respondentes avaliaram que estão SATISFEITOS e 

MUITO SATISFEITOS. Já quanto aos responsáveis terem  acolhimento às suas sugestões 

expostas nos atendimentos com o SESOP, pode-se constatar que 85% dos respondentes 

avaliaram que estão SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Em torno da questão relativa 

aos responsáveis terem acolhimento  para discordar  nos atendimentos com o SESOP, 84% dos 

inquiridos responderam estar SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Para Bhering e De 

Nez(2002) a causa do distanciamento entre a família e a escola pode ser a presença de uma 

relação fortemente hierárquica da escola para com os responsáveis. Para eles este tipo de 
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comportamento possibilita o retraimento criando uma resistência das famílias com relação à 

escola. Na pesquisa realizada por Marcondes e Sigolo (2012) os assuntos e a forma de como 

são  abordados são outros fatores que também podem causar retraimento e distanciamento das 

famílias, ou seja, a unidirecionalidade e a hierarquização dos encontros interferem na dinâmica 

da relação família-escola. 

Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva (Tabela 18) com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o Determinante Compreensão 

e Conhecimento do Cliente no atendimento do SESOP.  

Tabela 18: Escore de Tendência Central e de Dispersão do DeterminanteCompreensão e Conhecimento do 

Cliente. no atendimento aos responsáveis pelo SESOP.  

 

Os responsáveis têm 

acolhimento em suas 

dúvidas 

Os responsáveis têm 

acolhimento às suas 

sugestões 

Os responsáveis têm 

acolhimento  para 

discordar   

Média 3,94 3,90 3,84 

Moda 4,00 4,00 4,00 

Desvio Padrão 0,998 1,043 0,954 

Variância 0,996 1,088 0,910 

Fonte: Autora 

Segue abaixo o Gráfico 8 com o percentual de Respostas dos Responsáveis no 

Determinante Compreensão e Conhecimento do Cliente no atendimento pelo SESOP. 

Gráfico 8 : Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Compreensão e Conhecimento 

do Cliente no atendimento pelo SESOP.  

Fonte: Autora 

 

O determinante Competência para os autores está relacionada à habilidade e ao 

conhecimento do fornecedor para executar o serviço. Este determinante foi abordado nas 
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questões de números 25 a 27 do questionário. Na Tabela 19 são apresentados os valores 

referentes ao Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Competência no 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Tabela 19: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Competência no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.   

 

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Informações sobre outros 

aspectos do aluno(Inf. 

Asp.Alun.) 4% 12% 12% 58% 13% 1% 

Divulgação de outros assuntos 

escolares(Div. Out.Ass.Esc.) 2% 12% 6% 60% 20% 0% 

 Atividades de integração  3% 13% 18% 46% 16% 4% 

Fonte: Autora 

 

Em torno da questão sobre as informações de outros aspectos do aluno que Dessen e 

Polônia (2005), relatam ser importante que os encontros não se detenham exclusivamente às 

avaliações, mas que possam ser permutadas outras informações e que sejam desenvolvidas a 

colaboração e estratégias visando o crescimento do aluno, o percentual de responsáveis que 

estão SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS com as informações prestadas é de 71 %. 

Sobre a interrogação em torno das atividades de integração e aos esclarecimentos de 

assuntos não pedagógicos (assuntos que não estejam diretamente ligados ao aluno ou que 

sejama assuntos de cunho administrativos) pela equipe do SESOP, os responsáveis 

responderam estar, respectivamente, 62% e 72% de respondentes entre SATISFEITOS e 

MUITO SATISFEITOS. Para Epstein (2007) torna-se necessário a orientação das famílias e o 

abastecimento de informações sobre os processos da escola, colocando-as a par dos objetivos, 

dos projetos desenvolvidos e também que sejam intensificados e estimulados momentos 

parceria e colaboração entre a escola e as famílias. Apesar de mais da metade dos inquiridos 

responder que estão satisfeitos com as atividades de integração com a família, observa-se a 

necessidade de melhoria no aspecto em torno dos projetos de integração família-escola. 

Na análise dos dados extraídos na estatistica descritiva (Tabela 20) com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o Determinante Competência 

no atendimento do SESOP. 
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Tabela 20: Escore de Tendência Central e de Dispersão no Determinante Competência no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.  

 

Divulgação de 

projetos 

Informações sobre outros 

aspectos do aluno 

Divulgação de outros assuntos 

escolares 

Média 3,52 3,62 3,87 

Moda 4,00 4,00 4,00 

Desvio Padrão 1,105 1,128 0,871 

Variância 1,221 1,272 0,758 

Fonte: Autora 
Abaixo segue o Gráfico 9 com o Percentual de satisfação com a Competência no 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP. 

Gráfico 9: Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Competência no atendimento 

pelo SESOP.  

 
Fonte: Autora 

 

 

O Determinante Conhecimento, segundo Gianesi e Correia (1994), refere-se à 

habilidade e conhecimento demonstrado para a execução de um serviço. Para os autores é um 

determinante importante e quanto mais complexas as necessidades dos clientes, mais estarão 

buscando a competência do prestador de serviço. Foi abordado este determinante nas questões 

de 28 a 30. 

Sobre a divulgação de outros assuntos escolares 80% de responsáveis estão 

SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. Rivas (2009) aborda sobre a importância dos 

elementos mediadores entre o mundo escolar e as famílias que as envolva e contemple com as 

informações que possam auxiliá-las nas resoluções de questões da escola. Com relação à 

demonstração de conhecimento atualizado pela equipe do SESOP, 77% dos responsáveis 
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responderam estarem entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. E em torno da questão 

relativa à demonstração de conhecimento os anos anteriores ao 5º ano, os respondentes estão 

76% entre SATISFEITOS e MUITO SATISFEITOS. 

Na Tabela 21 apresentam-se os resultados obtidos referentes ao Percentual de 

Respostas dos Responsáveis no Determinante Conhecimento no atendimento aos responsáveis 

pelo SESOP. 

 

Tabela 21:  Percentual de Respostas dos Responsáveis no Determinante Conhecimento no atendimento 

aos responsáveis pelo SESOP.  

   

Muito 

Insatisfeito Insatisfeito Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Não 

responderam 

Esclarecimentos de assuntos 

não pedagógicos 3% 10% 15% 59% 13% 0% 

Demonstração de 

conhecimento atualizados 4% 3% 10% 51% 26% 6% 

Conhecimento dos anos 

anteriores 2% 4% 16% 63% 13% 2% 

Fonte: Autora 

 

Na  análise dos dados extraídos na  estatistica descritiva (Tabela 22)  com os escores da 

frequência de Tendência Central e de Dispersão a moda, que é o valor que mais ocorre, foi de 

valor 4 demonstrando que os responsáveis estão satisfeitos com o Determinante Conhecimento 

demonstrado no atendimento do SESOP. 

 

Tabela 22 : Escore de Tendência Central e de Dispersão do Determinante Conhecimento no 

atendimento aos responsáveis pelo SESOP.  

 

 Esclarecimentos de 

assuntos não 

pedagógicos 

Demonstração de 

conhecimento atualizados 

Esclarecimentos de 

assuntos não pedagógicos 

Média  3,81 3,68 3,67 

Moda  4,00 4,00 4,00 

Desvio Padrão  1,229 1,013 0,933 

Variância  1,512 1,027 0,871 

Fonte: Autora 

 

 

 

 

 



86 

 

A seguir o Gráfico 10 com o Percentual dos Responsáveis no Determinante 

Conhecimento no Determinante no atendimento pelo SESOP. 

Gráfico 10: Percentual dos Responsáveis no Determinante Conhecimento  no atendimentopelo SESOP.  

 
Fonte: Autora 

Os resultados acima reforçam a importância e a necessidade de empenhar-se na 

implantação de pesquisas e ações que venham a ouvir e envolver seus stakeholders. O 

aperfeiçoamento de todas as ações dentro de uma escola – pedagógicas e administrativas - 

certamente irá reverberar na melhoria da organização e da educação. Conforme visto no  

referencial teórico, a garantia de um melhor atendimento às famílias também é uma forma de 

alcançar o bom de sempenho do aluno e da organização educacional.  
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CAPÍTULO 5  CONCLUSÃO 

 

5.1 CONCLUSÃO 

Com base na revisão da literatura nacional e internacional os resultados encontrados 

neste trabalho permitiram traçar algumas análises conclusivas e responder às perguntas 

delineadas para investigação. 

A escola estudada conta com um setor - o SESOP - que é o responsável por realizar a 

mediação entre a família e a escola, sendo assim, torna-se necessário aperfeiçoar suas práticas 

com a consciência dos seus pontos de destaque e daqueles que ainda  demonstram precisar de 

melhorias. Portanto, a implantação de um sistema de avaliação tende a trazer cada vez mais 

benefícios para a comunidade escolar  e,  por consequência, para a instituição.  

Conforme literatura revisada a participação das partes interessadas (stakeholders) é cada 

vez mais relevante e necessária ao aprimoramento das organizações. Em uma instituição 

educacional propiciará uma maior sinergia da escola/família possibilitando importantes 

resultados organizacionais administrativos e pedagógicos. 

Através da aplicação do survey foi possível efetivar um processo participativo na visão 

de um dos atores da comunidade escolar, o que está em consonância com a perspectiva dos 

estudos de Brandalisen (2010) acerca da importância da autoavaliação escolar.  

É importante, também, ressaltar que os resultados obtidos foram gerados com base em 

uma amostra de um dos 14 Campi e de uma única série escolar. Além disso, o setor atende à 

outros stakeholders (professores, terapeutas externos...). 

O questionário aplicado aos responsáveis permitiu: 

1 - a captação da percepção da qualidade do atendimento a este stakeholder; 

2 – a descrição dos pontos positivos no atendimento às famílias; 

3 – a descrição dos pontos de maior dificuldade no atendimento às famílias; 

4 – descrever sugestões com o objetivo de contribuir com a gestão da organização 

educacional. 

5 – contribuições do modelo utilizando a visão das famílias.  

A primeira questão de pesquisa consta sobre a avaliação da qualidade feita pelas partes 

interessadas (responsáveis) com relação ao SESOP. Os mesmos que demonstraram estar, 

predominantemente   SATISFEITOS com a qualidade do atendimento. Este resultado indica 

que o setor desempenha com competência a sua função de mediador entre a família e a escola, 
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o que indica o acerto nas ações desempenhadas e que as mesmas estão de acordo com as 

necessidades e anseios desta parte interessada. 

A segunda questão de pesquisa refere-se aos pontos positivos no atendimento às 

famílias. Pode-se concluir que os determinantes de maior porcentagem de satisfação são: a 

Cortesia, a Comunicação e a Presteza. Foram encontrados escores altos de satisfação no 

Determinante da Cortesia nos atendimentos presenciais, com 89% dos respondentes entre 

Satisfeitos e Muito Satisfeitos,  no Determinante da Comunicação em torno das comunicações 

orais e escritas, ambas com 88% dos entrevistados respondendo que estão entre muitos 

Satisfeitos e Muito Satisfeitos, no Determinante Presteza no que aborda a rapidez na marcação 

dos encontros com 87% os responsáveis estando entre Satisfeitos e  Muito Satisfeitos. Estas 

práticas se manifestam como:   

. rapidez nas respostas nas marcações dos encontros com os responsáveis, assegurando 

que os questionamentos dos responsáveis sejam solucionados com a maior brevidade possível, 

evitando, especialmente, a manutenção as dúvidas, a geração maior dificuldades do corpo 

discente e facilitando a interlocução família-escola; 

            . comunicação eficaz e eficiente, tanto oral como escrita, de forma objetiva e clara 

garantindo a compreensão pelos responsáveis daquilo que o setor esteja transmitindo; 

. cortesia e empatia no atendimento, tanto presenciais como não presenciais, prestando 

atenção individualizada no atendimento demonstrando, assim, compreensão empática com os 

responsáveis. 

A terceira questão de pesquisa está relacionada aos pontos de maior dificuldade no 

atendimento e os respondentes apontaram maior escore de insatisfação, com relação aos sons 

externos que ecoam dentro da sala de atendimento e com a facilidade de acesso ao espaço do 

SESOP. 

Relativo a questão referente à interferência sonora no ambiente de atendimento é 

importante registrar que quando o posicionamento da sala estiver sem o mínimo de privacidade 

ou proteção acústica, mais facilmente os sons dos ambientes externos serão mais audíveis 

interferindo na sala de atendimento e dificultando a compreensão do que é dialogado. Torna-

se, portanto, necessário que a gestão observe a localização deste espaço propiciando um 

ambiente com menos interfências acústicas e mais acolhedor possível. 

Com relação facilidade de acesso ao espaço de atendimento do SESOP, aponta-se para 

que seja observada a conformidade quanto à adequação do espaço físico ajustando-o às 
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necessidades dos responsáveis, ou seja, deverão ser colocadas placas indicativas de acesso ao 

ambiente. Além disso, é importante que seja visto a questão da acessibilidade para os 

responsáveis que sejam portadores de algum tipo de necessidade específica temporária ou 

definitiva. 

Um ponto a ser ressaltado foi a aquiescência dos responsáveis presentes na reunião, a 

disponibilidade de preenchimento das perguntas e a valorização que foi dada ao momento, 

mesmo sendo esclarecido que era um coleta de dados para uma dissertação de mestrado. Este 

fato corrobora com os estudos que relatam que as iniciativas de envolvimento da família deve 

partir da escola, sendo assim, práticas como esta devem ser proporcionadas pela instituição. 

Também é importante registrar que, os benefícios que venham a resultar de qualquer tipo de 

avaliação, depende da valorização e aceitação por todos os envolvidos.  

Uma limitação percebida na pesquisa foi, por se tratar de uma escola pública, a 

diversidade do nível sócio–cultural dos responsáveis observado durante a coleta de dados da 

pesquisa, que veio a refletir diretamente no preenchimento das respostas. Alguns responsáveis 

não conseguiram responder com facilidade precisando de intervenções para compreenderem o 

que era solicitado em cada pergunta. Observou-se que as dificuldades eram geradas em função 

de não dominarem com segurança o código de leitura-escrita. Isto indica que ainda existem 

ajustes a serem realizados em se tratando do formato da estrutura textual a ser utilizado em 

questionários com responsáveis. 

Outro fator limitador foi a ausência de alguns responsáveis que comporiam o grupo de 

respondentes e aqueles que necessitaram sair antes do término da mesma. Este fato acontece, 

geralmente, por serem realizadas as reuniões em horários comerciais o que inviabiliza a 

presença de todos os pais. 

Vale ressaltar que na busca feita na literatura encontrou-se um número reduzido de 

material abordando o tema. Tais evidências demonstram, portanto, que novos estudos podem 

ser feitos nesse sentido de indicar a qualidade de atendimento em instituições públicas 

educacionais.  Sendo assim, estudar as interações e relações desenvolvidas entre as diferentes 

Partes interessadas (stakeholders) em uma organização educacional é um campo ainda pouco 

explorado que permite bastante e diversificados estudos científicos. 

Os resultados desta pesquisa podem contribuir, portanto,  para a construção de um 

modelo estabelecido com a contribuição das família para avaliação do SESOP, pois incorpora 

novas perspectivas para o funcionamento do Setor, trazendo informações na visão destes 

stakeholders que anteriormente não eram conhecidas. Serve também para os gestores 
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realizarem projetos, delimitarem ações com a finalidade de prestar um atendimento público de 

qualidade fortalecendo os laços entre a escola e a família e, consequentemente, trazendo 

benefícios ao corpo discente. Pode-se concluir que os objetivos traçados na pesquisa foram 

alcançados permitindo a proposição de um modelo de avaliação da qualidade de atendimento 

do Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica do Colégio Pedro II. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Dado que uma pesquisa não se esgota em si mesma, a  presente investigação poderá 

embasar novos estudos ligados ao tema, visto que a avaliação externa e interna são essenciais 

para a melhoria de quaisquer instituição. Sendo assim, são feitas algumas sugestões para 

trabalhos futuros sobre o tema em questão, tais como:  

- pesquisa quantitativa sobre qualidade de atendimento utilizando o Modelo Servqual 

e/ou ServPerf nos Campi e posterior comparação entre os mesmos. 

- pesquisa quantitativa com os servidores do SESOP em cada segmento e com outras 

Partes interessadas (professores, alunos...)  que possam explicar e comparar segundo as 

peculiaridades do setor em cada um dos segmentos, bem como em cada região de localização 

do Campi. 

- pesquisa quantitativa sobre os tipos de stakeholders e niveis de influência na 

instituição. 
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APÊNDICE 1 

 

QUESTIONÁRIO QUALIDADE DE ATENDIMENTO SESOP 

 

Este questionário tem por objetivo a coleta de dados no âmbito da elaboração de uma 

dissertação de mestrado sobre a qualidade do serviço e a avaliação do grau de satisfação no 

atendimento às famílias pelo SESOP. O questionário destina-se a ser respondido pelos 

responsáveis dos alunos do 5º ano/ 2016// CPII, e encontra-se estruturado por um conjunto de 

questões relativas as suas percepções e às suas expectativas quanto ao atendimento no SESOP 

do Campus em questão. As respostas são anônimas e a informação será tratada com toda a 

confidencialidade sendo utilizada apenas para fins estatísticos. É fundamental que sejam 

respondidas todas as questões, baseando-se na sua experiência como responsável de um aluno, 

não existindo respostas “certas” ou “erradas”. O importante é que o questionário demonstre 

fielmente a sua opinião. A sua participação será com certeza voluntária, mas, solicito que 

considere a utilidade deste estudo depende do maior número de respostas obtidas, de forma a 

possibilitar uma melhor percepção das necessidades e de avaliar a qualidade de serviço público 

fornecido. Agradeço desde já a sua colaboração. 

 
PERGUNTAS 

Qual a sua satisfação com o SESOP 

Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito Indiferente Satisfeito Muito 

Satisfeito 

1. Quanto privacidade e acolhimento da sala de 

atendimento. 
     

2. Quanto a acessibilidade e sinalização do 

local de atendimento.  
     

3. Quanto aos equipamentos para um 

atendimento adequado. 
     

4. Quanto às influências de sons externos no 

local de atendimento. 
     

5. Com quantidade de canais de comunicação 

(telefonemas, agendas, email..) para o 

atendimento das dificuldades e dúvidas dos 

responsáveis. 

     

6. Quanto a confiança nas informações 

transmitidas pelo setor nos momentos de 

encontro, reuniões, telefonemas, entrevistas.   

     

7. Quanto a segurança em compartilhar 

informações que necessitem privacidade nos 

momentos de encontro com a equipe do 

SESOP. 

     

8. Quanto segurança com exatidão nas atas de 

registro das reuniões expressarem  aquilo que 

foi abordado no momento. 

     

9. Quanto a confiança nos encaminhamentos 

para atendimentos externos indicados para o 

aluno. 

     

10. Quanto a confiança de todos os participantes 

dos encontros demonstrarem terem sido 

informados previamente do assunto que será 

abordado. 

     

11. Quanto ao interesse e dedicação na resolução 

dos problemas referentes aos alunos. 
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12. Quanto aos horários dos atendimentos 

prestados aos responsáveis no SESOP. 
     

13. Quanto ao tempo dos atendimentos prestados 

aos responsáveis no SESOP. 
     

14. Com a rapidez no agendamento dos 

encontros quando solicitados pelos 

responsáveis 

     

15. Com a rapidez nas respostas dadas por 

escrito, encaminhados pelos responsáveis, 

solicitando algum tipo de esclarecimento. 

     

16. Com o retorno das ligações telefônicas, e-

mail dados pelo SESOP quando utilizados 

esses meios de comunicação. 

     

17. Com a cortesia nos atendimentos presenciais 

nos encontros com o SESOP. 
     

18. Com a cortesia nos atendimentos NÃO 

presenciais através de outros canais de 

comunicação (telefone, email ou agenda)  

     

19. Com a clareza nas informações orais são 

prestadas de maneira objetiva e de fácil 

entendimento. 

     

20. Com a clareza nas informações escritas são 

prestadas de maneira objetiva e de fácil 

entendimento. 

     

21. Com a divulgação para as famílias dos 

projetos realizados com os alunos pelo 

SESOP.    

     

22. Quanto as famílias terem  acolhimento às suas 

DÚVIDAS em todos os momentos de 

atendimento. 

     

23. Quanto às famílias terem  acolhimento às suas 

SUGESTÕES nos momentos de 

atendimento. 

     

24. Quanto às famílias terem acolhimento para 

DISCORDAR sobre as colocações feitas nos 

momentos de atendimento. 

     

25. Quanto ao SESOP informar sobre outros 

assuntos relevantes da vida escolar do aluno 

que não somente notas, médias, provas e 

testes. (Ex: relacionamento com os colegas e 

servidores, aptidões...) 

     

26. Quanto ao SESOP setor proporcionar várias 

formas de conhecimento sobre questões 

referentes aos assuntos escolares (blog, 

reuniões coletivas, reuniões individuais, 

circulares..._ 

     

27. Quanto ao setor proporciona atividades que 

busquem integrar família e alunos à escola.  
     

28. Quanto a equipe do SESOP demonstrar 

conhecimentos necessários e atualizados 

para responder as dúvidas dos 

responsáveis/famílias. 
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29. Quanto ao conhecimento dos anos anteriores 

da vida escolar do aluno 
     

30. Quanto aos esclarecimentos de assuntos 

referentes à escola mesmo que não sejam de 

cunho pedagógico 
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APÊNDICE 2 

 

 

Base SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE 

Palavras-chave da Pesquisa Scielo. Elaboração própria, baseado em Duarte (2012) 

Palavras-chaves  Artigos 

encontrados 

Artigos 

utilizados 

Título dos Artigos 

Avaliação 

Institucional na 

Educação Básica 

06 02 .Avaliação institucional na escola pública: os (des)caminhos 

de uma política educacional.  

Mary Ângela Teixeira Brandalise 

. A autoavaliação pode fazer diferença na qualidade da 

educação: conversando com John MacBeath. 

João Caramelo, Manuela Terraseca,  

Sonia Maria Portella Kruppa 

 

Qualidade em 

serviços 

22 01 Análise exploratória da utilização do programa de 

qualidade GESPÚBLICA nas instituições federais de ensino 

superior.  

, Eliane D'Martin Fowler, Carlos Henrique Pereira Mello,  

Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto.  

 

Partes 

Interessadas 

12 01 . Nova gestão pública e educação: a trajetória da política do 

Quebec de "gestão orientada por resultados". 

Christian Maroy et al  

 

Relação família 

escola 

18 03 . Encontros e (des)encontros no sistema família-escola  

 Tarcila Barboza Hidalgo Lima; Cibele AlvesChapadeiro.  

. A Relação Família-Escola sob a ótica de Professores e Pais 

de crianças que frequentam o Ensino Fundamental  

Lisiane Alvim Saraiva e AdrianaWagner 

Comunicação e envolvimento: possibilidades de 

interconexões entre família-escola? 

 Keila Hellen B. Marcondes e Silvia R. Ricco Lucato Sigolo.  

 

Total de artigos utilizados 07 
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APÊNDICE 3 

 

 

 

Base SPELL 

Palavras-chave da Pesquisa na Base Spell. Elaboração própria, baseado em Duarte (2012) 

Termo de 

Pesquisa 

Número de 

Registros 

encontrados 

Artigos 

utilizados 

Título dos Artigos  

Qualidade no 

serviço público 

21 01 . Panorama e determinantes da satisfação com os serviços 

públicos no Brasil.  

Bonifácio, R.; Schlegel, R. 

 

Qualidade no 

atendimento 

03 02 .Qualidade no atendimento: uma avaliação bibliométrica nos 

periódicos científicos nacionais 
Pereira, R. B. G.; Moreira, N. C. 

. Qualidade no atendimento: uma alternativa para obter a 

satisfação dos clientes de uma instituição financeira.  

Beux, M. C.; Laimer, V. R.; Laimer, C. G.  

 

Satisfação do 

cliente 

05 01 . A influência das dimensões da qualidade de serviços na 

satisfação do cliente: um estudo em uma empresa do setor de 

controle de pragas.  

D. T.Spina,; J. M. E Giraldi,.; M. M. B Oliveira. 

 

Teoria dos 

Stakeholders 

58 03 . Qualidade percebida de stakeholders como estratégia de 

melhoria dos serviços.  

Walter, S. A.; Tontini, G.; Andrade, K. A.; Bach, T. M. 

. Stakeholders: principais abordagens.  

P. M. B. Schiavoni, M. C. B Moraes, A. C.Castro E J. N. Santos. 

. Priorização de Stakeholders: contribuição dos Estudos 

Teóricos e Empíricos.  

K. M. C Mascena, J. H Kim, A. A Fischmann e  H. L. Corrêa. 

 

Total de Artigos Utilizados 07 
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APÊNDICE 4 

 

 

Base SCIENCEDIRECT 

Palavras-chave da Pesquisa na Base Science Direct. Elaboração própria, baseado em Duarte (2012) 

Termo de 

Pesquisa 

Número de 

Registros 

encontrados 

Artigos 

utilizados 

Título dos Artigos  

Comunication 

school parents 

69 01 . The communication between schools and families from the 

perspective of parents of high school students 

Irena Loudová, Jana Marie Havigerováb, Jiří Havigerc 

 
School 

Counselor           

94 05 .School counselor education with observation in schools 

Sari Enver 

.The school counselor: competencies in a constructivist model 

of counseling for career development 

Roxana Axinte 

. “I Feel Much More Confident Now to Talk With Parents”: 

An Evaluation of In-Service Training on Teacher–Parent 

Communication 

 

Loizos Symeou, Eleni Roussounidou e Michalis Michaelides 
. Elementary school teacher perceptions of school counselor 

effectiveness 
 

Mehzudil Tugba Yildiz Ekin  e  Aynur Oksal 
.Counseling practicum in producing excellent counselor 

Rahimi Che Aman e  HNor Shafrin Ahmad 

 

Total de Artigos Utilizados 06 
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APÊNDICE 5 – RESULTADOS TABULADOS DAS RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO 
  Perguntas 

Respondentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

2 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 

3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 

4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

6 4 4 0 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 0 3 5 5 4 4 5 5 

7 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 3 4 4 4 

8 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

9 4 3 4 4 5 3 3 3 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 5 5 

10 4 4 5 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 5 0 4 4 4 4 4 4 

11 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 

13 4 3 4 2 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 4 2 5 4 4 4 5 4 

14 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 0 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 

15 5 4 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 3 5 5 5 5 5 

16 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 

17 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 0 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 

18 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 

20 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 2 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 4 4 

21 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 0 4 4 4 0 0 4 0 4 0 0 4 4 4 4 0 4 0 4 

22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

23 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 4 4 3 3 4 2 4 1 5 5 5 5 4 4 2 5 5 2 2 4 5 4 1 1 1 1 1 4 2 2 

25 5 5 4 4 5 4 3 4 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 5 5 5 3 4 2 4 4 3 5 4 4 

26 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

28 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 

29 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

30 2 2 0 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 0 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 0 5 

31 3 2 2 2 1 3 2 3 1 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 1 2 4 2 1 3 1 2 2 1 2 
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  Perguntas 

Respondentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

32 4 1 2 1 4 3 2 3 4 4 4 5 3 3 5 5 3 4 4 2 2 4 3 4 2 2 4 4 4 4 

33 3 2 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 

34 4 1 4 4 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 4 4 1 4 1 1 4 1 4 4 4 

35 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

36 2 2 3 2 4 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 

37 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 

38 1 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 4 4 4 4 1 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 

40 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 2 3 3 

41 2 4 4 2 4 5 4 0 2 2 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

42 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 

43 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 

44 3 2 4 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 1 4 5 3 5 5 4 1 4 3 1 1 1 4 4 3 3 

45 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

46 4 4 0 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 

47 4 2 2 2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 4 3 3 

48 2 3 2 2 4 5 4 3 2 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 4 4 3 2 1 3 

49 4 2 2 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 

50 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 3 4 4 

51 2 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 2 2 4 3 2 

52 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 

54 2 2 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55 4 4 5 5 4 3 4 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 

56 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

57 4 3 4 3 2 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 

58 4 0 4 0 2 4 0 3 0 3 5 0 2 0 5 0 2 0 2 4 2 2 0 3 0 2 3 2 0 1 

59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

60 4 4 4 4 4 3 0 4 0 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 

61 3 4 2 1 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 

62 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 

63 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

64 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 
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  Perguntas 

Respondentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

65 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 4 

66 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 5 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

67 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

68 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 

69 3 2 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 

 

 

 

 

 

 


