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RESUMO 
 

Esta pesquisa objetivou analisar os motivos para a lealdade quanto à permanência 
discente na educação básica, ao longo de seu percurso formativo em uma rede 
educacional confessional. Os instrumentos utilizados foram diferentes questionários 
numerados de I a IV, submetidos à avaliação de juízes e aplicados em uma pesquisa 
piloto para o ajuste das questões. A coleta de dados foi realizada em formato digital 
para os participantes advindos de quatro unidades de uma mesma rede de ensino 
confessional. De modo que, o questionário I foi aplicado para 338 discentes do ensino 
fundamental 1, o questionário II foi aplicado para 552 discentes do ensino fundamental 
2 e ensino médio, o questionário III foi aplicado para 117 pais ou responsáveis pelos 
discentes e o questionário IV foi aplicado para 14 educadores. Os dados foram 
analisados por meio de estatística descritiva com o auxílio do software MaxQDA. 
As respostas dos discentes e pais participantes foram examinados considerando o 
tempo de permanência na escola, e para tanto foram nomeados dois grupos: dos 
discentes matriculados até dois anos e daqueles matriculados há três anos ou 
mais. Nessa direção, os resultados indicaram que o tempo de permanência em uma 
unidade escolar não exerceu influência sobre os discentes na percepção dos motivos 
para a lealdade quanto ao percurso formativo em uma mesma escola. Então, os 
principais motivos para a lealdade indicados por eles foram o desempenho geral dos 
professores (80,9%), e a identificação, a alegria e o comprometimento com a unidade 
escolar (75,2%). Já os motivos para a lealdade percebidos pelos pais ou responsáveis 
quanto a permanência dos filhos em uma mesma escola foram: a escola cristã (41,2%) 
e os princípios e valores (39,7%) para os pais ou responsáveis com filhos matriculados 
há três anos ou mais; o ensino de qualidade (53,9%) e os princípios e valores 
(42,3%) para os pais com filhos matriculados há menos de três anos.  Conclui-se que 
a maioria dos estudantes percebeu nos principais motivos para a lealdade, aqueles 
relacionados ao papel do professor e aos sentimentos pessoais com relação a escola. 
Enquanto, os motivos que mais se destacaram na percepção dos pais ou 
responsáveis sugerem a importância dos pressupostos filosóficos de uma instituição 
confessional, ao considerar os princípios, valores e a escola cristã como motivos para 
a lealdade quanto a permanência dos filhos em uma mesma unidade de ensino. 
 

Palavras-chave: gestão escolar, educação básica, lealdade. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to analyze the reasons for loyalty regarding 
students' stay in basic education, throughout their formative course in a 
denominational educational network. The instruments used were different 
questionnaires numbered from I to IV, submitted to the evaluation of judges and 
applied in a pilot study to adjust the questions. The data collection was done in digital 
format for the participants coming from four units of the same network of 
denominational teaching. Thus, questionnaire I was applied to 338 primary school 
students 1, questionnaire II was applied to 552 primary school students 2 and high 
school, the III questionnaire was applied to 117 parents or guardians of the students 
and the IV questionnaire was applied to 14 educators. Data were analyzed using 
descriptive statistics using the MaxQDA software. The answers of the participating 
students and parents were examined considering the length of time spent in school, 
and for this purpose two groups were nominated: students enrolled up to two years 
and those enrolled three years or more. In this direction, the results indicated that the 
time spent in a school unit did not influence the students in the perception of the 
reasons for the loyalty of the training course in the same school. So the main reasons 
for their loyalty were the overall performance of teachers (80.9%), and the 
identification, joy and commitment to the school unit (75.2%). On the other hand, the 
reasons for loyalty perceived by the parents or guardians as to the permanence of the 
children in the same school were: Christian school (41.2%) and principles and values 
(39.7%) for parents or guardians with children enrolled three years or more; quality 
education (53.9%) and principles and values (42.3%) for parents with children enrolled 
less than three years ago. It is concluded that the majority of the students noticed in 
the main reasons for the loyalty, those related to the role of the teacher and the 
personal feelings with respect to the school. The motives that stand out most in the 
perception of parents or guardians suggest the importance of the philosophical 
presuppositions of a denominational institution, considering the principles, values and 
the Christian school as motives for loyalty as to the permanence of the children in the 
same unit of teaching. 
 

Key words: school management, basic education, loyalty. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Como parte ativa da educação formal desde os primórdios da educação 

estruturada no Brasil, a modalidade das instituições privadas de ensino apresenta 

desafios distintos daqueles da educação pública. Uma das questões recorrentes nesta 

seara é a permanência de um discente em uma mesma escola ao longo de todo um 

curso de estudos, associada a captação contínua de discentes novos em substituição 

àqueles que anualmente concluem a etapa final oferecida em cada unidade escolar. 

Entender os motivos que levam à continuidade do discente em uma mesma unidade 

educacional é uma das preocupações constantes dos gestores das escolas privadas, 

que buscam encontrar meios de reduzir a migração ou a saída dos discentes da escola 

ao longo de um curso de estudos.  

Assim, dentre os muitos desafios enfrentados pelos gestores das escolas 

particulares, a busca por discentes que ocupem as vagas disponibilizadas é um fator 

de considerável importância. Característica que define uma instituição educacional 

privada, a manutenção de uma base de discentes cujas famílias sejam responsáveis 

pelo custeio das atividades educacionais  apresenta-se como o principal fator 

financiador de seu trabalho, modelo este autorizado ainda na Lei de Diretrizes e Bases 

- LDB n. 4.024/61, que eliminou a gratuidade do ensino oficial, permitindo aos 

estabelecimentos mantidos como fundações a cobrança de anuidades, conforme 

estabelecido em seu artigo 21 (BRASIL, 1961). Concorrendo com as mais diversas 

necessidades e motivos de dispêndio, a educação paga ocupa espaço substancial 

também no orçamento das famílias que fazem da escola privada a opção para a 

educação de seus filhos. 
O gestor da escola privada também inclui em seu planejamento de trabalho a 

preocupação com a manutenção da quantidade de discentes de sua escola e quando 

possível, a ampliação desse número visando o crescimento de sua instituição. 

Considerando que o percurso formativo na educação básica representa um período 

limitado de tempo na vida dos estudantes, há que se considerar a conclusão de um 

curso de estudos para determinado grupo de discentes a cada ano. Além disso, a 

dinâmica da população acrescenta à essa egressão, discentes cujas famílias mudam 

seu endereço de moradia ou de trabalho; outros que por razões comprovadas, não 

logram adaptar-se ao ambiente escolar; outros ainda que não alcançam os objetivos 
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propostos e precisam buscar um novo local de estudos. (CARVALHO; BERBEL, 

2000).  

Conter a evasão resultante de motivos passíveis de reversão é tarefa que exige 

da escola ponderação. Assim, conhecer os motivos que ampliam a confiança das 

famílias quanto a permanência do discente em uma mesma instituição educacional, 

permite ao gestor trabalhar de modo direcionado a reforçar esse sentimento, 

possibilitando uma maior atenção a todas as demais necessidades administrativas da 

gestão, o que inclui a tomada de decisões em situações difíceis, a gestão de conflitos, 

a administração da escassez e outras tarefas nem sempre agradáveis, mas 

necessárias (VIEIRA, 2007). 

O crescimento do número de discentes pode também ser importante para a 

redução dos custos operacionais da escola, e por conseguinte, na continuidade dos 

investimentos na educação, sejam eles estruturais, pedagógicos ou em pessoal 

capacitado. Os aportes de recursos nesta área, possibilitam maior qualidade na 

prestação dos serviços, o desenvolvimento de melhores práticas educacionais por 

meio da formação continuada dos docentes e outros programas pedagógicos, a 

inovação com a utilização de novos materiais, propostas educacionais e meios 

tecnológicos de ensino (VISEU, 2014). 

No âmbito social, a simples mudança de ambiente escolar favorece a 

desambientação do discente e a perda da referência em relação a seus pares, 

professores e outros educadores. De modo alheio a motivações necessárias, a 

mudança de escola reforça toda uma gama de fatores que podem assumir conotações 

diversas para o discente, bem como para seus familiares. Ao discorrer sobre a escolha 

da escola Bruel (2014) menciona o caráter social e histórico desta opção. Embora o 

direito de escolha seja notadamente individual, há que se considerar a presença de 

constrangimentos, condicionamentos, e outros agentes sociais. A escolha da escola, 

pode modificar a vida escolar das crianças, das famílias e da sociedade de modo 

geral, além de produzir reflexos na certificação a ser alcançada, nos efeitos sobre as 

questões profissionais futuras, na mobilidade social e em outros fatores.  

Diante disso, observou-se que os números relativos à matrícula dos discentes 

da rede educacional privada objeto de estudo deste trabalho, com unidades escolares 

distribuídas na região do Distrito Federal e no estado de Goiás, demonstra a repetição 

de percentuais expressivos de evasão dos discentes ano após ano, conforme 

demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Matrículas na rede educacional privada objeto do estudo no período 2014 a 2018 

Unidades 
educacionais 

Número de 
discentes 

matriculados em 
2014 (excluindo-
se os formandos) 

Número de 
discentes 

formandos de 
2015 a 2017 

Número de 
discentes 

matriculados em 
2018 que foram 

discentes em 2014 

% de 
permanência 
(fidelização) 

Colégio 01 1304 348 460 35,3 
Colégio 02 1139 141 456 40,0 
Colégio 03 1016 144 374 36,8 
Colégio 04 620 88 184 29,7 
Totais 4079 721 1474 36,1 

Fonte: Relatório das matrículas da rede educacional pesquisada. 

 

Percebe-se que a comparação das matrículas de 2014 a 2017, excluindo-se os 

discentes que deixam a unidade educacional obrigatoriamente ao concluírem o ciclo 

de estudos oferecido, revelou uma evasão média de 63,9% em quatro anos. Menos 

da metade dos discentes matriculados ao início do período levantado permanece em 

uma mesma unidade educacional quatro anos depois. 

Na mesma direção, dados do censo escolar divulgados pelo Ministério da 

Educação – MEC no período 2013 a 2017 também demonstram uma queda 

continuada nas matrículas da educação básica em todo o país, independentemente 

do modelo de financiamento utilizado pelas unidades educacionais. A redução no 

número total de discentes matriculados apresenta-se mais expressiva nos grandes 

centros populacionais, e de modo constante nos últimos anos conforme apresentado 

na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Matrículas na educação básica no Brasil 2013 a 2017 (em milhões de alunos) 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Ensino Fundamental 29,1 28,5 27,9 27,6 27,3 
Ensino Médio 7,9 7,8 7,6 7,6 7,4 
Totais 37,0 36,3 35,5 35,2 34,7 

Fonte: Ministério da Educação e Cultura, Censo Escolar (BRASIL, 2017). 

 

Com a crescente especialização da gestão educacional e a consequente 

divulgação de estatísticas do setor, as instituições educacionais têm demonstrado um 

maior cuidado com a sua organização e continuidade em ambientes a cada dia mais 

exigentes (LÜCK, 2010). Embora a redução do número de discentes em idade escolar 
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possa até passar despercebida por algumas escolas particulares, que crescem com 

a percepção empírica de crescentes dificuldades na educação pública em nosso país, 

as reduções no número de discentes em potencial, na quantidade de matrículas e nos 

recursos utilizados para o enfrentamento dos custos operacionais, reforçam nas 

instituições de ensino de custeio privado a sua dependência em relação ao contexto 

em que estão inseridas.  

Este trabalho se propõe a analisar os motivos para a lealdade quanto à 

permanência dos discentes ao longo de seu percurso formativo em uma rede 

educacional privada confessional, presente na região do Distrito Federal. Como 

motivos específicos: analisar a percepção dos discentes e seus responsáveis com 

relação aos motivos para a lealdade quanto à permanência em uma escola; analisar 

a percepção dos gestores e professores sobre os motivos pelos quais os discentes e 

seus responsáveis são leais à uma escola; estabelecer relações entre a percepção 

das famílias, professores e gestores em relação aos motivos pelos quais os discentes 

e seus responsáveis são leais quanto à permanência em uma escola; identificar os 

motivos predominantes para a lealdade quanto à permanência em uma unidade 

escolar, mediante a percepção dos discentes, de seus responsáveis, dos gestores e 

professores. 

Há que se considerar também a relevância pessoal deste tema para o 

pesquisador, que atua como gestor educacional em uma instituição educacional 

privada.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Embora as abordagens da educação privada possam eventualmente transitar 

por questões de terminologia emprestada, advindas dos estudos da administração e 

do marketing, há que se considerar as profundas diferenças entre as aspirações, 

práticas e resultados do meio educacional em relação a outros setores de atividades 

convencionais, mantendo-se os devidos cuidados com a correta apreciação da 

atividade primordial de educar. Os objetivos que norteiam a educação vão muito além 

das demandas comerciais. Considerada como um serviço público e reconhecida 

constitucionalmente como um direito social e um dever do estado em nosso país, a 

educação básica mesmo que ministrada por instituições privadas autorizadas para 

este fim, não pode ser analisada como um produto ou mercadoria (CURY, 2018). 

A ampliação crescente do cenário administrativo compeliu os pesquisadores a 

uma diferenciação das áreas de estudo relacionadas a execução de tarefas e a 

provisão das diferentes necessidades humanas, originando uma distinção entre 

produtos e serviços, assunto a ser abordado no próximo tópico desta pesquisa. 

 

 

2.1 Os serviços  
 

Muito embora busque-se evitar a aridez simples dos termos técnicos 

emprestados de outras áreas, e sejam enfatizadas uma vez mais as diferenças 

profundas e evidentes entre as questões de teor educacional e aquelas de viés 

econômico, para fins de continuidade deste estudo, faz-se importante um maior 

aprofundamento na conceituação dos serviços. 

Kotler (1988, p. 198) conceitua o serviço como uma “atividade ou benefício que 

uma parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte 

na propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não vinculada a um 

produto físico". Sendo o serviço uma atividade destinada a satisfação das 

necessidades humanas, não apresenta as mesmas particularidades de um bem ou 

produto material. Por demandar tratamento diferenciado, a prestação de um serviço 

pode influenciar significativamente as questões administrativas e de gestão. O serviço 

apresenta características diversas que podem ser assim resumidas:  
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- Intangibilidade – um serviço não é palpável, e por isso não pode ser visto, 

provado, analisado ou experimentado antes de sua aquisição. A percepção de 

qualidade de um serviço acontece apenas quando este começa a ser executado. As 

incertezas na busca por um serviço podem ser reduzidas por meio de indicadores 

diversos, como a qualidade das instalações e equipamentos, a prestatividade no 

atendimento, a comunicação utilizada, o preço cobrado, sempre buscando reforçar 

mentalmente a percepção daquilo que está sendo adquirido. 

- Inseparabilidade – não se pode separar a produção e o consumo dos serviços. 

Enquanto a fabricação, armazenamento, transporte e venda de um produto podem 

acontecer ao longo de largos intervalos de tempo, os serviços são utilizados enquanto 

produzidos. Exigem a presença do profissional que presta o serviço e em muitos casos 

também de quem recebe, favorecendo a interação e tornando desejável um bom 

relacionamento entre eles.  

- Variabilidade – uma vez que dependem diretamente do profissional que os 

executa, além do ambiente e outras características, os serviços tendem a sofrer 

variação em sua execução, tornando mais complexa a padronização dos processos, 

bem como o controle de qualidade.  

- Perecibilidade – os serviços não podem ser armazenados ou estocados, 

deixando de existir à medida em que são executados. Esta particularidade, exige um 

maior controle na prestação dos serviços objetivando evitar situações de excesso ou 

de escassez (KOTLER, 2000). 

A abrangência e as características da sociedade de serviços têm tornado este 

setor da economia bastante relevante no cenário mundial. Os serviços têm contribuído 

de modo expressivo para o consumo, para a geração de riquezas e para a ampliação 

do mercado de trabalho, com o aumento considerável nos percentuais do produto 

interno bruto e no número de empregos gerados pelas empresas e organizações, 

sejam elas públicas ou privadas. O crescimento do setor de serviços é também 

alimentado pelo desenvolvimento industrial, uma vez que a produção de bens em 

geral tende a demandar a prestação de serviços para a instalação, treinamento, 

manutenção e controle do que é produzido (GRÖNROOS, 2003). 

A aplicação destes conceitos à educação e seus fazeres dá origem aos 

serviços educacionais, assunto abordado com maior detalhamento no próximo tópico 

desta pesquisa. 
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2.1.1 Os serviços educacionais 
 

Para efeitos de classificação, a área educacional é considerada parte do setor 

terciário da economia, que envolve o comércio e a prestação de serviços. Com base 

em definições da Organização das Nações Unidas - ONU, a Comissão Nacional de 

Classificação - CONCLA elaborou no Brasil a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas - CNAE, incluindo a educação como parte do setor de serviços. Este setor 

engloba diversas atividades tais como o comércio, a administração pública, serviços 

de saúde, atividades financeiras diversas, serviços imobiliários, transportes e também 

a educação (IBGE, 2017). 

Embora existam fatores comuns aos produtos e serviços, muitas são as 

diferenças na execução das atividades educacionais e em tudo o que acontece em 

uma escola. Ao trabalhar de modo direto com pessoas, sonhos, aspirações e 

formação, os serviços educacionais envolvem questões éticas diferenciadas. Embora 

a teoria possa ser a mesma, a forma de aplicação ocorre de modo distinto. Uma vez 

que os serviços oferecidos por uma escola não podem ser testados previamente pelos 

discentes, um outro fator de diferenciação é a confiança. Os resultados do trabalho de 

uma escola são visíveis ao longo dos anos, e com tendência a se perpetuar. O serviço 

que a escola oferece é produzido e consumido ao mesmo tempo, o que reduz a 

possibilidade de correção de erros no processo (CARVALHO; BERBEL, 2000). 

Ampliando as questões relativas à distinção entre produtos e serviços 

educacionais, Tardif (2011) apresenta diferenças evidentes entre as atividades 

docentes e o trabalho industrial, conforme é apresentado no quadro 1. Enquanto a 

fabricação e o fornecimento da maior parte dos produtos seguem objetivos coerentes 

e precisos, os professores realizam diariamente uma tarefa coletiva, direcionada a um 

grande grupo de discentes, ao longo de um extenso período de tempo, seguindo 

orientações de trabalho por vezes incompletas e carentes de certa dose de improviso, 

com resultados incertos e que muito provavelmente não chegarão a ver realizados por 

completo. Com uma multiplicidade de objetivos em sua atividade, professores 

necessitam de iniciativa, interpretação e adaptação constantes, tornando a execução 

dos serviços educacionais uma tarefa com limitações de tempo e de materiais, 

dependente sobre medida da autonomia, das escolhas e decisões próprias de cada 

docente. 
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Quadro 1 – Comparação entre o trabalho industrial e o trabalho docente no que diz respeito 
            aos objetivos, ao objeto e ao produto do trabalho 

 Trabalho na indústria com 
objetos materiais 

Trabalho na escola com seres 
humanos 

Objetivos do 
trabalho 

Precisos 
Operatórios e delimitados 
Coerentes 
A curto prazo 

Ambíguos 
Gerais e ambiciosos 
Heterogêneos 
A longo prazo 

Natureza do 
objeto do trabalho 

Material 
Seriado 
Homogêneo 
Passivo 
 
Determinado 
 
 
Simples (pode ser analisado e 
reduzido aos seus 
componentes funcionais) 

Humano 
Individual e social 
Heterogêneo 
Ativo e capaz de oferecer 
resistência 
Comporta uma parcela de 
indeterminação e de 
autodeterminação (liberdade) 
Complexo (não pode ser analisado 
nem reduzido aos seus 
componentes funcionais) 

Natureza e 
componentes 
típicos da relação 
do trabalhador 
com o objeto 

Relação técnica com o objeto: 
manipulação, controle, 
produção 
 
O trabalhador controla 
totalmente o objeto 
O trabalhador controla 
totalmente o objeto 

Relação multidimensional com o 
objeto: profissional, pessoal, 
intersubjetiva, jurídica, emocional, 
normativa, etc. 
O trabalhador precisa da 
colaboração do objeto 
O trabalhador nunca pode controlar 
totalmente o objeto 

Produto do 
trabalho 

O produto do trabalho é 
material e pode, assim, ser 
observado, medido, avaliado 
O consumo do produto do 
trabalho é totalmente separável 
da atividade do trabalhador 
 
Independente do trabalhador 

O produto do trabalho é intangível e 
imaterial; pode dificilmente ser 
observado, medido 
O consumo do produto do trabalho 
pode dificilmente ser separado da 
atividade do trabalhador e do 
espaço de trabalho 
Dependente do trabalhador 

Fonte: Tardif (2011). 

 

Há que se considerar também as características do objeto de trabalho do 

professor. Muito diferentes da padronização e homogeneidade dos meios industriais, 

embora as atividades de um docente sejam em sua maior parte direcionadas a grupos 

em sala de aula, têm por fim o aprendizado individual de cada discente, com todas as 

suas particularidades, complexidades e dessemelhanças. São indivíduos de 

diferentes origens sociais e culturais, com diferenças cognitivas expressivas, com 

possibilidade de indeterminação, resistência e liberdade. 
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Uma terceira dimensão importante nessa diferenciação tem a ver com a relação 

e a afetividade entre o trabalhador e o objeto de trabalho. A manipulação e o controle 

frios do meio industrial dão lugar na escola a componentes de forte viés emocional. 

Discentes mais ou menos simpáticos, abertos à instrução ou com bloqueios 

significativos, exigem da atividade pedagógica a percepção das emoções, temores, 

afetos, alegrias e outras demandas emocionais dos discentes, fatores que afastam a 

possibilidade de exatidão. Ao trabalhar com seres humanos, a escola está sujeita 

constantemente a tensões e dúvidas que voltadas para a interação de seus 

participantes, demanda estratégias distintas e por vezes individualizadas que 

estimulem nos discentes a aspiração pelo conhecimento.  

Por fim, os resultados dos serviços prestados pela escola também se 

apresentam bastante diversos. Os efeitos do aprendizado, da convivência e da 

socialização dos discentes, resultados estes de difícil medição dada a sua 

intangibilidade, seguirão sendo manifestos ao longo de toda a vida do discente, 

influenciando as suas percepções, reações e opiniões sobre o período vivido no meio 

escolar (TARDIF, 2011). 

Essa variabilidade e a dificuldade de padronização dos serviços educacionais 

prestados, também exige um maior cuidado para as questões relativas à qualidade. 

Ao apresentar as características peculiares aos serviços, Yanaze (2006), chama a 

atenção para alguns fatores de percepção desta qualidade: a confiabilidade que 

resulta na recomendação e indicação de quem utiliza-se de determinado serviço; a 

responsividade demonstrada na eficiência das pessoas envolvidas na prestação do 

serviço; a empatia que é percebida na atenção recebida; e a tangibilidade, 

evidenciada nos serviços associados disponibilizados. 

Além destas questões comuns relatadas, o que acontece no meio educacional 

após a decisão de contratação dos serviços é de suma importância. O sentimento de 

dúvida a respeito da escola correta para os filhos, ou ainda, do momento ideal de 

início das atividades escolares para uma criança, ocupa os pensamentos e as 

discussões de muitas famílias. As primeiras semanas de aulas, os serviços oferecidos 

no período, o planejamento e a execução das atividades e outros fatores muitas vezes 

considerados triviais pelos gestores e colaboradores do meio escolar, são 

fundamentais para o desenvolvimento da confiança, satisfação das expectativas, e 

diminuição da insegurança por parte de discentes e familiares (CARVALHO; BERBEL, 

2000). 
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De um modo ainda mais expressivo, a avaliação do meio educacional pode 

estender-se por anos. Aquele conjunto de expectativas frequentemente ampliado por 

quem apresenta a escola no momento da matrícula, segue sendo comparado 

permanentemente aos serviços que o discente e sua família recebem. Essa avaliação, 

que se baseia na percepção de pais e discentes em relação a realidade, pode ser 

diferente do que pensam os profissionais da escola. Bons serviços oferecidos pela 

escola sem uma comunicação eficaz, podem comprometer essa avaliação. Uma 

família que infira ter recebido menos do que esperava da escola, pode não repetir a 

matrícula no ano seguinte, além de contribuir com uma referência negativa da escola 

(CARVALHO; BERBEL, 2000). 

Essa avaliação e expectativa em torno da gestão escolar e professores 

ultrapassa as questões avaliativas e burocráticas. Práticas administrativas influenciam 

fortemente o ambiente de uma escola, em ações que envolvem os valores, as atitudes 

e os modos de agir de toda a comunidade escolar. A administração, os funcionários e 

os professores estão envolvidos nas tarefas educativas de várias maneiras, e ajudam 

a moldar a identidade e a cultura de uma escola. Libâneo (2004, p. 31) apresenta 

alguns exemplos dessa prática educativa na organização da escola:  

• O estilo de gestão adotado pela direção influencia as interações entre as 
pessoas (professores, alunos, funcionários), determinando as mais variadas 
práticas e formas de relacionamento.  
• O atendimento que a secretaria da escola dá aos pais pode ser atencioso 
ou mal-educado, grosseiro ou delicado, respeitoso ou desrespeitoso.  
• A preparação e distribuição da merenda pelas merendeiras envolvem 
atitudes e modos de agir que podem influenciar a educação das crianças de 
forma positiva ou negativa.  
• As reuniões pedagógicas coordenadas pelo diretor ou pelo coordenador 
pedagógico podem ser um espaço de participação de professores e 
pedagogos ou de manifestação do poder pessoal do diretor ou coordenador.  
• A escola pode ser organizada para funcionar “cada um por si”, estimulando 
o isolamento, a solidão e a falta de comunicação ou pode estimular o trabalho 
coletivo, solidário, negociado, compartilhado.  
• As formas de funcionamento, as características de relacionamento entre as 
pessoas, as decisões tomadas em reuniões, a cultura, os modos de pensar 
e agir que se desenvolvem no cotidiano da escola entre professores, alunos 
e funcionários expressam práticas grupais que afetam o trabalho na sala de 
aula.  
• A percepção e as atitudes da direção e dos professores em relação aos 
alunos são importantes fatores de sucesso ou insucesso escolar.  
• O comportamento dos alunos, suas atitudes, seus modos de agir 
dependem, em boa parte, daquilo que presenciam e vivenciam no dia-a-dia 
da escola.  

Todas estas percepções da gestão e da prática educativa enfatizam ainda mais 

as profundas diferenças e aspirações do meio educacional na busca dos nobres 
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objetivos de uma educação de qualidade, autônoma e liberta de questões 

econômicas. Conforme já observado, para efeito de pesquisa tornou-se necessária 

também uma análise de autores da área de administração, marketing e serviços, bem 

como da terminologia por eles utilizada e voltada para as questões de mercado, com 

a ampla utilização de termos tais como fornecedores, clientes e consumidores, entre 

outros. É importante salientar que esta linha de pesquisa foi adotada com inquietação 

e com os cuidados necessários para evitar-se a ideia de mercantilização da educação, 

mas ao mesmo tempo externando a preocupação com a viabilidade da escola privada 

e dos bons serviços prestados neste segmento da educação formal. Faz-se 

importante considerar a necessidade de aprofundamento da discussão das 

necessidades de custeio e do sustento das instituições educacionais privadas 

voltadas para a educação básica, seja por meio de livros, artigos ou outros meios. 

Assunto de abordagem relativamente recente no meio educacional, parte expressiva 

da pesquisa ainda é voltada para a educação superior. 

Buscando compreender o que leva os discentes e seus familiares a 

permanecerem em uma mesma instituição educacional, estão relacionadas nos 

próximos tópicos questões relacionadas a satisfação, qualidade, comprometimento e 

lealdade, termos usualmente utilizados no marketing, mas também representativos da 

preferência e da continuidade dos discentes e suas famílias na utilização dos serviços 

educacionais. 

 

 
2.2 A satisfação e a permanência 

 

A relevância dos serviços tem modificado a visão administrativa das 

organizações dedicadas a este fim, enquanto revela a importância do gerenciamento 

do relacionamento entre administradores, colaboradores e utentes, direcionando 

novas habilidades sociais, e levando a capacidade organizacional além dos ambientes 

formais de trabalho. Uma administração diferente, sucessora da revolução industrial, 

modificou o relacionamento das pessoas com o trabalho, impulsionando novas 

soluções organizacionais e habilidades gerenciais, influenciando as formas de 

gerência, de marketing, de comportamento organizacional e de outras áreas nas 

organizações (GRÖNROOS, 2003). 
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Esta dinâmica resultou em uma maior preocupação com os hábitos do 

consumidor, com os fatores de influência na escolha de determinado produto ou 

serviço e com a manutenção de uma base continuada de clientes, entre outras 

incertezas, o que influenciou um maior aprofundamento no estudo e a consequente 

especialização de diferentes áreas do marketing. Kotler (1995) apresentou o 

Marketing de Serviços com distintas características em relação ao Marketing de 

Produtos. Uma das diferenças apresentadas pelo autor, diz respeito a quem presta o 

serviço. Usuários satisfeitos voltam a procurar um determinado prestador de serviço 

apenas quando os profissionais que prestam o serviço demonstram estar satisfeitos, 

treinados e produtivos. É necessário superar as expectativas também em relação à 

qualidade dos serviços, uma vez que a melhor medida de qualidade de uma empresa 

é a manutenção de sua base de clientes, assunto esse explorado com maior 

detalhamento mais a frente neste trabalho.  

Ainda, com enfoque nas chamadas relações de consumo, define-se o 

Marketing de Relacionamento, apresentado como a prática no desenvolvimento de 

relacionamentos produtivos ao longo do tempo entre quem presta um serviço e quem 

se utiliza dele, buscando alcançar uma preferência tal que leve a repetição por um 

longo período de tempo (KOTLER, 1998). Relações saudáveis e de longo prazo 

mantêm os atuais usuários dos serviços satisfeitos e incentivam o aparelhamento de 

uma organização para eventuais serviços futuros. 

A busca pela compreensão da satisfação e dos fatores que contribuem para o 

seu estabelecimento e continuidade têm sido objeto de vários estudos nos últimos 

anos. Inicialmente objeto de pesquisa na área da psicologia, a percepção da influência 

da satisfação na repetição de uma compra ou da utilização de um serviço, levou o 

estudo do assunto para o meio corporativo. Considerado um dos pioneiros nos 

estudos desta área, Cardozo (1965) menciona essa repetição, a admissão de outros 

produtos similares e o boca a boca favorável como resultantes da satisfação. 

O desenvolvimento significativo das tecnologias também favoreceu 

expressivas mudanças nos hábitos da sociedade. Tendo à sua disposição uma grande 

quantidade de informações, as pessoas passaram a definir uma expectativa de valor 

e a tomarem suas decisões baseados nesta construção. Quanto mais um serviço 

estiver próximo de atender esta expectativa, maiores as probabilidades de um bom 

índice de satisfação e da possibilidade de repetição na utilização ou na contratação 

de novos serviços. No momento presente da economia e das relações de consumo, 
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a satisfação das expectativas dos usuários de serviços tem sido altamente 

recomendada para o sucesso das organizações. Conforme Kotler (2000, p. 98), “a 

simples competência não constitui uma vantagem competitiva. A empresa de melhor 

desempenho será aquela que gerar o maior valor para o cliente e que sustentar esse 

valor ao longo do tempo”. 

Serviços e empresas são escolhidos, quando comparados com outros. As 

pessoas determinam sua hierarquia de valores, desejos e necessidades por meio de 

informações empíricas, opiniões, referências e experiências anteriores, e desta forma 

tomam suas decisões. Este comportamento torna as relações de consumo bastante 

instáveis. Toda a segurança e referência das grandes organizações e das instituições 

confiáveis precisa ser constantemente realimentada na mente das pessoas, já que as 

abordagens tradicionais tendem a não provocar mais os mesmos efeitos, tornando o 

marketing e as relações de consumo uma busca pela fidelidade (MCKENNA, 1999). 

Independente do atendimento aos indicadores de qualidade de uma 

organização, quando um serviço prestado não atinge as expectativas, resulta em 

insatisfação. As expectativas atendidas tornam o cliente satisfeito, mas um 

desempenho superior, além daquilo que se esperava, resulta em um cliente altamente 

satisfeito, ou de um modo mais expressivo, em um cliente encantado. Para Kotler 

(2000, p. 79), “qualidade é a totalidade dos atributos e características de um produto 

ou serviço que afetam sua capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou 

implícitas.“ Uma organização é bem avaliada neste quesito quando seu produto ou 

serviço atende ou supera aquilo que é esperado. Quando este ciclo de satisfação se 

repete na maior parte do tempo e dos atendimentos, pode-se dizer que uma empresa 

é de qualidade. 

Organizações inteligentes buscam não apenas a satisfação dos usuários de 

seus serviços, mas também o atingimento de um alto nível de satisfação de seus 

colaboradores, o que resulta em um maior esforço e comprometimento destes, em um 

atendimento superior, e uma consequente ampliação na satisfação geral. Os negócios 

tendem a tornar-se mais regulares, com a ampliação dos percentuais de crescimento, 

maior satisfação dos gestores e mais investimentos, um círculo positivo identificado 

com o crescimento da organização (KOTLER, 2000). 

No meio educacional, a continuidade e o sucesso de uma unidade escolar 

envolve a capacidade de coordenar suas ações de modo eficaz junto a diferentes 

públicos, de modo a promover um alto nível de satisfação. Discentes, educadores e 
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familiares podem tornar-se os melhores propagadores de uma instituição por meio de 

uma comunicação favorável, promovendo atração e facilidade no atendimento de um 

maior número de pessoas. Ex-discentes satisfeitos demonstrarão orgulho da 

instituição que frequentaram, apreciando contribuir para a continuidade do sucesso 

daquela unidade educacional. De modo similar, instituições que não se preocupam 

com a satisfação de seus discentes, provavelmente deixarão de corresponder as 

expectativas de uma parcela expressiva destes, influenciando impressões 

desfavoráveis e dificultando a continuidade de suas operações (KOTLER; FOX, 1994). 

A consideração dos usuários em relação a uma instituição prestadora de 

serviços pode ser resumida em poucas palavras. Quando executado abaixo da 

expectativa, um serviço é considerado ruim. Ao ser realizado exatamente o que se 

espera, um serviço é considerado bom. Mas quando se realiza além do esperado, o 

serviço é considerado superior (TSCHOHL; FRANZMEIER, 1996). 

As questões relacionadas a satisfação têm concentrado esforços consideráveis 

de pesquisadores e organizações interessados em compreender os processos de 

formação desta sensação na mente humana, diligência esta que resultou em um 

expressivo número de pesquisas, definições e também discordâncias. Marchetti e 

Prado (2001) unificaram as definições da ampla literatura em duas linhas principais e 

distintas, mas com ênfases diferentes. A satisfação pode ser o resultado de uma 

experiência de consumo, uma resposta do consumidor comparativa entre a 

expectativa anterior alimentada e o resultado posterior percebido. Uma outra linha, 

mais voltada para o processo, amplia a análise de satisfação, abarcando toda a 

experiência de consumo, envolvendo os processos de percepção, avaliação e de 

ordem psicológica. Em paralelo, estudos também mencionam à qualidade em 

serviços. Ainda que em sua maior parte tratem das mesmas questões explicativas da 

satisfação, a qualidade em serviços pode ser entendida como uma avaliação de quem 

percebe a superioridade geral de um serviço. 

Uma ampla parcela das pesquisas relacionadas ao tema aponta que tanto a 

satisfação quanto a percepção da qualidade originam-se no paradigma da 

desconformidade, descrito tecnicamente como sendo o resultado da comparação 

entre o que é esperado em uma transação, definido como expectativa, e aquilo que é 

observado ao seu final, a performance (OLIVER, 1997). Um aprofundamento desta 

relação de fatores sugere que a soma de momentos de satisfação acumulados ao 

longo de determinado período, resulta na formação de uma percepção de qualidade.  
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Uma busca mais apurada da compreensão da satisfação e de sua origem 

resultou no desenvolvimento de modelos teóricos bastante utilizados no estudo das 

relações com os clientes e suas aspirações. Conforme Marchetti e Prado (2001), os 

principais modelos utilizados para a medição das questões da satisfação podem ser 

divididos em três grupos principais: os modelos baseados na desconformidade, os 

modelos fundamentados na multiplicidade de indicadores e aqueles apoiados em 

equações estruturais.  

Uma comparação entre os três grupos, suas vantagens e desvantagens, é 

mostrada no quadro 2. Objetivando uma ampliação na compreensão das principais 

pesquisas relacionadas à satisfação, chega-se às teorias mais relevantes 

desenvolvidas por estudiosos do assunto, e que trazem em seu escopo questões 

subjetivas resultantes de entrevistas configuradas segundo modelos que buscam 

analisar as ênfases afetivas ou cognitivas, distribuídas em escalas. Estão 

relacionadas a seguir algumas das formas de análise da satisfação, nos modelos de 

Parasuraman et al. (1985), Morgan e Hunt (1994), Grönroos (1995), Fornell et al 

(1996), e Oliver (1997). 

 
Quadro 2 – Comparação dos modelos de avaliação da satisfação/qualidade percebida 

(continua) 

Modelo Vantagens Desvantagens 

Baseado na desconformidade 
Diferença entre 
performance e 
expectativas e 
performance 
ponderada pela 
importância 

Facilidade no monitoramento de 
itens operacionais para empresas. 
Acompanhamento da performance 
e das expectativas. 
Indicações objetivas de 
desconformidade 

Dificuldade em mensurar as 
expectativas. Quais expectativas: 
o que deseja receber, o que irá 
receber, o que deveria receber, o 
que de melhor já recebeu ou o 
que nominalmente recebe? 
Problemas de multicolinearidade. 
Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 
Demora na aplicação da escala. 

Avaliação da 
desconformidade 
percebida 
subjetiva 

Facilidade da aplicação e 
entendimento pelo respondente. 
Avaliação direta dos atributos 
controláveis pela empresa. 
Comparação implícita da 
performance percebida com as 
expectativas do consumidor. 
Inexistência do problema de que 
tipo de expectativa mensurar. 

Perda da referência comparativa 
das expectativas. 
Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 
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Modelo Vantagens Desvantagens 

Avaliação direta 
da performance 

Facilidade da aplicação e 
entendimento pelo respondente. 
Avaliação direta dos atributos 
controláveis pela empresa. 

Perda da referência comparativa 
das expectativas. 
Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 

Avaliação por 
meio dos níveis 
de expectativas 
diferentes 

Avaliação de forma abrangente do 
nível de tolerância do consumidor. 
Avaliação comparativa dos 
indicadores de qualidade em 
serviços em relação ao mínimo 
tolerado e ao desejado. 

Tempo de aplicação da escala. 
Problemas de se chegar a um 
indicador global (como ponderar 
e como sumariar). 
Problemas de multicolinearidade. 

Fundamentado na multiplicidade de indicadores 

Multiplicidade de 
construtos 
indicadores 

Amplitude da avaliação dos 
construtos 
Visão de outros indicadores que 
não os controláveis pela 
organização (resposta afetiva, 
atribuições, etc.) 
Sumarização em indicadores de 
satisfação de forma mais simples. 

Dificuldade de entendimento pelo 
usuário. 
Dificuldade de interpretação e 
transformação em ações 
corretivas pela empresa. 
Não apresentação de avaliações 
específicas dos serviços de uma 
organização. 

Apoiado em modelos de equações estruturais 

Modelos 
utilizando 
método de 
equações 
estruturais 

Cálculo de indicadores globais de 
confiabilidade, validade e poder de 
explicação do modelo. 
Generalidade dos indicadores 
propostos. 
Visão de outros indicadores que 
não os operacionais. 
Sumarização dos indicadores de 
satisfação ponderando pela 
contribuição efetiva de cada 
indicador. 
Diminuição do tamanho da 
amostra coletada e do erro de 
mensuração do construto. 

Dificuldade de manipulação 
estatística. 
Não apresentação de avaliações 
específicas dos serviços de uma 
organização. 

(conclusão) 
Fonte: Marchetti; Prado (2001). 

 
2.2.1 A escala Servqual 

 

Este modelo foi proposto por Parasuraman et al. (1985) a partir da continuação 

de pesquisas de medição das percepções da qualidade em serviços aplicadas a 

grupos de consumidores. Para os autores, a qualidade em serviços é a demonstração 

(continuação) 
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do quanto uma expectativa é satisfeita diante dos serviços prestados e pode ser 

prejudicada por discrepâncias ou lacunas significativas no processo, também 

denominadas ‘gaps’, assim resumidas:  

1. Diferença entre o que se espera em relação a determinado serviço prestado 

e a percepção dessa expectativa por parte dos administradores. 

2. Diferença entre a percepção dos administradores em relação ao que os 

usuários esperam e os padrões de qualidade da organização. 

3. Diferença entre as regras da qualidade e o serviço prestado. 

4. Diferença entre o que foi prometido e o serviço entregue. 

5. Percepção da qualidade do serviço. 

Para a construção do modelo foram utilizadas informações coletadas de 

diversos grupos focais, de distintos setores da economia, e que apontaram para 

quatro principais fatores de influência na expectativa: a comunicação boca a boca, as 

necessidades pessoais, as experiências anteriores e a comunicação externa realizada 

pela instituição. Ainda, os autores citados perceberam critérios comuns utilizados na 

avaliação da qualidade em serviços independente das áreas avaliadas, e agruparam 

esses critérios primariamente em dez grupos: 

1. Confiabilidade – a instituição cumpre o que promete nos horários, registros, 

serviços bem feitos, etc. 

2. Responsabilidade – disposição de todos na instituição para a correta 

prestação dos serviços. 

3. Competência – a instituição possui as habilidades e conhecimentos 

necessários para a realização dos serviços. 

4. Acesso – a instituição preza pela facilidade de contato, pelo bom atendimento 

telefônico, uma boa localização, um horário conveniente, um tempo de espera 

coerente, etc. 

5. Cortesia – todo o grupo da instituição demonstra consideração, respeito e 

simpatia nos contatos com o público. 

6. Comunicação – as informações são transmitidas de modo compreensível, 

em linguagem correta e com explicações sobre o serviço, valores, prazos e soluções. 

7. Credibilidade – podem ser percebidas credibilidade, honestidade, 

confiabilidade e boa reputação na organização. 

8. Segurança – há uma baixa percepção de risco, dúvidas e insegurança por 

em relação à instituição. 
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9. Conhecimento – é visível o esforço demandado pela instituição para 

compreender as necessidades de quem utiliza os seus serviços. 

10. Tangíveis – demonstração de evidências físicas do serviço nas instalações, 

equipamentos, ferramentas, facilidades e outros. 

 

2.2.2 O modelo de Morgan e Hunt 
 

O modelo de Morgan e Hunt (1994) tem como base a ‘teoria do 

comprometimento-confiança do marketing de relacionamento’, o que segundo os 

autores, constitui uma grande mudança na teoria e na prática do marketing ao 

fomentar o estabelecimento, o desenvolvimento e a possibilidade de trocas relacionais 

bem-sucedidas. Os autores ampliaram a visão sobre o alcance do trabalho de uma 

organização, mencionando dez atores que influenciam e são influenciados ao longo 

de transações diárias, em um composto de relacionamentos. São eles: os bons 

fornecedores, os fornecedores de serviços, os concorrentes, as organizações sem fins 

lucrativos, o governo, os usuários dos serviços, os intermediários, os departamentos 

funcionais da própria organização, os funcionários e as unidades de negócio. 

Embora existam vários fatores que influenciam estes relacionamentos, os 

autores apontam o comprometimento e a confiança como essenciais à medida em 

que favorecem o entendimento mútuo e a cooperação, enquanto promovem uma 

maior resistência à busca de novas parcerias. Conquanto Morgan e Hunt (1994) 

considerem o comprometimento e a confiança como os produtos principais de um bom 

relacionamento de negócios, acrescentaram ao modelo os seguintes resultados: 

1. O consentimento sofre influência positiva do comprometimento, e de modo 

indireto da confiança; 

2. Quanto maior o comprometimento, menor a inclinação para o abandono da 

parceria; 

3. A confiança leva à cooperação, e este ao sucesso do relacionamento; 

4. Conflitos funcionais fazem parte de um relacionamento amigável; 

5. Quanto maior for a confiança em um relacionamento, menor o grau de 

incerteza em momentos de decisão. 

Comprometimento e confiança são resultados naturais de um relacionamento 

que compartilha vantagens, oportunidades e benefícios igualmente entre as partes. 
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2.2.3 O modelo de Grönroos 
 

Para Grönroos (1995), a percepção da qualidade é prioritariamente resultante 

da experiência do cliente em relação ao serviço prestado, na comparação ente aquilo 

que é esperado e aquilo que é experimentado. Quando o resultado alcança ou supera 

as expectativas a qualidade percebida é positiva. Quando as expectativas não são 

atendidas, a qualidade é percebida como negativa. 

Em seu modelo, o autor enfatiza a utilização das expressões ‘o que’ e ‘como’. 

Na primeira expressão, ‘o que’ representa aquilo que é recebido em um 

relacionamento com a instituição, que pode ser medido de modo mais objetivo e 

caracterizado como a solução para um problema apresentado, que é a qualidade 

técnica. Na segunda expressão, o ‘como’ representa a interação entre quem presta o 

serviço e quem usufrui dele, influenciado pela forma como os serviços prestados e 

seus resultados são apresentados, que é a qualidade funcional. O modelo também 

considera a dimensão da ‘imagem’, percebida de um modo diferente nos distintos 

públicos atendidos por uma instituição e resultante da junção da qualidade técnica 

com a funcional, além de questões como a cultura, política de preços, reputação, 

relacionamento e outros fatores, formada em quatro níveis: 

1. O cuidado da empresa com o seu plano de marketing; 

2. A infraestrutura e o atendimento prestados; 

3. O relacionamento institucional com a comunidade e concorrentes; 

4. As influências do ambiente externo, nas questões culturais, políticas, 

econômicas, etc. 

 

2.2.4 O modelo de Fornell (ACSI)  
O American Customer Satisfaction Index – ACSI, é uma escala de performance 

para o comércio, indústria e setor econômico, cuja teoria baseia-se em três 

precedentes: qualidade percebida, valor percebido e expectativa.  

De acordo com Gonçalves et al. (2002), o modelo apresenta uma base de 

mensuração conferível da satisfação e aponta ligações do construto com seus 

antecedentes e consequentes. Os autores acrescentam que a satisfação global não 

pode ser medida de modo direto, mas é uma variável importante com vários 

indicadores em sua mensuração.  
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Os efeitos de uma maior satisfação apontados pelo ACSI indicam uma redução 

das reclamações e um maior incremento de lealdade. O modelo ACSI foi idealizado 

para aplicação em todos os setores da economia, como resultado de uma ampla 

pesquisa com os clientes dos principais setores econômicos dos Estados Unidos: 

indústrias de bens não duráveis (alimentos, calçados, combustíveis, etc.),  indústrias 

de bens duráveis (veículos, computadores, eletrônicos, etc.), transportes e 

comunicações (transportadoras, entregas, rádio e tv, etc.), varejo (lojas, restaurantes, 

supermercados, etc.), financeiro e seguros (bancos, seguradoras, etc.), serviços (de 

saúde, hospedagem, etc.) e da administração pública e governo (FORNELL et al., 

1996). 

O que se espera de um produto ou serviço depende de diferentes percepções 

das próprias necessidades individuais. Ao alimentar expectativas diferentes, aquilo 

que é percebido no contato com um serviço pode ser ainda mais distinto em função 

da intangibilidade característica dos serviços. As expectativas enunciam a experiência 

prévia de consumo em comparação com a oferta do fornecedor, o que inclui a 

propaganda e a comunicação boca-a-boca como uma possibilidade de entrega futura 

de qualidade por parte do fornecedor. Sendo a qualidade futura apenas uma 

possibilidade, entende-se que as expectativas têm efeito positivo na satisfação final.  

Se as expectativas forem preponderantemente racionais, refletirão a habilidade em 

aprender com a experiência e prognosticar níveis de qualidade e valor futuros 

(HOWARD, 1977 apud GONÇALVES et al., 2002).  

A percepção da qualidade é uma análise geral sobre a excelência do serviço, 

com base em experiências anteriores de consumo, nas informações boca a boca, na 

imagem da instituição e em outros elementos. Não é exatamente a satisfação, embora 

esteja relacionada a ela. É o resultado de uma comparação daquilo que é esperado 

com o desempenho efetivamente confirmado. Os serviços recebidos são confrontados 

com a ideia do que se imaginava receber. A avaliação da qualidade resultará do grau 

e da direção da discrepância entre as expectativas e o que efetivamente for entregue 

(FORNELL et al., 1996). 

Segundo Kotler (2000), existem três relações possíveis entre o que se espera 

e o que se avalia ter recebido: quando as expectativas são menores que a avaliação, 

a qualidade percebida é boa; quando as expectativas se equivalem à avaliação, a 

qualidade percebida é aceitável; e quando as expectativas são maiores que avaliação, 

a qualidade percebida é pobre. 
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Para Hirschman (1970) apud Gonçalves et al. (2002), uma maior satisfação 

resulta na redução das reclamações e no aumento da lealdade. Estando insatisfeito, 

um usuário pode deixar aquele fornecedor e escolher um concorrente, ou apresentar 

suas reclamações buscando uma solução. O modelo também sugere que a ascensão 

da satisfação global reduz as reclamações e fomenta a lealdade.  

 

2.2.5 O modelo de Oliver 
 

De acordo com Oliver (1997), os consumidores geram expectativas anteriores 

com relação a um produto ou serviço, comparando posteriormente com o produto ou 

serviço resultante. O chamado paradigma da desconfirmação afirma que a satisfação 

ou a insatisfação é o resultado da comparação entre as expectativas existentes antes 

da aquisição com os resultados posteriores. Quando o resultado é inferior ao esperado 

a desconfirmação é negativa; sendo superior a desconfirmação é positiva. Se o 

resultado for dentro do aguardado, a confirmação ou desconfirmação é auferida como 

nula. Esta avaliação envolve os processos cognitivos e psicológicos.  

O modelo trabalha com diversos construtos. Em primeiro lugar são apontadas 

as expectativas: quando confrontadas com o desempenho de um bem ou serviço, 

resultam na desconfirmação do esperado. A efetivação das necessidades, o segundo 

construto, é um dos procedimentos anteriores de comparação com a satisfação, 

podendo acrescer resultados adicionais à desconfirmação das expectativas. O nível 

de atendimento das necessidades produz expectativas diferentes de satisfação. Os 

ideais, que formam o terceiro construto, resultam de modo cognitivo na qualidade que 

é percebida ao utilizar-se um produto. Desta forma, a percepção de desempenho é 

resultante das expectativas ideais e de outras escolhas. O construto franqueza se 

relaciona com a percepção de honestidade frente ao marketing que incentiva a 

aquisição de um produto ou serviço. O construto da sensação de arrependimento 

confronta os resultados da aquisição de um bem ou serviço com a possibilidade de 

aquisição de outro produto ou até da não aquisição. Resultados reais ou imaginários 

são utilizados como referência para comparação. Aparece ainda um construto 

designado como ‘nada’ para a situação de ausência de comparativo, em que exista a 

possibilidade de o desempenho do bem ou serviço afetar a satisfação de forma direta. 

Os processos psicológicos, de verificação mais complexa, são apresentados 

como fundamentais no entendimento da satisfação e são baseados na dissonância 
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cognitiva, no receio de que um produto ou serviço não atenda às expectativas, 

impressão que pode continuar ao longo da utilização do produto. Além disso, Oliver 

(1997) assegura que a satisfação apresenta também um componente emocional.  

 

2.2.6 A satisfação resultante da qualidade 
 

Embora palavras profundamente relacionadas, em que pese a menção dos 

dois termos em profusão em praticamente todos os modelos até aqui analisados, as 

questões relativas à qualidade e a satisfação apresentam diferenças conceituais 

bastante significativas.  

 
  Quadro 3 – Diferenças conceituais entre qualidade e satisfação 

Fonte: Oliver (1997). 

 

Estas discrepâncias foram demonstradas por Oliver (1997) e estão resumidas 

no quadro 3. Ao trabalhar as questões relativas à qualidade, Grönroos (1995) também 

afirma que a percepção da qualidade é predominantemente subjetiva, o que torna sua 

definição ainda mais complexa. O autor define esta percepção como a qualidade 

percebida de um serviço. Uma visão positiva da qualidade acontecerá apenas quando 

a qualidade experimentada atender ou superar aquilo que é esperado. Assim, um 

serviço de comprovada qualidade técnica pode não resultar necessariamente em uma 

boa avaliação por parte do usuário quando este alimentar expectativas não realistas 

em relação ao que lhe está sendo oferecido. A qualidade esperada é construída pela 

junção de fatores tais como a comunicação boca a boca, a comunicação e marketing 

institucionais, a imagem da organização analisada, as necessidades de quem utiliza 

um serviço, entre outras questões, conforme mostrado na figura 1. 

Dimensão comparativa Qualidade Satisfação 

Dependência da experiência Não requerida Requerida 
Atributos / dimensões Específicos das características 

que definem a qualidade de um 
produto ou serviço 

Envolve todos os atributos ou 
dimensões do produto ou 

serviço 
Expectativas / padrão Ideais, de excelência Necessidades, normas, etc. 

Cognitivo / afetivo Primariamente cognitivo Cognitivo e afetivo 

Antecedentes conceituais Externas (preço, reputação, 
fontes de comunicação diversas) 

Conceituais (lucro, 
arrependimento, afeto, 

dissonância, atribuições) 
Foco temporal (curto ou 

longo prazo) 
Primariamente de longo prazo Primariamente de curto prazo 
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Figura 1 – A qualidade total percebida. 

 

 
 

Fonte: Grönroos (1995). 

 

Ao relacionar os fatores influenciadores da satisfação, Menezes (2005) também 

inclui a qualidade percebida, definindo-a como aquilo que é percebido em uma 

experiência de utilização recente, considerando a superioridade ou a excelência dos 

serviços oferecidos. A confiabilidade e ausência de falhas, a disponibilidade e o 

quanto das suas necessidades foram supridas, oferece os parâmetros para a 

composição dessa experiência. 

Grönroos (1995) apresenta uma síntese da comprovação da qualidade nos 

serviços resultante da integração de estudos realizados, e que pode ser resumida em 

seis critérios da vivência de quem se utiliza de um serviço: 

1. Profissionalismo e habilidades – a percepção de que a instituição e seus 

colaboradores dominam o conhecimento e as habilidades necessárias para a solução 

profissional do que ele necessita (resultados). 

2. Atitudes e comportamento – a observação de que o prestador de serviço se 

preocupa e se interessa em solucionar os problemas de modo espontâneo (processo). 

3. Facilidade de acesso e flexibilidade – todo o processo e pessoal envolvidos 

na prestação dos serviços adotam uma conduta flexível de modo a ajustar-se às 

necessidades e isto é percebido desta forma (processo). 

Qualidade 
esperada 

Qualidade 
experimentada 

Qualidade 
funcional – como é 

recebido 

Imagem 

Qualidade 
técnica – o que é 

recebido 

Comunicação boca a boca 
Comunicação institucional 
Imagem da organização 

Necessidades 

Qualidade total percebida 
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4. Confiabilidade e honestidade – o entendimento de que tudo o que foi 

combinado ou prometido pela instituição será honrado por ela (processos). 

5. Recuperação – a certeza de que se alguma não conformidade ou imprevisto 

ocorrer no processo, a instituição imediatamente ensejará ações para uma solução 

aceitável (processos). 

6. Reputação e credibilidade – a confiança na instituição; os valores cobrados 

pelos serviços prestados são considerados justos (imagem). 

No próximo tópico, será abordada a questão do comprometimento, efeito 

resultante da percepção de uma qualidade contínua na prestação dos serviços e do 

favorecimento desta prática à continuidade da satisfação. 

 
2.3 O comprometimento 

 

O cuidado com a prestação de serviços com eficiência deve conservar os 

usuários de serviços atuais, atrair novos, desenvolver uma boa reputação e induzir 

potenciais usuários a realizar negócios com a instituição. A satisfação é ampliada e 

expressa quando a instituição é recomendada à familiares, amigos e conhecidos, 

favorecendo uma percepção positiva por meio de seus comentários. Algumas 

instituições recebem parte expressiva de seus novos interessados como resultado de 

referências pessoais dos consumidores atuais. A reputação positiva que atesta a 

qualidade de um bom serviço prestado, quando comunicada por meio de comentários 

positivos de boca a boca é mais eficiente nas decisões do que a divulgação dos 

serviços.  

O estudo dirigido pelo Technical Assistance Research Program - TARP 

demonstrou que os clientes satisfeitos com uma instituição repartem sua experiência 

com cinco pessoas em média. Em contrapartida, os não satisfeitos dividem sua 

opinião com outras nove ou dez pessoas, o que reforça o argumento favorável à busca 

pela satisfação. Uma extrapolação da mesma pesquisa apenas com grandes marcas, 

ampliou a divulgação de experiências positivas para outras oito pessoas, ao passo 

que 16 pessoas ouviriam de alguém insatisfeito sobre seus problemas não resolvidos. 

A comunicação boca a boca de um serviço prestado de modo insatisfatório alcança 

maiores probabilidades de prejuízo à imagem de uma organização, do que a 

divulgação positiva é capaz de fazer com a promoção de uma imagem positiva e de 

bons resultados (TSCHOHL; FRANZMEIER, 1996). Retomaremos a abordagem do 
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compartilhamento das experiências positivas mais a frente neste trabalho ao 

discorrermos sobre a lealdade. 

É natural do ser humano apreciar a sensação de domínio de um assunto, do 

conhecimento de determinada área, da possibilidade de detenção de informações que 

contribuam para a solução de um determinado problema, ou que resultem em um 

atendimento de melhor qualidade. As pessoas apreciam deter e manifestar sua 

própria opinião. Quem está satisfeito, amplia essa sensação ao recomendar uma 

marca ou serviço sempre que uma oportunidade se manifestar. Embora seja difícil 

mensurar a dimensão deste benefício para uma instituição, clientes fidelizados e 

comprometidos sentem-se como parte da instituição que defendem, inclusive quando 

reclamam de uma experiência não satisfatória diretamente ao setor responsável, ou 

quando manifestam suas impressões e relatam suas experiências. Por acreditarem 

na organização que defendem, desejam consertar eventuais desvios, e preferem 

expressar sua manifestação em lugar de deixarem a instituição (DUFFY, 2002). 

Clientes efetivamente comprometidos tendem a atentar para o que uma 

organização transmite, respondem a ações intencionais e preocupam-se com o que 

recebem. Gastam mais tempo e atenção com a instituição escolhida, agregando valor 

à longo prazo, ao comentarem com amigos, familiares e conhecidos sobre a instituição 

e os benefícios percebidos na relação. Relacionamentos duradouros podem tornar-se 

a base de uma organização sustentável, que envolva uma comunicação honesta e 

transparente. Enquanto mais e mais informações são importantes para que as 

empresas conheçam quem se utiliza de seus serviços, estes usuários apenas 

fornecerão detalhes considerados particulares se sentirem-se confiantes na instituição 

que escolheram (BRONDMO, 2001).  

Consumidores que tenham a atenção despertada para determinado produto ou 

serviço, demonstram seu envolvimento ao efetuarem uma primeira aquisição, um 

primeiro negócio. A partir deste momento, a fidelidade resultante da repetição da 

aquisição pode resultar em clientes confiáveis, previsíveis e valiosos, que defendam 

a instituição entre seus familiares e amigos sempre que houver uma oportunidade, e 

que demonstrem mais do que apenas uma conexão casual.  Por sua vez, este 

comprometimento alimenta um elo emocional com a organização que demanda uma 

quantidade ainda maior de esforço desta do que o que foi dispendido para buscar os 

seus usuários, ouvindo o que estes têm a dizer e respondendo com serviços 

compatíveis (BRONDMO, 2001). 
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2.4 A lealdade 
 

Empresas e instituições, sejam elas fornecedoras de produtos ou prestadoras 

de serviço em diferentes áreas da economia, têm vantagens expressivas quando 

conseguem manter uma relação de longo prazo. Relacionamentos de maior duração 

permitem à organização, um maior conhecimento e aprendizado das percepções e 

preferências do cliente, com a ampliação expressiva da capacidade de desenvolver 

ideias e soluções para as demandas surgidas eventualmente. Possibilitam ainda 

colocar a prova novos serviços disponibilizados, para usuários de serviços satisfeitos 

e predispostos à aceitação de novidades confiáveis (SHETH; SOBEL, 2001). 

Serviços prestados que superam as expectativas favorecem a percepção de 

lealdade, na medida em que os negócios sejam repetidos, o que pode significar uma 

margem de segurança contra a fuga destes para a concorrência. Poucas instituições 

podem dar-se ao luxo de manter uma quantidade constante de novos parceiros, o que 

torna necessária a construção de uma base de lealdade, crescente de modo 

proporcional aos bons serviços. Clientes leais e que continuam retornando tornam-se 

um dos fundamentos do sucesso de longo prazo, repetição esta que resulta em 

benefícios para a organização. Há que se considerar também, que a lealdade pode 

ser circunstancial e transitória, na medida da necessidade de renovação constante da 

percepção de bons serviços por parte da clientela. A qualidade no atendimento e 

serviços precisa ser uma estratégia estabelecida, reforçada e mantida pelo 

comprometimento visível de todos os integrantes de uma instituição, em todo o tempo. 

Serviços de qualidade e ações intencionais não apenas mantém a lealdade, como 

podem restaura-la em casos de problemas pontuais bem resolvidos, ao demonstrarem 

sensibilidade às necessidades (TSCHOHL; FRANZMEIER, 1996). 

A confiança é um dos principais bens de uma organização. A confiança não 

pode ser comprada por meio da publicidade, da propaganda, ou das promoções de 

vendas. Ações decididas em favor dos interesses dos que buscam os serviços de uma 

instituição tendem a conquistar a confiança deles. Os administradores das grandes 

corporações preocupam-se com a continuidade de seus clientes e entendem esta 

permanência como vital para o sucesso dos negócios. Embora a lealdade esteja 

relacionada ao empenho dos colaboradores de uma organização, líderes continuam 

culpando a Internet, as revoluções tecnológicas, o excesso de regulamentações 

oficiais, a concorrência e a vontade pessoal, entre outras causas, para a evasão de 
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quem se utiliza de seus serviços. A lealdade apenas pode ser conquistada quando o 

bem-estar dos clientes estiver acima dos interesses pessoais de um administrador ou 

de sua empresa. Por maiores e melhores que sejam os incentivos, propostas e ações 

de marketing, estes são incapazes de reparar serviços mal feitos ou ainda ajustar 

relações comerciais que tenham por base princípios duvidosos. Lealdade é a 

conquista entusiasmada de parceiros para um relacionamento que beneficiará os 

participantes por um longo tempo (REICHHELD, 2002). 

Uma das mais expressivas condições para uma vantagem competitiva 

permanente na economia da atualidade é a manutenção dos laços de lealdade entre 

as empresas e seus clientes. Embora existam indicativos constantes de maiores 

índices de abandono em setores expressivos do mercado, faz-se necessário construir 

relacionamentos melhores e mais saudáveis a cada dia. Ainda que essa construção 

represente a princípio uma pequena diferença em relação à concorrência, os 

resultados podem tornar-se expressivos enquanto contribuírem para o crescimento da 

organização. Quando a lealdade se mantêm ao longo do tempo, tanto em momentos 

de tranquilidade, como também em períodos de crise; quando os interesses de todos 

os envolvidos são transformados em objetivos comuns, é quando se pode auferir a 

qualidade de um relacionamento. Uma das bases para que esta qualidade seja 

alcançada, é a integridade das pessoas que lideram uma organização, juntamente 

com a capacidade de transformar seus princípios pessoais, de verdade, justiça e 

responsabilidade, em prática. Quando os colaboradores de uma organização são 

incentivados a perseguir um objetivo comum, quando entendem que fazem parte de 

uma ação importante, de algo especial e genuíno, pode-se inspirar neles paixão e 

lealdade (REICHHELD, 2002). 

 Novas oportunidades e uma maior quantidade de opções no mercado, têm 

tornado a clientela mais complexa e mais difícil de agradar e manter. Os usuários são 

a cada dia mais informados, conhecedores e conscientes dos preços, apresentam um 

maior nível de exigência, toleram e perdoam menos, e recebem constantemente 

ofertas iguais ou superiores. Já não é mais suficiente buscar e captar novos usuários 

para os serviços, é preciso fideliza-los. As organizações precisam considerar com 

atenção os seus índices de abandono. Muito da teoria e prática do marketing e dos 

serviços está voltada para a atração de novos interessados, com ênfase na realização 

da venda, em detrimento da construção de relacionamentos duradouros. É necessária 

uma atenção especial para com a manifestação dos cuidados e assistência 
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posteriores. Uma vez que os usuários de serviços leais respondem por uma parte 

expressiva dos resultados de uma organização, esta não pode correr o risco de perde-

los ao ignorar uma observação considerada simples, ou ainda, deixar de prestar 

atenção aos pequenos detalhes do atendimento ou das negociações (KOTLER, 

2000). 

Os clientes atuais estão a cada dia mais informados, educados e aprimorados, 

em busca de produtos e serviços competitivos. Em um ambiente de constante redução 

nos custos, com informações praticamente infinitas, as pessoas têm se tornado a cada 

dia menos leais aos seus fornecedores. Mais de 50% dos executivos que mudaram 

de prestadores de serviço afirmaram, antes da mudança, que estavam satisfeitos com 

os serviços recebidos (SHETH; SOBEL, 2001). 

 

Figura 2 - A escada dos serviços, traduzida e adaptada. 

 
Fonte: Gitomer (1998), traduzida e adaptada. 

 

Degraus Um consumidor 
Conta para 

quem? 

Recomenda 

para quem? 

Compraria 

novamente? 

No degrau superior Leal 
Conta a todos 

sobre você 

Recomenda a  

todos que encontra, 
proativamente 

E ele sempre 

volta 

No degrau 
intermediário 

Muito satisfeito 
Conta para 

algumas pessoas 
Recomenda para 
algumas pessoas 

E algumas 
vezes volta 

No degrau inferior Satisfeito 
Talvez conte a 

alguém, se 
perguntarem 

Se perguntarem, 

talvez recomende 

E se for 
conveniente 

para ele, talvez 
volte 

Nível acima do porão O último nível aceitável 

Um degrau abaixo Apático 
Não conta pra 

ninguém 
Provavelmente 

ninguém 

Talvez ele volte, 

mas 
provavelmente 

não 

No degrau da 
campainha 

Infeliz 
Conta para pelo 

menos 10 pessoas 
Com certeza para 

ninguém 

Depois de 
alguns anos - 

talvez 

Se ele tocou a 
campainha por 

engano 

Percebeu algo 
errado 

Conta para pelo 
menos 25 pessoas 

Absolutamente para 
ninguém 

Apenas se for 
obrigado 

Já na calçada  Indignado 
Conta para todos 
que queiram ouvir 

Certamente você 
está rindo... 

Nunca – ou 

quando nevar 
no inferno... 

Olhando lá de fora 
Com vontade de 

processar... 
Conta para a 
cidade inteira 

Recomendação 

reversa – ninguém 
além de você 

Nem que ajude 

o programa 
espacial... 
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Ao apresentar a diferença entre satisfação e lealdade, Gitomer (1998) amplia a 

discussão sobre o compartilhamento de experiências e ilustra a percepção dos 

consumidores utilizando a representação de uma escada (figura 2), em que o degrau 

mais alto é o da lealdade. Segundo o autor não existe um nível mais alto de realização 

em uma organização do que a lealdade, enquanto o nível aceitável mais baixo é o da 

satisfação. Mas o autor apresenta também os degraus inferiores da escada. Utilizando 

termos comuns, com indicativos de uma comicidade trágica, ele descreve o “porão” 

dos negócios, em estágios mostrados apenas para reforçar a compreensão de que 

uma instituição que presta serviços nestes níveis, sequer se apresenta como viável 

profissionalmente para seus eventuais parceiros e amigos. 

As instituições de lealdade entregam resultados de valor tão extraordinário, que 

motivam a publicidade gratuita das referências transmitidas boca a boca, e usufruem 

de oportunidades consideráveis de crescimento, com baixo investimento publicitário. 

Organizações que buscam recompensar àqueles que lhe são leais, tratam-nos com 

consideração e respeito. A lealdade não pode ser depreciada, as pessoas não podem 

ser iludidas. Da mesma forma, é impossível construir relacionamentos de lealdade, 

sem confiança, e torna-se impraticável a construção da confiança sem a troca de 

informações precisas e confiáveis. A lealdade é confirmada quando acontece a troca 

de ideias e informações de forma honesta e direta. Melhores parcerias exigem a 

comunicação e o diálogo aberto entre os parceiros, visando a construção de 

relacionamentos mais expressivos e confiáveis. A lealdade é um fator chave para o 

sucesso das organizações em uma sociedade em constante mudança, imprevisível. 

Quanto mais caótico e imprevisível for o ambiente, quanto mais repentinas tornarem-

se as mudanças, mais necessária a lealdade. A lealdade é o segredo dos bons 

resultados (REICHHELD, 2002). 
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3. METODOLOGIA 
 
 
3.1 O ambiente de pesquisa  

 

A rede educacional pesquisada, de iniciativa privada e confessional, iniciou 

suas atividades nos Estados Unidos em 1875, obtendo um rápido crescimento ainda 

no final do século XIX e estabelecendo-se em vários países, aliando religião e 

educação. Com a chegada de imigrantes de diversas nacionalidades ao Brasil e a 

consequente formação de várias colônias de estrangeiros, pioneiros norte-americanos 

enviaram em 1892 os seus primeiros missionários, que passaram a distribuir Bíblias 

e publicações cristãs, iniciando o trabalho no sul do país. Dois anos depois, foram 

estabelecidas oficialmente as atividades da organização no país (GROSS, 1996).  

Tendo focado as suas atividades inicialmente na região de Curitiba, no estado 

do Paraná, e tendo em vista a comunidade de origem alemã estabelecida nesta 

capital, em 1o de julho de 1896 começou a funcionar a primeira inciativa educacional 

da rede no Brasil. Para administrar e lecionar na nova escola, foi admitido um jovem 

professor vindo de São Paulo e que havia frequentado o Colégio Piracicabano, criado 

em 1881 por Martha Watts, uma missionária norte americana (MESQUIDA, 1994). A 

escola iniciou suas atividades em um pequeno prédio localizado no centro da cidade, 

mudando para um espaço maior em pouco tempo, e após seis meses para o Palacete 

Wolf, atual sede da Fundação Cultural de Curitiba. Com cinco discentes em sua 

primeira classe, a escola chegou aos 120 discentes matriculados em menos de seis 

meses. 

As aulas eram ministradas em acordo com as ideias educacionais propostas 

por uma educadora norte-americana de formação metodista, e com a herança cultural 

de Pestalozzi, Rousseau, Comênio e Horace Mann. O novo colégio apresentava o 

que havia de mais atual na prática pedagógica norte americana, tendo maior número 

de discentes do que outras instituições de renome na região, e gozando de grande 

aceitação junto à comunidade alemã. As dificuldades enfrentadas já neste tempo pela 

educação pública e a experiência de sucesso alcançada pelo colégio, abriram o 

caminho para outras unidades nos anos seguintes (GROSS, 1996).  

A falta de regulamentação governamental, permitia a abertura de escolas 

básicas, utilizando a estrutura das igrejas. Uma maior taxa de natalidade no país, o 
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custo reduzido de manutenção dos professores em sua maior parte voluntários, as 

despesas de custeio sustentadas pelas igrejas em cada local, a obrigatoriedade do 

ensino básico, a já notória dificuldade do setor público em oferecer vagas suficientes 

nas escolas oficiais, e a concessão de auxílios financeiros governamentais para as 

escolas que contassem com estrutura própria, contribuíram para o crescimento das 

escolas da rede (GROSS, 1996). 

Um início incipiente somado ao trabalho de 121 anos, forneceu os alicerces 

para a estruturação desta rede educacional, que hoje conta com 450 unidades no 

Brasil, quatro delas localizadas na região do Distrito Federal, objeto de estudo deste 

trabalho. 

 

3.2 A pesquisa 
 

O levantamento do problema e a contextualização do ambiente a ser 

pesquisado, foram realizados por meio de pesquisa documental. Este modelo de 

pesquisa limita a coleta de dados às fontes primárias, voltando-se para a análise de 

documentos de arquivos públicos ou privados, tais como publicações parlamentares, 

relatórios administrativos e contábeis, censos estatísticos, cartas, contratos e outros. 

Além dos documentos escritos, pode abranger imagens e objetos (MARCONI; 

LAKATOS, 2008). Para esta finalidade, foram utilizados relatórios de matrícula e 

outros documentos, disponibilizados pela mantenedora da rede educacional na 

região, objetivando uma análise quantitativa das informações dos últimos cinco anos.   

A busca e a identificação dos motivos de permanência dos discentes na rede 

educacional foram orientadas para a utilização de uma pesquisa descritiva 

exploratória. Para a coleta das informações foi escolhido o método de amostragem 

estratificada, que segundo Barbetta (2015) consiste na divisão da população em 

estratos ou grupos menores, que internamente sejam mais homogêneos do que a 

totalidade da população.  

Participaram do estudo 338 discentes matriculados no ensino fundamental 1, 

552 discentes matriculados no ensino fundamental 2 e ensino médio, 117 pais ou 

responsáveis pelos discentes, 14 professores e gestores das quatro unidades da rede 

educacional pesquisada. 

Como instrumentos para a pesquisa, foram desenvolvidos pelo pesquisador 

quatro questionários diferentes dirigidos a quatro grupos distintos, oriundos de quatro 
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unidades da rede educacional objeto de estudo, que oferecem o ensino fundamental 

e o ensino médio completos. 

Para os discentes do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental foi 

desenvolvido o questionário 1 com 34 questões objetivas. 31 questões foram divididas 

em quatro conjuntos: estrutura física da escola, professores, ambiente escolar e 

atitudes dos discentes em relação à escola. O texto das perguntas foi simplificado e 

adaptado para a faixa etária pesquisada. Para a coleta das respostas foi utilizada uma 

escala simplificada de quatro pontos utilizando emojis ou caracteres gráficos de fácil 

compreensão para a respectiva faixa etária, que aponte a concordância ou 

discordância em relação ao afirmado na questão. As quatro possibilidades de resposta 

foram definidas como discordo totalmente, discordo as vezes, concordo as vezes e 

concordo totalmente.  Na questão 32 foi solicitado ao discente a avaliação da escola 

em que ele estuda, em uma escala simples de 1 a 10. As questões 33 e 34, também 

objetivas foi perguntado o ano ou período de estudo do discente e o tempo de 

matrícula na unidade escolar atual, visando a estratificação. Foi incluída também uma 

questão final aberta, para a coleta das opiniões subjetivas dos discentes sobre a 

escola em que estudam. 

Para os discentes do sexto ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, foram 

utilizadas as mesmas questões, sem a utilização de vocabulário simplificado e com a 

mesma escala de quatro pontos. As possibilidades de resposta foram definidas como 

discordo, discordo parcialmente, concordo parcialmente e concordo.  

Para os pais ou responsáveis pelos discentes, foi desenvolvido um questionário 

com sete questões abertas relacionadas aos motivos de escolha e permanência dos 

filhos na unidade escolar atual, e duas questões objetivas para a diferenciação dos 

estratos. 

Para os professores e gestores foi desenvolvido um questionário similar ao 

respondido pelos pais ou responsáveis, com sete questões subjetivas que buscavam 

auferir a percepção dos docentes e administradores em relação ao que foi respondido 

pelos pais, para efeito de comparação. 

A primeira versão dos questionários foi enviada inicialmente a cinco 

respondentes, doutores em educação, com experiência em gestão educacional, 

denominados juízes para efeito da pesquisa. As observações relatadas por esses 

juízes foram detalhadas na Tabela 3 e nortearam um primeiro ajuste dos instrumentos 

de avaliação desenvolvidos. 
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Tabela 3 – Opinião dos juízes em relação a primeira versão dos questionários  

 (continua) 
Motivos para a lealdade quanto a permanência discente na educação básica 
Desenvolvimento dos instrumentos de avaliação - questionários 

Os questionários foram submetidos à opinião de juízes com formação em áreas relacionadas 
ao tema da pesquisa para opinião e ajustes, conforme explicitado abaixo. 

Questionário para os discentes do Ensino Fundamental 1 (2o ao 5o ano)  

Juiz 01 
Sugeriu a adaptação de algumas expressões utilizadas no questionário, fez 
apontamentos quanto a ortografia de algumas questões, mas não sugeriu 
correções de forma objetiva. As correções propostas foram efetuadas. 

Juiz 02 

Revelou preocupação quanto a aplicação de um questionário para discentes da 
educação infantil, proposta inicial da pesquisa. Ajustamos a aplicação do 
questionário apenas para discentes do Ensino Fundamental, do 2o ano em 
diante. A aplicação da pesquisa deverá ser feita em sala de aula, com a 
orientação de uma professora responsável. Foi desenvolvido também um roteiro 
explicativo para orientação do aplicador.  

 

Juiz 03 

Avaliou o questionário como coerente, objetivo, claro, adequado ao público-alvo, 
bem distribuído (perguntas), bem apresentado (layout), ótima introdução e 
excelente explicação (de como preencher), considerando que o questionário 
deve atingir os objetivos propostos de forma aceitável e muito útil para a 
dissertação. Não sugeriu mudanças. 

Juiz 04 

Considerou a quantidade de questões muito elevada para discentes da 
educação infantil e sugeriu a modificação da linguagem para melhor 
compreensão do público proposto. Ajustamos a aplicação do questionário 
apenas para discentes do Ensino Fundamental, do 2o ano em diante. A 
aplicação da pesquisa deverá ser feita em sala de aula, com a orientação de 
uma professora responsável. Foi desenvolvido também um roteiro explicativo 
para orientação do aplicador.  

Questionário para os discentes do Ensino Fundamental 2 (6o ao 9o ano) e Ensino Médio 

Juiz 01 
Sugeriu a inclusão de questões relativas a projetos e atividades for a de sala de 
aula e propôs correções ortográficas. A sugestão foi atendida e as correções 
efetuadas. 

Juiz 02 Confirmou a coerência das perguntas do instrumento de avaliação com a faixa 
etária pesquisada. 

 

Juiz 03 

Avaliou o questionário como coerente, objetivo, claro, adequado ao público-alvo, 
bem distribuído (perguntas), bem apresentado (layout), ótima introdução e 
excelente explicação (de como preencher), considerando que o questionário 
deve atingir os objetivos propostos de forma aceitável e muito útil para a 
dissertação. Não sugeriu mudanças. 

Juiz 04 

Considerou a quantidade de questões muito elevada para discentes de 4o e 5o 
anos e sugeriu a modificação da linguagem para melhor compreensão do 
público proposto.  Sugeriu a modificação de alguns termos e algumas correções 
na ortografia. Ajustamos a aplicação do questionário apenas para discentes do 
Ensino Fundamental 2, do 6o ano em diante e realizamos as correções 
sugeridas. A aplicação da pesquisa deverá ser feita em sala de aula, com a 
orientação de uma professora responsável. Foi desenvolvido também um roteiro 
explicativo para orientação do aplicador.  
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Questionário para os pais e responsáveis 

Juiz 01 Confirmou a clareza de linguagem, a adequação ao público em questão e a 
coerência do questionário ao objetivo proposto na pesquisa. 

Juiz 02 Avaliou o questionário como claro e objetivo em relação ao que se quer alcançar 
com a pesquisa, com perguntas coerentes e de fácil compreensão. 

 

Juiz 03 

Avaliou o questionário como sendo coerente, objetivo, claro, adequado ao 
público-alvo, bem distribuído (perguntas), bem apresentado (layout), com ótima 
introdução e excelente explicação (de como preencher). Considero que o 
questionário deve atingir os objetivos propostos de forma aceitável e muito útil 
para a dissertação. 

Juiz 04 
Salientou a clareza de linguagem do questionário, adequação ao público alvo e 
com questões coerentes com o objetivo proposto. Sugeriu uma correção na 
ortografia. A correção foi efetuada. 

Questionário para os professores e gestores 

Juiz 01 
Confirmou a clareza de linguagem, a adequação ao público em questão e a 
coerência do questionário ao objetivo proposto na pesquisa. Sugeriu uma 
alteração no texto explicativo de introdução ao questionário. O texto foi ajustado. 

Juiz 02 Considerou o questionário claro e objetivo, cumprindo com o seu papel. 

Juiz 03 

Avaliou o questionário como sendo coerente, objetivo, claro, adequado ao 
público-alvo, bem distribuído (perguntas), bem apresentado (layout), com ótima 
introdução e excelente explicação (de como preencher). Considero que o 
questionário deve atingir os objetivos propostos de forma aceitável e muito útil 
para a dissertação. 

Juiz 04 Confirmou a coerência, objetividade e clareza do questionário. Observou quanto 
ao tom pessoal das questões. 

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma vez ajustados os questionários, foi realizada a aplicação piloto da 

pesquisa dirigida a um grupo de 30 discentes do Ensino Fundamental 1, 30 discentes 

do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, 15 pais ou responsáveis pelos discentes, 

três professores e um gestor escolar, pertencentes a uma das unidades da rede objeto 

de estudo. Todos os questionários continham uma última pergunta adicional exclusiva, 

que deveria ser respondida caso fossem encontradas eventuais dificuldades ao 

responder. As respostas à essa pergunta foram verificadas e sendo relatada alguma 

dificuldade, o texto das perguntas foi ajustado ou acrescidas informações ao texto 

para maior clareza, conforme mostrado no quadro 4 com as observações relatadas 

pelos discentes do ensino fundamental 1 e no quadro 5 as observações dos discentes 

do ensino fundamental 2 e ensino médio. 

 
 

(continuação) 
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Quadro 4 – Respostas e ajustes referentes à questão adicional do questionário piloto para 
             discentes do Ensino Fundamental 1 

(continua) 

Questionário piloto com discentes do 
Ensino Fundamental 1 - observações N D1 D2 DT Ajustes realizados 

Deveria mudar a questão :16. Porque tem 
uma pergunta parecida   x    

o questionário é um pouco complexo com 
perguntas difíceis, mas simples e boas 
para responder daria um 7 de 10 

   x  

O questionário está fácil. x     
Não x     
Não x     
Tinha palavras difíceis comprometido 
estrutura    x  

Não x     
Não x     
:/ x     
Não apresentei dificuldade alguma ao 
responder o formulário x     

Questão 2  x    

A 19 eu achei um pouco difícil essa 
questão  x   

19. As informações 
transmitidas pela direção, 
professores e funcionários 
são confiáveis (é possível 

acreditar no que eles 
falam). 

Algumas palavras eu não sabia    x  
Não x     
O questionário tem algumas perguntas 
complexas acho que poderia ter perguntas 
mais fáceis no geral achei interessante 
essa pesquisa para saberem o que 
pensamos em relação a nossa escola 

   x  

Sim, na questão 5.  x   
5. As instalações da escola 

são adequadas para o 
aprendizado dos alunos. 

Vocês deveriam escrever as palavras mais 
claras porém são crianças que estão 
respondendo este questionário a maioria 
das crianças não entende nada dessas 
palavras “difíceis” que estão neste 
questionário 

x     

Podiam colocar palavras mais fáceis de 
entender     x  

Eu não tive dificuldade nenhuma até aqui x    
 

 

Não x     
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 N D1 D2 DT Ajustes realizados 

Não tive dificuldades em responder o 
questionário x     

Amei essa escola x     
31entendi um pouco da pergunta  x    
Eu não tive nenhuma dificuldade de 
responde às perguntas porque essa é 
melhor prova do mundo amo minha escola 

x     

Amo essa escola x     
Não tive dificuldade porque a escola e 
excelente eu não discordo de nada x     

  16 5 0 5  
Respostas: 27 27 27 27  
Percentual (%): 59 19 0 19  
Legenda: 
N - Nenhuma dificuldade reportada 
D1 - Dificuldade com uma questão 
D2 - Dificuldades com mais questões 
DT - Dificuldade com os termos utilizados 

     

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Quadro 5 – Respostas e ajustes referentes à questão adicional do questionário piloto para 
           discentes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio 

(continua) 
Questionário piloto com discentes do 
Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio - 
observações 

N D1 D2 DT Ajustes realizados 

Um pouco pensativo. x     

Não entendi muito bem a questão 15, 
devido ao uso do termo “dispensado”.  x   

Acrescentado: (com 
consideração e respeito) - 

(15. O tratamento 
dispensado aos alunos na 

escola é excelente) 
Legal x     
Não. x     
Encontrei nenhuma dificuldade em 
responder x     

Senti dificuldade em responder a frase “ 
Eu sinto orgulho em estudar aqui” e “Eu 
recomendo as pessoas estudarem aqui” 

  x   

Em relação à questão 1, as salas não são 
totalmente confortáveis devido ao tamanho 
de algumas, e pelo alto número de alunos  

x     

Não, foi super de boa x     
 

(continuação) 
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 N D1 D2 DT Ajustes realizados 

Na questão 32 deveríamos saber se 
estamos falando da rede ou do colégio  x   Os termos são claros: 

"para A SUA escola" 
Questão 22 - como assim sentir prazer ?  x    
Não x     
Não identifiquei x     
Não x     
Na minha opinião, o questionário é 
coerente e claro, para alunos do Ensino 
Médio e do Ensino Fundamental ll. 

x     

Não tive dificuldade x     
Achei as perguntas sobre minhas atitudes 
um pouco repetitivas    x  

Poderia pedir opinião sobre como o aluno 
se sente em sala de aula, tanto com os 
colegas quanto com os professores. 

   x  

Questão 15 - poderia ser melhor explicada  x   

Acrescentado: (com 
consideração e respeito) - 

(15. O tratamento 
dispensado aos alunos na 

escola é excelente) 
Não apresentei nenhuma dificuldade. x     
Eu gosto e da escola x     

Questão 15. Não entendi de certa forma a 
pergunta.  x   

Acrescentado: (com 
consideração e respeito) - 

(15. O tratamento 
dispensado aos alunos na 

escola é excelente) 
Não senti dificuldade, a coerência estava 
de acordo com o meu entendimento x     

Está tudo bem claro. x     
  15 5 1 2  
Respostas: 23 23 23 23  
Percentual (%): 65 22 4 9  
Legenda: 
N - Nenhuma dificuldade reportada 
D1 - Dificuldade com uma questão 
D2 - Dificuldades com mais questões 
DT - Dificuldade com os termos utilizados 

     

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A seguir é apresentada uma descrição mais detalhada dos instrumentos de 

pesquisa desenvolvidos. 

(continuação) 
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3.2.1 Questionário aplicado aos discentes do Ensino Fundamental 1 (2o ao 5o 
ano) 

 

Conforme apresentado no ANEXO E, foram elaboradas 31 questões fechadas 

estruturadas com base na literatura pertinente. O questionário foi construído inspirado 

no instrumento de avalição de Sales (2006), utilizando uma escala resumida em 

quatro níveis: discordo totalmente, discordo as vezes, concordo as vezes e concordo 

totalmente. A escala foi adaptada com a utilização de figuras sugestivas que traduzam 

estes termos. Foi incluída uma questão de avaliação (um a dez) e duas questões 

fechadas. O questionário foi incluído na plataforma Google Suite, software 

disponibilizado via Internet por meio de sua ferramenta de gerenciamento de 

formulários, para um maior alcance e facilidade de resposta por parte dos 

respondentes. O respectivo termo de assentimento foi enviado aos pais ou 

responsáveis pelos discentes antes da aplicação do questionário por meio da agenda 

eletrônica, procedimento de comunicação já utilizado pelas unidades educacionais 

pesquisadas e de alcance amplo e estabelecido na comunidade escolar. O endereço 

de acesso ao questionário, bem como todas as informações necessárias ao 

preenchimento foram disponibilizados aos respondentes por meio de equipamento de 

acesso móvel à Internet, para aplicação da pesquisa em sala de aula, sob a 

supervisão de profissional instruído para este fim. 

 

 

3.2.2 Questionário aplicado aos discentes do Ensino Fundamental 2 (6o ao 9o 
ano) e Ensino Médio 

 

Conforme apresentado no ANEXO F, foram elaboradas 31 questões fechadas 

estruturadas com base na literatura pertinente. O questionário foi construído inspirado 

no instrumento de avalição de Sales (2006), utilizando uma escala resumida em 

quatro níveis: discordo, discordo parcialmente, concordo parcialmente, concordo; uma 

questão de avaliação (um a dez), e duas questões fechadas. O questionário foi 

incluído na plataforma Google Suite, software disponibilizado via Internet por meio de 

sua ferramenta de gerenciamento de formulários, para um maior alcance e facilidade 

de resposta por parte dos respondentes. O respectivo termo de consentimento foi 

incluído no início do questionário. O endereço de acesso ao questionário, bem como 
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todas as informações necessárias ao preenchimento foram disponibilizados aos 

respondentes por meio de equipamento de acesso móvel à Internet, para aplicação 

da pesquisa em sala de aula, sob a supervisão de profissional instruído para este fim. 

 
 
3.2.3 Questionário aplicado aos pais ou responsáveis pelos discentes 
matriculados 

 

Conforme apresentado no ANEXO G, foram elaboradas 07 questões abertas 

com base na literatura pertinente e duas questões fechadas. O questionário foi 

incluído na plataforma Google Suite, software disponibilizado via Internet por meio de 

sua ferramenta de gerenciamento de formulários, para um maior alcance e facilidade 

de resposta por parte dos respondentes. O respectivo termo de consentimento foi 

incluído no início do questionário. O endereço de acesso ao questionário, bem como 

todas as informações necessárias ao preenchimento foram enviados aos 

respondentes via agenda eletrônica, procedimento de comunicação já utilizado pelas 

unidades educacionais pesquisadas e de alcance amplo e estabelecido na 

comunidade escolar. 

 

 

3.2.4 Questionário aplicado aos professores e gestores da rede educacional 
 

Conforme apresentado no ANEXO H, foram elaboradas 07 questões abertas 

com base na literatura pertinente. O questionário foi incluído na plataforma Google 

Suite, software disponibilizado via Internet por meio de sua ferramenta de 

gerenciamento de formulários, para um maior alcance e facilidade de resposta por 

parte dos respondentes. O respectivo termo de consentimento foi incluído no início do 

questionário. O endereço de acesso ao questionário, bem como todas as informações 

necessárias ao preenchimento foram enviados aos respondentes por meio de 

comunicado digital nos canais de comunicação já utilizados pelas unidades 

educacionais pesquisadas e de alcance amplo e estabelecido na comunidade escolar. 

A análise estatística e posterior validação dos dados foi realizada com a 

utilização do software MaxQDA, objetivando a verificação e confirmação de uma 

amostragem representativa do universo pesquisado (PASCOALI, 2009).  
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3.3 Coleta de dados 
 

Em síntese, a definição e aplicação dos questionários obedeceu ao seguinte 

protocolo: 

• Com base na literatura pertinente, o pesquisador definiu as primeiras 

questões de quatro questionários distintos. 

• Os questionários foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa para 

avaliação e aprovação. 

• A anuência e autorização dos responsáveis pela instituição objeto de 

estudo foram comprovadas formalmente. 

• Todos os questionários foram precedidos por um termo de consentimento 

para a concordância dos participantes. 

• Após definidas as questões iniciais, os quatro questionários foram 

submetidos à apreciação de juízes com formação em áreas relacionadas 

com a pesquisa. As observações e ajustes sugeridos pelos juízes foram 

aplicadas aos questionários, conforme demonstrado na tabela 3. 

• Após a execução dos ajustes sugeridos pelos juízes, um pré-teste piloto 

dos questionários foi aplicado aos discentes, limitado a participação de 

trinta discentes, que responderam os questionários de forma presencial e 

coletiva no espaço escolar, e foram ouvidos após as respostas para 

eventuais ajustes. 

• O pré-teste do questionário para os responsáveis pelos discentes foi 

aplicado a trinta responsáveis pelos discentes matriculados, que foram 

ouvidos após as respostas, para eventuais ajustes. 

• O mesmo procedimento foi seguido com cinco professores e um gestor, 

para validação dos questionários dirigidos a este grupo. 

• Uma vez analisados e ajustados, os questionários para os responsáveis 

pelos discentes foram enviados ao público selecionado por meio de 

formulário eletrônico, acompanhado de carta explicativa.  
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• Os questionários para os discentes foram aplicados no ambiente escolar, 

por meio de formulário eletrônico, com o auxílio dos profissionais do serviço 

de orientação educacional das respectivas unidades escolares. 

• Os questionários para os professores e gestores foram aplicados no 

ambiente escolar, por meio de formulário eletrônico. 

• O prazo de resposta foi de vinte dias.  

•  Ao final do recebimento dos questionários, foi realizada a tabulação e a 

análise estatística dos dados a partir das respostas recebidas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

São apresentados a seguir os resultados colhidos nesta pesquisa, divididos em 

três partes distintas. Inicialmente são apresentados os resultados dos dois 

questionários aplicados aos discentes, seguidos dos resultados do questionário 

aplicado aos pais ou responsáveis pelos discentes e finalmente os resultados do 

questionário aplicado aos professores e gestores da rede educacional objeto deste 

estudo. Optou-se pela visualização dos dados com a utilização de tabelas, seguidas 

da discussão dos resultados à luz da literatura pertinente. 

 

 

4.1 Questionários aplicados aos discentes 
 

Em uma primeira análise dos dados obtidos, estão relacionados os resultados 

das questões objetivas constantes dos dois questionários respondidos pelos 

discentes, ambos com questões similares. A diferença do questionário 1 para o 

questionário 2 ocorreu apenas em relação a apresentação visual, com a utilização de 

caracteres gráficos no cabeçalho das escalas e algumas palavras simplificadas para 

facilitar a compreensão dos discentes menores. Por esta razão optou-se em 

considerar as respostas em um mesmo conjunto de dados, dividindo a amostra de 

890 respondentes em dois grupos, conforme a resposta à questão 34 que indagava 

sobre o tempo de matrícula na escola atual dos entrevistados: 

- Discentes matriculados há 2 anos ou menos em uma mesma escola, e, 

portanto, com uma percepção mais recente de todo o contexto educacional; 

- Discentes matriculados há 3 anos ou mais, e, portanto, com um maior 

conhecimento das rotinas, práticas e estruturas escolares. 

Os dados resultantes foram apresentados por meio de tabelas com os 

percentuais de respostas exibidos em diferentes escalas de cores para uma maior 

facilidade de comparação, utilizando-se a cor vermelha para os menores percentuais 

de resposta, e verde para os percentuais mais altos. 
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 Tabela 4 – Primeiro grupo de questões, referentes à estrutura física da escola 

 n D% DP% CP% C% 
Discentes matriculados há 2 anos ou menos       
1. As salas de aula da escola são confortáveis 275 8 12 38 42 
2. Os banheiros da escola estão sempre limpos 273 8 22 37 33 
3. A cantina da escola é agradável 275 36 19 15 30 
4. Todos os espaços da escola tem uma boa aparência 275 6 10 33 51 
5. As instalações da escola são adequadas e atendem a 
sua principal finalidade 

274 7 6 29 59 

Discentes matriculados há 3 anos ou mais      

1. As salas de aula da escola são confortáveis 592 6 9 41 44 
2. Os banheiros da escola estão sempre limpos 591 15 28 37 21 
3. A cantina da escola é agradável 591 38 20 17 25 
4. Todos os espaços da escola tem uma boa aparência 590 4 9 33 54 
5. As instalações da escola são adequadas e atendem a 
sua principal finalidade 

588 4 9 30 57 

Legenda (%): 
D – discordo 
DP - discordo parcialmente 
CP - concordo parcialmente 
C - concordo 

     

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 4 apresenta as respostas do primeiro conjunto de questões, 

relacionadas à estrutura física e instalações da unidade escolar, e apresentou 

respostas com pequena variação entre os dois grupos pesquisados. As avaliações 

positivas e negativas foram compartilhadas de modo similar pelos dois grupos, 

revelando uma percepção análoga das estruturas físicas das unidades escolares. A 

questão 3 que perguntava sobre a cantina da escola foi a que recebeu o maior índice 

de discordância com 36%, sinalizando uma maior desaprovação. O maior percentual 

de concordância foi atribuído para a questão que tratava da adequação de todos os 

ambientes da escola à finalidade da educação, na casa de 59%, apesar das 

avaliações menos positivas nos demais itens avaliados. Entre os autores 

pesquisados, apenas Grönroos (1995) faz menção a infraestrutura em seu modelo de 

compreensão da satisfação, como parte integrante da imagem percebida de uma 

organização, em conjunto com o atendimento prestado. A escassez de referência dos 

autores (QUAIS AUTORES) sobre a influência da infraestrutura na formação da 

satisfação, sugere que a partir de uma condição mínima necessária à prestação de 

um serviço, o quesito estrutura deixa de ser um fator de relevância. Esta possibilidade 
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também se confirmou na pesquisa, revelando percentuais reduzidos de concordância 

nas questões relativas às salas de aula com 44%, aos banheiros com 33%, cantina 

com 30% e aparência com 54%, sendo estes os valores máximos entre os dois 

grupos. 

 
 Tabela 5 – Segundo grupo de questões, referentes aos professores da escola 

 n D% DP% CP% C% 
Discentes matriculados há 2 anos ou menos 
6. Os professores procuram manter um clima amigável 
em sala de aula 

274 8 10 34 48 

7. Os professores estimulam os alunos a 
desenvolverem suas habilidades 

276 6 11 28 55 

8. Os professores apresentam bom conhecimento do 
conteúdo das disciplinas 

275 3 8 19 69 

9. Os professores têm uma excelente didática 274 5 13 37 45 
10. Os professores são pontuais 275 13 16 38 33 
11. Quando solicitados, os professores procuram 
esclarecer as nossas dúvidas 

276 6 8 25 62 

12. As avaliações (provas, atividades) são coerentes 
com o conteúdo ministrado 

274 4 12 26 58 

13. O relacionamento entre professores e alunos é 
excelente 

275 13 20 32 36 

Discentes matriculados há 3 anos ou mais      
6. Os professores procuram manter um clima amigável 
em sala de aula 

592 8 8 35 49 

7. Os professores estimulam os alunos a 
desenvolverem suas habilidades 

591 7 12 26 55 

8. Os professores apresentam bom conhecimento do 
conteúdo das disciplinas 

590 3 4 24 68 

9. Os professores têm uma excelente didática 590 6 14 42 39 
10. Os professores são pontuais 590 10 19 38 32 
11. Quando solicitados, os professores procuram 
esclarecer as nossas dúvidas 

590 5 6 32 57 

12. As avaliações (provas, atividades) são coerentes 
com o conteúdo ministrado 

589 5 10 27 58 

13. O relacionamento entre professores e alunos é 
excelente 

588 14 18 34 34 

Legenda (%): 
D – discordo 
DP - discordo parcialmente 
CP - concordo parcialmente 
C - concordo 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A tabela 5 apresenta as respostas ao segundo conjunto de questões, referentes 

aos professores da escola. Verifica-se aqui a continuidade da similaridade nos 

percentuais entre os dois grupos, com índices de concordância mais expressivos 

denotando uma avaliação mais positiva do corpo docente em relação à estrutura 

física, embora também observemos uma ligeira redução nos percentuais de avaliação 

dos professores no grupo de discentes matriculados há mais tempo, na maior parte 

das questões. A questão 10 que tratou da pontualidade dos professores foi a de menor 

avaliação com 33% seguida da menção ao relacionamento entre professores e 

discentes com 36% na questão 13. Merece destaque a percepção dos discentes em 

relação ao conhecimento das disciplinas por parte dos professores nas respostas à 

questão 8, com índices próximos aos 70%. Este conhecimento percebido é resultante 

do atendimento dos professores à toda uma gama de habilidades tais como iniciativa, 

interpretação e adaptação constantes para atender a multiplicidade de objetivos do 

professor, no atendimento das muitas complexidades da atividade docente (TARDIF, 

2011). 

 
 Tabela 6 – Terceiro grupo de questões, referentes ao ambiente escolar 

(continua) 
 n D% DP% CP% C% 
Discentes matriculados há 2 anos ou menos 
14. A direção, professores e funcionários explicam 
o que esperam dos alunos 

276 13 12 30 45 

15. A direção, professores e funcionários são 
atenciosos 

275 8 16 29 46 

16. A escola promove projetos tais como feiras, 
mostras culturais, aulas de campo etc. 

276 8 15 21 56 

17. A direção, professores e funcionários resolvem 
rapidamente os problemas  

275 16 20 37 28 

18. A direção da escola cumpre o que promete 273 11 17 27 45 
19. As informações transmitidas são confiáveis 276 9 13 24 53 
20. A direção, professores e funcionários 
preocupam-se com a satisfação dos alunos 

276 11 21 25 43 

21. Os serviços prestados pela escola são 
excelentes 

275 10 13 35 42 

Discentes matriculados há 3 anos ou mais      

14. A direção, professores e funcionários explicam 
o que esperam dos alunos 

592 14 13 29 44 

15. A direção, professores e funcionários são 
atenciosos 

592 10 17 32 40 

16. A escola promove projetos tais como feiras, 
mostras culturais, aulas de campo etc. 

592 9 11 26 54 
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 n D% DP% CP% C% 
17. A direção, professores e funcionários resolvem 
rapidamente os problemas  

592 18 20 35 27 

18. A direção da escola cumpre o que promete 591 12 17 32 40 
19. As informações transmitidas são confiáveis 591 10 15 24 51 
20. A direção, professores e funcionários 
preocupam-se com a satisfação dos alunos 

592 12 20 26 43 

21. Os serviços prestados pela escola são 
excelentes 

588 9 17 37 37 

Legenda (%): 
D – discordo 
DP - discordo parcialmente 
CP - concordo parcialmente 
C - concordo 

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 6 apresenta o terceiro conjunto de questões, que tratou da percepção 

da qualidade no ambiente escolar. Mais uma vez ocorreram percentuais similares de 

concordância entre os dois grupos, mas com a redução da concordância em todas as 

questões nas respostas dos discentes matriculados há três anos ou mais, revelando 

uma maior admiração pelo que a escola oferece entres os discentes mais recentes. O 

destaque ocorreu nos percentuais atribuídos a questão 16, que apresentou a 

promoção de projetos educacionais por parte da escola, com 56% de concordância. 

A questão 19, que tratava da confiabilidade do grupo de educadores de cada unidade 

escolar, aparece logo em seguida com 53% de concordância. A confiança é apontada 

como um importante fator de diferenciação na escolha dos discentes e suas famílias, 

tendo em vista a impossibilidade do discente em testar previamente os serviços 

educacionais oferecidos (CARVALHO; BERBEL, 2000). A confiabilidade é apontada 

como fator de percepção da qualidade e da possibilidade de recomendação e 

indicação dos serviços (YANAZE, 2006) enquanto a confiança é considerada como 

um dos principais bens de uma organização (REICHHELD, 2002). 

 
Tabela 7 – Último grupo de questões, referentes às atitudes do discente em relação à escola 

(continua) 
 n D% DP% CP% C% 
Discentes matriculados há 2 anos ou menos 
22. Eu sinto alegria em estudar nesta escola 276 12 9 28 51 
23. A escola atende às minhas necessidades 276 7 16 32 45 

(continuação) 
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 n D% DP% CP% C% 
24. Estou satisfeito e feliz em estudar aqui 275 10 10 22 57 
25. A escola oferece tudo o que eu preciso para 
estudar 276 12 17 25 46 
26. Eu realmente gosto de estudar aqui 275 12 11 23 55 
27. Eu me identifico com os objetivos, valores e 
normas da escola 276 15 11 27 47 
28. Eu me sinto comprometido com a escola 275 9 9 30 52 
29. Eu sinto orgulho em estudar aqui 275 12 11 24 53 
30. Eu recomendo às pessoas a estudarem aqui 276 21 8 23 48 
31. Eu não gostaria que as pessoas falassem mal da 
minha escola 276 20 12 16 53 
Discentes matriculados há 3 anos ou mais      
22. Eu sinto alegria em estudar nesta escola 593 13 9 29 48 
23. A escola atende às minhas necessidades 591 10 14 33 43 
24. Estou satisfeito e feliz em estudar aqui 591 12 10 25 53 
25. A escola oferece tudo o que eu preciso para 
estudar 593 11 18 27 44 
26. Eu realmente gosto de estudar aqui 593 14 10 26 50 
27. Eu me identifico com os objetivos, valores e 
normas da escola 592 16 12 28 44 
28. Eu me sinto comprometido com a escola 591 9 13 31 48 
29. Eu sinto orgulho em estudar aqui 591 13 11 28 48 
30. Eu recomendo às pessoas a estudarem aqui 591 18 10 24 47 
31. Eu não gostaria que as pessoas falassem mal da 
minha escola 588 19 11 16 54 

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O último grupo de questões mostrado na tabela 7 tratou da experiência pessoal 

de cada estudante em relação à escola. Os percentuais de concordância seguiram 

próximos entre os dois grupos, com destaque para a questão 24, que versou sobre a 

satisfação e felicidade dos discentes por estudarem naquela escola, com 

concordância máxima de 57%. Mais uma vez chama a atenção a redução nos 

percentuais de concordância do grupo matriculado há três anos ou mais, nas 

respostas de todas as questões. A redução continuada desse encantamento com a 

escola ao longo de períodos maiores de tempo, pode explicar o índice de evasão na 

casa de 64% nos últimos anos verificado na análise dos dados da matrícula na rede 

educacional objeto deste estudo, conforme apontado na tabela 1. Embora a maior 

(continuação) 
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parte dos discentes tenham manifestado satisfação e felicidade em relação a escola, 

essa redução nos índices confirma a tendência observada por alguns dos autores 

pesquisados no comportamento dos usuários de serviços de um modo geral. Usuários 

de serviços a cada dia mais informados, têm se tornado também mais exigentes, e 

mesmo que satisfeitos com a qualidade dos serviços recebidos, seguem em busca de 

novas experiências (SHETH; SOBEL, 2001).  

 
 Tabela 8 – Notas conferidas pelos discentes em relação à escola 

Notas Matriculados até 2 anos (%) Matriculados há 3 anos ou mais (%) 
1 3 3 
2 1 2 
3 3 1 
4 5 3 
5 7 8 
6 10 8 
7 13 18 
8 17 19 
9 15 17 

10 27 22 
% 100 100 
(n) 275 591 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A questão 32 solicitou aos discentes uma nota em relação a todos os aspectos 

da unidade escolar, em uma escala de 1 a 10, conforme mostrado na tabela 8. As 

notas 7 a 10 concentraram mais de 70% das respostas, confirmando a tendência das 

respostas às questões anteriores, com percentuais atribuídos pelos discentes 

matriculados há 2 anos ou menos apresentando uma avaliação ligeiramente superior 

em relação aos colegas matriculados há mais tempo.  

É importante salientar mais uma vez a pequena variação média nas avaliações 

atribuídas pelos dois grupos pesquisados, conforme demonstrado na figura 3. 

Discentes matriculados há dois anos ou em um período menor de tempo registraram 

avaliações muito similares àqueles discentes que estão matriculados há três anos ou 

mais tempo, não permitindo na pesquisa subjetiva com os discentes a identificação 

com segurança de fatores específicos de promoção da lealdade quanto a 

permanência na escola, exclusivos do grupo matriculado há mais tempo. Uma vez 

identificada esta similaridade, a partir deste ponto os resultados dos dois grupos de 

respondentes foram unificados para efeito de análise.  
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Figura 3 – Variação média das respostas entre os dois grupos pesquisados 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na análise geral entre os quatro conjuntos de questões apresentados, a 

estrutura física foi a que recebeu a menor avaliação média com 72,6%, índice muito 

próximo à média do ambiente escolar com 72,7%. As questões do quarto grupo 

relacionadas às atitudes próprias dos discentes, que envolviam a identificação, a 

alegria e o comprometimento com a unidade escolar receberam uma avaliação média 

de 75,2%. A melhor avaliação foi identificada nas respostas às questões do segundo 

grupo que tratava dos professores, com 80,9%. Desta forma, pôde-se confirmar nesta 

etapa da pesquisa como motivos gerais de lealdade a experiência acumulada com a 

percepção dos serviços de qualidade (YANAZE, 2006; KOTLER, 1998; FORNELL et 

al, 1996; OLIVER, 1997; REICHHELD, 2002), e o bom trabalho percebido nas 
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atividades pedagógicas e relacionamento dos professores com os discentes 

(CARVALHO; BERBEL, 2000; LIBÂNEO, 2004; TARDIF, 2001).  

A questão 33 solicitou apenas o ano/série atual dos respondentes e não foi 

considerada para diferenciação de grupos. 

No decorrer da análise qualitativa e estatística das respostas subjetivas dadas 

à questão 34 pelos discentes, fez-se necessária uma comparação adicional entre as 

respostas de teor positivo ou elogios a escola, daquelas consideradas como tendo um 

teor negativo, de reclamações ou críticas. Uma vez que os questionários 

apresentavam questões objetivas em sua maior parte, a possibilidade única de uma 

resposta discursiva concentrou diversas percepções dos discentes, incluindo a 

possibilidade de reclamações e críticas. Esta separação orientou a diferenciação entre 

as respostas, considerando também os discentes matriculados há 2 anos ou menos 

em uma mesma escola, e, portanto, com uma percepção mais recente de todo o 

contexto educacional, bem como dos discentes matriculados há 3 anos ou mais, e 

com um maior conhecimento das rotinas, práticas e estruturas. 

 
 Tabela 9 – Menções positivas ou elogios em relação à escola 

Discentes matriculados há 3 anos ou mais (n) % 
Boa escola 43 50,0 
Gosto da escola 41 47,7 
Bons professores 15 17,4 
Espiritualidade 5 5,8 
Boa estrutura 3 3,5 
Orgulho 2 2,3 
Ambiente 2 2,3 
Discentes matriculados há 2 anos ou menos   
Boa escola 13 61,9 
Gosto da escola 7 33,3 
Bons professores 5 23,8 
Orgulho 2 9,5 
Espiritualidade 0 0,0 
Boa estrutura 0 0,0 
Ambiente 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 9 é apresentado um comparativo das respostas dos discentes à 

questão 34, com teor positivo elencando os termos mais frequentemente utilizados. A 
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codificação foi realizada por meio do software MaxQDA para apuração da frequência 

e percentagens válidas. 

Entre os termos positivos mais mencionados pelos discentes, aparece a 

percepção de uma boa escola com percentual de menções espontâneas superiores a 

50% dos comentários registrados. Essa percepção pode ser resultante dos diversos 

momentos de satisfação acumulados ao longo de um maior período de tempo no 

relacionamento (OLIVER, 1997). Aparecem a seguir a apreciação da escola como um 

todo e a presença de bons professores na unidade escolar. As questões de estrutura 

física e do ambiente escolar foram pouco percebidas na opinião espontânea dos 

discentes, o que reforça os resultados do primeiro bloco de questões objetivas. Esta 

análise confirma também os mesmos motivos de lealdade quanto a permanência 

percebidos anteriormente e repetidos aqui com a devida sustentação dos autores 

pesquisados. Demonstraram-se relevantes a satisfação advinda da percepção dos 

serviços prestados com qualidade (YANAZE, 2006; KOTLER, 1998; FORNELL et al, 

1996; OLIVER, 1997; REICHHELD, 2002) e o bom trabalho realizado pelos 

professores (CARVALHO; BERBEL, 2000; LIBÂNEO, 2004; TARDIF, 2001).  

 
 Tabela 10 – Comparativo direto de menções positivas em relação à escola 

Tempo de matrícula 3 anos ou mais 2 anos ou menos Média 
Boa escola 38,7 48,1 40,6 
Gosto da escola 36,9 25,9 34,8 
Bons professores 13,5 18,5 14,5 
Espiritualidade 4,5 0,0 3,6 
Orgulho 1,8 7,4 2,9 
Boa estrutura 2,7 0,0 2,2 
Ambiente 1,8 0,0 2,2 
% 100,0 100,0 100,0 
(n) 593 276 869 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 A título de informação, foram apresentadas na tabela 10 as percentagens médias 

de respostas subjetivas dos discentes com teor positivo (elogios) e maior frequência 

de resposta comparando diretamente os grupos conforme o tempo de matrícula. A 

percepção de estudarem em uma boa escola é maior entre os discentes matriculados 

há menos tempo, ao passo que os discentes há mais tempo na escola mencionaram 

gostar da escola em maior proporção, revelando um maior costume e ambientação no 

meio escolar.  
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 Tabela 11 – Menções negativas ou críticas em relação à escola 

Discentes matriculados há 3 anos ou mais (n) % 
Cantina 121 58,7 
Respeito 45 21,8 
Desorganização 40 19,4 
Professores 36 17,5 
Estrutura 28 13,6 
Aulas de campo 20 9,7 
Tecnologia 14 6,8 
Vestibular 6 2,9 
Tolerância 6 2,9 
Esportes 3 1,5 
Filosofia 3 1,5 
Solução de problemas 2 1,0 
Responsabilidade 2 1,0 
Relacionamento 1 0,5 
Discentes matriculados há 2 anos ou menos   
Cantina 28 46,7 
Professores 11 18,3 
Tecnologia 11 18,3 
Estrutura 9 15,0 
Respeito 8 13,3 
Desorganização 5 8,3 
Aulas de campo 4 6,7 
Vestibular 3 5,0 
Esportes 1 1,7 
Solução de problemas 1 1,7 
Relacionamento 1 1,7 
Tolerância 0 0,0 
Responsabilidade 0 0,0 
Filosofia 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A quantidade de respostas com observações negativas em relação a escola 

ocorreu com frequência muito superior em função do caráter positivo das questões 

anteriores (objetivas) do questionário, o que também ampliou a quantidade de termos 

comuns relatados (códigos), conforme pode ser verificado na tabela 11. Merece 

destaque a maior frequência das críticas em relação à cantina, com menções 

recorrentes ao preço elevado cobrado. Discentes matriculados há mais tempo 

apresentaram críticas mais expressivas em relação a falta de respeito e organização 

por parte da escola, em mais uma amostra de um olhar crítico desenvolvido com a 

passagem do tempo. Estes termos mencionados com maior frequência pelos 
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discentes têm sido descritos como integrantes das práticas educativas que 

influenciam expressivamente o ambiente escolar e auxiliam na formação da 

identidade e cultura de uma escola (CARVALHO; BERBEL, 2000; LIBÂNEO, 2004). 

 
 Tabela 12 – Comparativo direto de menções negativas ou críticas em relação à escola 

Tempo de matrícula 3 anos ou mais 2 anos ou menos Média 
Cantina 37,0 34,1 36,4 
Respeito 13,8 9,8 13,0 
Professores 11,0 13,4 11,5 
Desorganização 12,2 6,1 11,0 
Estrutura 8,6 11,0 9,0 
Tecnologia 4,3 13,4 6,1 
Aulas de campo 6,1 4,9 5,9 
Vestibular 1,8 3,7 2,2 
Tolerância 1,8 0,0 1,5 
Esportes 0,9 1,2 1,0 
Filosofia 0,9 0,0 0,7 
Solução de problemas 0,6 1,2 0,7 
Responsabilidade 0,6 0,0 0,5 
Relacionamento 0,3 1,2 0,5 
% 100,0 100,0 100,0 
(n) 593 276 869 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 12 apresenta um resumo das respostas subjetivas dos discentes à 

questão 34, com teor negativo (críticas) e maior frequência de resposta comparando 

diretamente os grupos conforme o tempo de matrícula.  

Enquanto se propõe a analisar os motivos de lealdade entre os discentes que 

permanecem matriculados na unidade escolar pesquisada, os dados com viés 

negativo foram relacionados a título de informação e para utilização futura em um 

maior detalhamento da pesquisa, sem apresentarem relevância para a pesquisa atual. 

 
 
4.2 Questionário aplicado aos pais ou responsáveis dos discentes matriculados 

 

São apresentados a seguir os resultados dos questionários aplicados aos pais 

ou responsáveis. Foram propostas sete questões subjetivas que versaram sobre os 

motivos de escolha e permanência dos filhos na unidade escolar, e duas questões 

objetivas para a diferenciação dos grupos. Na análise dos resultados, foram 
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codificados os termos de mais maior frequência, mantendo-se a separação dos 

respondentes em dois grupos, dos discentes matriculados há 2 anos ou menos e dos 

discentes matriculados há 3 anos ou mais tempo. É importante destacar a quantidade 

expressiva de menções aos princípios e valores bem como as menções à escola 

cristã, resultantes da identidade confessional da rede objeto de estudo.  

 
 Tabela 13 – Quais razões o influenciaram para a escolha desta escola? 

Discentes matriculados há 2 anos ou menos (n) % 

Princípios e valores 14 48,3 
Ensino de qualidade 10 34,5 
Escola cristã 8 27,6 
Indicação de amigos 6 20,7 
Ambiente escolar 2 6,9 
Discentes matriculados há 3 anos ou mais   

Escola cristã 44 55,0 
Princípios e valores 36 45,0 
Ensino de qualidade 10 12,5 
Ambiente escolar 7 8,8 
Indicação de amigos 4 5,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 13 apresenta a análise das respostas à questão 1 em que se 

perguntou quais razões influenciaram os responsáveis para a escolha da escola atual 

dos filhos. Enquanto 48,3% das famílias dos discentes chegados há menos tempo 

mostraram-se mais sensíveis aos princípios e valores percebidos na escola, 34,5% 

apontaram o ensino de qualidade como motivo da escolha. No grupo das famílias 

presentes há mais tempo, 55% dos pais fizeram menção a escola cristã, enquanto 

45% elegeram a motivação dos princípios e valores, o que sugere uma maior 

possibilidade de continuidade dos discentes em uma escola que é alinhada com os 

valores religiosos e morais cultivados na família. Esta possibilidade é reforçada com 

a diferença percebida nas menções ao ensino de qualidade: motivador importante 

para as novas famílias (34,5%), apenas 12,5% das famílias parceiras da escola há 

mais tempo mencionaram este motivo. Entre os estudos de compreensão da 

satisfação, o modelo de Fornell apresenta a percepção da qualidade relativa a 

excelência de um serviço como resultante não exatamente da satisfação com o que é 

recebido, mas de uma percepção prévia de vários elementos, que incluem a imagem 
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positiva de uma instituição (FORNELL et al, 1996). A percepção positiva da imagem 

de uma organização também é mencionada como fator importante na construção 

subjetiva da qualidade esperada (GRÖNROOS, 1995). 

 
 Tabela 14 – O que você mais aprecia na escola? 

Discentes matriculados há 2 anos ou menos (n) % 

Princípios e valores 12 42,9 
Ensino de qualidade 9 32,1 
Organização 5 17,9 
Escola cristã 4 14,3 
Responsabilidade 3 10,7 
Dedicação e compromisso 3 10,7 
Normas 2 7,1 
Estrutura 1 3,6 

Discentes matriculados há 3 anos ou mais   
Escola cristã 25 33,3 
Princípios e valores 24 32,0 
Ensino de qualidade 13 17,3 
Dedicação e compromisso 10 13,3 
Organização 8 10,7 
Estrutura 7 9,3 
Responsabilidade 6 8,0 
Normas 3 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 14 apresenta os resultados das respostas da questão 2, que 

perguntava sobre o que os pais mais apreciam na escola. Os termos mais 

mencionados seguiram alinhados com os motivos de escolha da escola respondidos 

na questão anterior, com ligeira variação no grupo matriculado há menos tempo. 

Embora no grupo dos parceiros da escola há mais tempo os termos mais 

mencionados também fossem os mesmos da questão anterior, a frequência das 

respostas foi bastante reduzida, indicando uma mudança expressiva na percepção 

destes motivos ao longo do tempo de experiência com a escola. Ampliou-se a 

percepção de um ensino de qualidade (de 12,5% para 17,3%) e tornaram-se mais 

significativas as menções a dedicação e compromisso (13,3%) e organização da 

escola (10,7%). Esta ampliação reforça a ideia de que a eficiência observada na 

realização das atividades rotineiras e a empatia notada na atenção recebida podem 

ser fatores muito importantes na percepção da qualidade (YANAZE, 2006). 
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 Tabela 15 – Quais os benefícios mais significativos que a escola oferece? 

Discentes matriculados há 2 anos ou menos (n) % 

Escola cristã 11 39,3 
Ensino de qualidade 11 39,3 
Princípios e valores 7 25,0 
Segurança 4 14,3 
Custo benefício 2 7,1 
Discentes matriculados há 3 anos ou mais   
Princípios e valores 29 39,2 
Escola cristã 27 36,5 
Ensino de qualidade 25 33,8 
Segurança 6 8,1 
Custo benefício 3 4,1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 15 demonstra os resultados obtidos nas respostas à questão 3, que 

perguntava sobre os benefícios mais significativos oferecidos pela escola. As famílias 

dos discentes recebidos há menos tempo apontaram a escola cristã e o ensino de 

qualidade como os principais benefícios, ambos com 39,3%. Para as famílias dos 

discentes matriculados há 3 anos ou mais, os princípios e valores seguem sendo a 

possibilidade mais valorizada (39,2%). A menção constante destes termos nas 

respostas dadas em todas as três perguntas já analisadas, reforça a continuação 

desta percepção por parte dos pais ou responsáveis ao longo dos anos de 

relacionamento com a escola, uma espécie de comparação contínua entre o que é 

percebido nos serviços prestados e o que os motivou na escolha da escola 

(CARVALHO; BERBEL, 2000). 

 
 Tabela 16 – O que o motiva a permanecer na escola? 

(continua) 

Discentes matriculados há 2 anos ou menos (n) % 

Ensino de qualidade 8 30,8 
Princípios e valores 8 30,8 
Confiança 7 26,9 
Escola cristã 5 19,2 
Comprometimento 2 7,7 
Tratamento recebido 1 3,9 
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Discentes matriculados há 3 anos ou mais (n) % 

Princípios e valores 33 46,5 
Escola cristã 23 32,4 
Ensino de qualidade 13 18,3 
Tratamento recebido 8 11,3 
Confiança 8 11,3 
Comprometimento 2 2,8 

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 16 foram apresentados os resultados da pergunta quatro, sobre os 

motivos de permanência das famílias em uma escola. Pais de discentes matriculados 

há menos tempo, percebem o ensino de qualidade e os princípios e valores como 

sendo os motivos mais importantes, ambos com 30,8%. Para os pais dos discentes 

com mais tempo na escola, princípios e valores (46,5%) e escola cristã (32,4%) são 

os motivos de permanência mais importantes. Embora ainda com frequência pequena, 

aparecem aqui algumas menções à qualidade do atendimento, nas menções ao 

tratamento recebido pelos pais e discentes nos contatos com a escola. Estas 

percepções confirmam a importância dos valores, atitudes e modos de agir de toda a 

comunidade escolar, tanto na formação de uma expectativa quanto na avaliação 

subjetiva e constante que segue acontecendo ao longo dos anos (LIBÂNEO, 2004). 

 
 Tabela 17 – Quais os motivos pelos quais você confia na escola? 

(continua) 

Discentes matriculados há 2 anos ou menos (n) % 

Credibilidade 7 28,0 
Competência 4 16,0 
Escola cristã 4 16,0 
Responsabilidade 4 16,0 
Princípios e valores 4 16,0 
Segurança 2 8,0 
Respeito 1 4,0 
Relacionamento 1 4,0 
Discentes matriculados há 3 anos ou mais   

Escola cristã 27 37,5 
Princípios e valores 14 19,4 
Competência 13 18,1 
Credibilidade 11 15,3 

 

(continuação) 
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Discentes matriculados há 3 anos ou mais (n) % 

Segurança 8 11,1 
Responsabilidade 7 9,7 
Respeito 5 6,9 
Relacionamento 4 5,6 

(conclusão) 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As respostas à questão cinco estão relacionadas na tabela 17. Pais de 

discentes matriculados há 2 anos ou menos apontaram a credibilidade (28%) e a 

competência (16%) como motivos de confiança, motivadores também das famílias dos 

discentes matriculados há 3 anos ou mais (15,3% e 18,1%). Foram consolidadas as 

percepções de uma escola cristã (37,5%) e dos princípios e valores (19,4%) como 

motivadores da confiança. Um dos principais bens de uma organização, a confiança 

é fator primordial da continuidade dos relacionamentos saudáveis e precursora da 

lealdade (TSCHOHL; FRANZMEIER, 1996; REICHHELD, 2002). 

 
Tabela 18 – Quais razões você indicaria ao recomendar a escola para familiares ou amigos? 

Discentes matriculados há 2 anos ou menos (n) % 

Ensino de qualidade 14 53,9 
Princípios e valores 11 42,3 
Escola cristã 8 30,8 
Seriedade 2 7,7 
A melhor escola 2 7,7 
Segurança 1 3,9 
Acolhimento e carinho 1 3,9 
Estrutura 1 3,9 
Discentes matriculados há 3 anos ou mais   

Escola cristã 28 41,2 
Princípios e valores 27 39,7 
Ensino de qualidade 20 29,4 
Seriedade 8 11,8 
Segurança 7 10,3 
Acolhimento e carinho 5 7,4 
A melhor escola 4 5,9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

(continuação) 
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A tabela 18 apresenta as respostas à questão 6, que perguntava das razões da 

indicação da escola para outras famílias. O ensino de qualidade (53,9%) e os 

princípios e valores (42,3%) foram as principais menções das famílias dos discentes 

matriculados há menos tempo. Famílias parceiras da escola apontaram a escola cristã 

(41,2%) e os princípios e valores (39,7%) como principais motivos para a indicação 

da escola, mas também mencionam o ensino de qualidade (29,4%). A indicação de 

uma escola, organização ou serviço é considerada um sinal importante da satisfação, 

comprometimento e ainda mais, da construção da lealdade (GITOMER, 1998).  

 
 
4.3 Questionário aplicado aos professores e gestores da rede educacional 

 

A seguir são apresentados os resultados dos questionários aplicados aos 

professores e gestores. Foram propostas sete questões subjetivas similares aquelas 

aplicadas no questionário anterior dirigido aos pais ou responsáveis pelos discentes 

matriculados. As questões apresentaram praticamente o mesmo texto, mas 

objetivando verificar a percepção dos educadores sobre a opinião das famílias. 

Repetiu-se o mesmo formato para todas as sete questões subjetivas do questionário 

e os resultados foram analisados com a mesma codificação resultante do questionário 

anterior, resultante dos termos mais mencionados nas respostas (maior frequência).  

 
 Tabela 19 – Quais razões influenciam as famílias para a escolha desta escola? 

 (n) % 

Princípios e valores 10 76,9 
Escola cristã 6 46,2 
Ensino de qualidade 5 38,5 
Ambiente escolar 2 15,4 
Indicação de amigos 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 19 apresenta a opinião dos professores sobre os motivos 

influenciadores das famílias para a escolha da escola. Os educadores 

desconsideraram a importância da indicação de terceiros para esta escolha e 

apontaram os princípios e valores (76,9%), a escola cristã (46,2%) e o ensino de 

qualidade (38,5) como os principais motivos. Temos aqui mais uma vez a percepção 

da importância da ética e dos princípios em todo o contexto escolar, na equipe de 
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trabalho incluindo os professores, na gestão, na organização e nas práticas 

percebidas e passíveis de avaliação por toda a comunidade escolar (LIBÂNEO, 2004). 

 
 Tabela 20 - O que as famílias mais apreciam na escola? 

 (n) % 

Escola cristã 5 38,5 
Princípios e valores 4 30,8 
Dedicação e compromisso 3 23,1 
Responsabilidade 3 23,1 
Ensino de qualidade 2 15,4 
Normas 1 7,7 
Estrutura 0 0,0 
Organização 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 20 demonstra os resultados da percepção dos professores quanto ao 

que as famílias mais apreciam na escola. Neste caso, a escola cristã aparece como 

primeira opção (38,5%), seguida dos princípios e valores (30,8%). A dedicação e o 

compromisso, bem como a responsabilidade com a educação também foram 

apontados como elementos importantes de apreciação na opinião dos educadores. 

Um dos fatores apontados para a percepção da qualidade na prestação dos serviços 

é a responsividade, a eficiência demonstrada pelos responsáveis na execução de uma 

atividade (YANAZE, 2006). A complexidade do ambiente escolar, a heterogeneidade 

dos discentes e as constantes necessidades de adaptação ao ministrar as aulas, são 

algumas das características da escola que sugerem a importância do compromisso e 

responsabilidade da parte do professor na execução de suas atividades (TARDIF, 

2011). 

 
 Tabela 21 - Quais os benefícios mais significativos que as famílias recebem da escola? 

 (n) % 

Princípios e valores 9 75,0 
Escola cristã 4 33,3 
Ensino de qualidade 4 33,3 
Segurança 3 25,0 
Custo benefício 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A tabela 21 apresenta a percepção dos professores sobre os benefícios mais 

significativos recebidos da escola pelas famílias. A consideração pelos princípios e 

valores foi expressiva (75%), com o ensino de qualidade e a escola cristã apontados 

em segundo lugar. A integridade de uma organização, o que envolve os professores 

enquanto representantes de uma instituição educacional, é apontada como uma das 

bases para a manutenção da qualidade (REICHHELD, 2002). A percepção da 

importância dos princípios e valores pode ser um fator expressivo da integridade. 

 
 Tabela 22 -  O que motiva as famílias a permanecerem na escola? 

 (n) % 

Princípios e valores 6 54,6 
Escola cristã 4 36,4 
Ensino de qualidade 4 36,4 
Confiança 3 27,3 
Tratamento recebido 1 9,1 
Comprometimento 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A percepção dos professores sobre os motivos de permanência das famílias 

em uma escola é demonstrada na tabela 22. Mais uma vez os princípios e valores 

(54,6%) têm prevalência sobre a escola cristã e o ensino de qualidade, apontados 

como segunda opção da motivação (ambas com 36,4%). As questões relativas aos 

princípios adotados pela escola e replicados aos discentes seguem sendo apontadas 

pelos respondentes como fundamentais para a permanência das famílias. Integridade, 

justiça e responsabilidade percebidas como prática constante no trato com discentes 

e familiares podem resultar em relacionamentos de longa duração, de permanência 

dos discentes em uma escola por um longo período (REICHHELD, 2002). 

 
 Tabela 23 - Quais os motivos pelos quais as famílias confiam na escola? 

 (n) % 

Princípios e valores 5 41,7 
Escola cristã 4 33,3 
Responsabilidade 4 33,3 
Credibilidade 2 16,7 
Respeito 1 8,3 
Relacionamento 1 8,3 
Segurança 1 8,3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na tabela 23 é apresentada a percepção dos professores sobre os motivos de 

confiança das famílias em relação à escola. Embora os princípios e valores ainda 

sigam como a primeira opção de resposta, as questões da responsabilidade e da 

escola cristã foram apontadas com frequência aproximada (33,3%). 

 
 Tabela 24 - Quais razões as famílias indicariam para recomendar a escola para familiares  
             ou amigos? 

 (n) % 

Ensino de qualidade 6 50,0 
Princípios e valores 6 50,0 
Escola cristã 5 41,7 
Segurança 3 25,0 
Acolhimento e carinho 2 16,7 
Seriedade 1 8,3 
Estrutura 0 0,0 
A melhor escola 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 24 demonstra-se a percepção dos professores sobre os motivos de 

indicação da escola para terceiros. O ensino de qualidade e os princípios e valores 

aparecem com o mesmo peso, mencionados por 50% dos entrevistados. Por melhor 

que seja a imagem e os princípios percebidos em uma organização, a percepção da 

qualidade é apontada como fundamental para um relacionamento sólido em uma 

instituição, resultante da satisfação, aprimorada em comprometimento e lealdade, e 

que leva a recomendação dos serviços para outras pessoas (BRONDMO, 2001; 

DUFFY, 2002; GITOMER, 1998; KOTLER, 2000). 

 

 

4.4 Comparativo entre a opinião dos pais ou responsáveis e dos gestores 
 

Uma vez analisadas as respostas dos dois grupos, dos pais ou responsáveis e 

dos professores, é apresentado a seguir um demonstrativo das opiniões dos dois 

grupos, utilizando uma representação gráfica para facilidade de comparação. Para as 

respostas dos pais ou responsáveis, utilizamos uma média entre os dois grupos 

apresentados anteriormente, de discentes com maior e menor tempo de matrícula. 
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Gráfico 1 - Razões para a escolha de uma escola. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No gráfico 1 é apresentada uma comparação entre as respostas para as razões 

que levaram uma família a escolher esta escola para seus filhos. Pais e educadores 

concordaram na importância da escola cristã como motivo da escolha (47,3% e 

46,2%), no entanto a percepção dos professores em relação aos princípios e valores 

não se revelou totalmente verdadeira na opinião dos pais, embora este seja 

considerado também um motivador importante, uma vez que os princípios e valores 

podem estar associados às premissas de uma escola cristã.  

 
Gráfico 2 - O que mais é apreciado em uma escola. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O gráfico 2 demonstra a comparação do que mais as famílias apreciam em uma 

escola. Receberam destaque as menções aos princípios e valores, mais valorizados 

pelos pais, e a escola cristã, de maior menção entra os educadores. A qualidade no 
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ensino é mais valorizada pelos pais, enquanto os educadores preferiram a dedicação 

e o compromisso como mais importantes, em um indício de auto avaliação. 
 

Gráfico 3 - Quais os benefícios mais significativos percebidos na escola escolhida. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A valorização dos princípios e valores segue bem destacada, e de um modo 

bem mais expressivo na opinião dos educadores, conforme pode-se observar no 

gráfico 3. Embora os valores também recebam o seu destaque, na opinião dos pais a 

escola cristã e o ensino de qualidade apresentam uma importância ligeiramente maior, 

ampliando o destaque das questões pedagógicas da escola. 
 

Gráfico 4 - O que motiva o discente e sua família a permanecerem na escola. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O destaque dos princípios e valores nesta questão é ampliado na percepção 

dos dois grupos, conforme demonstrado no gráfico 4. A importância da escola cristã 

e do ensino de qualidade aparecem logo a seguir, embora tenhamos aqui também a 
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menção à confiança como fator importante de permanência. É importante notar 

também a percepção nos dois grupos sobre a importância do atendimento ou do 

tratamento recebido pelas famílias no contato com a escola. 

 
Gráfico 5 - Motivos para a confiança na escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao tratarmos dos motivos para a confiança das famílias na escola, a 

importância da escola cristã é importante, embora esta seja a questão com as maiores 

diferenças de opinião entre os dois grupos, conforme demonstrado no gráfico 5. A 

competência foi apontada como importante para a confiança na opinião dos pais, 

embora não tenha sido mencionada pelos professores, que preferiram considerar os 

princípios e a responsabilidade como mais importantes. A credibilidade, a segurança, 

o respeito e o relacionamento receberam consideração similar entre os dois grupos. 

 
Gráfico 6 - Razões para recomendação da escola a eventuais interessados 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 



 

79 

 

Princípios e valores, escola cristã e ensino de qualidade aparecem como 

principais razões de recomendação no gráfico 6, embora com maior índice de 

importância entre os educadores. É importante notar a pouca expressão do quesito 

estrutura física em praticamente todas as questões apresentadas. 

 
 Tabela 25 – Análise dos questionários respondidos pelos pais ou responsáveis  

 
Responsáveis por 

alunos matriculados 
há 2 anos ou menos 

% 
Responsáveis por 
aluno matriculados 
há 3 anos ou mais 

% 

Motivos de escolha 
da escola 

Princípios e valores 48,3 Escola cristã 55,0 
Ensino de qualidade 34,5 Princípios e valores 45,0 
Escola cristã 27,6 Ensino de qualidade 12,5 

O que mais aprecia 
na escola 

Princípios e valores 42,9 Escola cristã 33,3 
Ensino de qualidade 32,1 Princípios e valores 32,0 
Organização 17,9 Ensino de qualidade 17,3 

Benefícios recebidos 
da escola 

Escola cristã 39,3 Princípios e valores 39,2 
Ensino de qualidade 39,3 Escola cristã 36,5 
Princípios e valores 25,0 Ensino de qualidade 33,8 

Motivos de 
permanência na 
escola 

Ensino de qualidade 30,8 Princípios e valores 46,5 
Princípios e valores 30,8 Escola cristã 32,4 
Confiança 26,9 Ensino de qualidade 18,3 

Motivos de 
confiança na escola 

Credibilidade 28,0 Escola cristã 37,5 
Competência 16,0 Princípios e valores 19,4 
Escola cristã 16,0 Competência 18,1 

Motivos para 
indicação da escola 

Ensino de qualidade 53,9 Escola cristã 41,2 
Princípios e valores 42,3 Princípios e valores 39,7 
Escola cristã 30,8 Ensino de qualidade 29,4 

 Quantidade de repetições entre 
os motivos mais lembrados 

Princípios e valores 11 
Ensino de qualidade 10 
Escola cristã 10 
Competência 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em uma análise adicional do conjunto de dados resultantes dos questionários 

respondidos pelos pais ou responsáveis, evidencia-se a repetição de alguns termos 

de modo bastante expressivo, conforme é demonstrado na tabela 25. Entre as 36 

possibilidades de termos diferenciados, em questões de respostas subjetivas, três 

termos foram os mais lembrados, de modo espontâneo e com maior frequência, em 

31 dessas possibilidades. Embora em ordem diferente e com variação nos percentuais 

de resposta, pode-se afirmar com segurança que os princípios e valores, o ensino de 

qualidade e a escola cristã foram os termos mais lembrados pelos pais ou 
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responsáveis ao discorrerem sobre a escola de seus filhos. Evidencia-se também 

neste comparativo uma alternância nos termos mais lembrados entre os pais de 

discentes matriculados há mais ou menos tempo na unidade escolar.  

Para a pergunta específica os motivos de permanência na escola, indicativo de 

satisfação, os princípios e valores foram apontados como razão em 46,5% das 

respostas, uma escola cristã em 32,4% e o ensino de qualidade lembrado por 18,3% 

dos respondentes com filhos matriculados há 3 anos ou mais tempo. 

Nas respostas do mesmo grupo de pais à questão sobre motivos de 

recomendação da escola a terceiros, 41,2% mencionaram a escola cristã como 

principal motivo, com pequena diferença para os princípios e valores com 39,7%, 

enquanto o ensino de qualidade foi mencionado em 29,4% das respostas, sendo a 

recomendação um dos indicativos de lealdade. 

Assim, pode-se apontar a escola cristã, os princípios e valores e o ensino de 

qualidade como os motivos revelados pela pesquisa para manutenção da lealdade 

quanto a permanência na rede educacional privada objeto de estudo, na opinião dos 

pais ou responsáveis. Uma vez que esses mesmos termos foram lembrados como 

motivos para a escolha da escola, pode-se afirmar que uma parcela expressiva das 

famílias participantes das comunidades escolares pesquisadas cultivam um conjunto 

de crenças e valores alinhados com àqueles seguidos pela escola, justificando a 

escolha de uma rede confessional de valores reconhecidos como opção para o estudo 

formal de seus filhos. Estes resultados confirmam, ainda que de modo indireto, a 

opinião dos autores ao confirmarem as expectativas atendidas (CARVALHO; 

BERBEL, 2000), a comunicação favorável na indicação (KOTLER, FOX, 1994), o 

comprometimento e a confiança (GRÖNROOS, 1995; BRONDMO, 2001), entre 

outros.  

A lembrança do ensino de qualidade também confirma os resultados dos 

questionários aplicados aos discentes, em que ficaram evidentes a percepção dos 

serviços de qualidade prestados pela escola, bem com o trabalho realizado pelos 

professores, questões já comentadas anteriormente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao estudar as demandas e desafios relacionados à administração de unidades 

educacionais mantidas pela iniciativa confessional, percebe-se a preocupação dos 

gestores com a manutenção de uma base de discentes que viabilize a promoção do 

ensino em suas unidades educacionais. A inquietação da busca por novos discentes 

que possam ocupar as vagas daqueles que concluem o ciclo de estudos oferecido em 

cada unidade escolar anualmente, soma-se ao cuidado com a migração para outras 

escolas daqueles que estão em meio a uma etapa de estudos e que poderiam 

permanecer no mesmo ambiente escolar ao longo de toda a duração de seu curso. 

De outra parte, a inquietação também alcança as famílias que empreendem a busca 

por uma escola, na incerteza da melhor opção para a educação formal de seus filhos 

(CARVALHO; BERBEL, 2000). 

A continuidade dessa investigação direcionou o pesquisador também para os 

autores da administração e do marketing (BRONDMO, 2001; GITOMER, 1998; 

GRÖNROOS, 2003; KOTLER, 2000; MARCHETTI; PRADO, 2001; MCKENNA, 1999; 

OLIVER, 1997; REICHHELD, 2002; TSCHOHL; FRANZMEIER, 1996) que com sua 

terminologia própria, apontaram o bom atendimento, a percepção da qualidade, a 

confiança, a sensação de segurança e o encantamento, como alguns dos fatores 

importantes na busca pela satisfação, o comprometimento e a lealdade, termos 

utilizados para descrever a permanência buscada para os discentes em uma mesma 

unidade educacional. Uma abordagem apenas nesta linha, consideraria o trabalho da 

escola apenas como um serviço prestado, enquanto os estudantes e suas famílias 

seriam designados como usuários, clientes ou consumidores.  

Aqueles envolvidos com a educação sabem que o contexto não é assim tão 

simples. Embora existam fatores comuns, uma escola não é apenas uma prestadora 

de serviços, um educador não está restrito apenas às ações profissionais, e um 

discente aufere uma concepção muito maior do que apenas um cliente. Muito além da 

prestação de um serviço, perseguem-se objetivos educacionais intencionais na 

formação do indivíduo. É por isso que no meio educacional, não utilizamos a 

nomenclatura cliente, não tratamos com consumidores. É mister do educador preparar 

as mentes para o enfrentamento dos desafios e incertezas do nosso mundo a cada 

dia mais abstruso, incentivar em seus educandos a compreensão humana, 

desenvolver uma cultura de contextualização e solução de problemas, e muitas outras 
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tarefas absolutamente mais complexas do que a simples prestação de um serviço 

(MORIN, 2003). 

E foi com essa contextualização e cuidado com o meio educacional, que esta 

pesquisa buscou ampliar o aprendizado sobre os motivos que levam uma família a 

permanecer ano após ano como parceira de uma mesma unidade escolar, por meio 

do desenvolvimento e da aplicação de instrumentos de pesquisa, questionários 

aplicados aos discentes matriculados em escolas privadas, seus pais e professores. 

As respostas dos discentes apontaram o desempenho geral dos professores 

(80,9%) e a identificação, a alegria e o comprometimento com a unidade escolar 

(75,2%) como os pontos melhor avaliados em sua experiência escolar atual. Divididos 

em dois grupos para efeito da pesquisa com base nos anos já vividos na escola, os 

resultados indicaram que o tempo de matrícula em uma unidade escolar não exerceu 

influência sobre os discentes na escolha destes motivos. 

Os pais ou responsáveis que matricularam seus filhos há três anos ou a mais 

tempo, indicaram como principais motivos de satisfação os princípios e valores 

(46,5%) e a escola cristã (32,4%). Para os motivos de lealdade quanto a permanência, 

foram apontados os mesmos fatores em ordem inversa: a escola cristã (41,2%) e os 

princípios e valores (39,7%). Os pais com filhos matriculados há menos de três anos 

apontaram como motivos de satisfação o ensino de qualidade (30,8%) e os princípios 

e valores (30,8%). Para os motivos de lealdade quanto a permanência, indicaram o 

ensino de qualidade (53,9%) e os princípios e valores (42,3%). Os motivos elencados 

confirmam a importância da continuidade e do cuidado com os pressupostos 

filosóficos de uma instituição confessional, que são percebidos pela comunidade 

escolar nas ações diárias, perpetrados nos princípios e valores vividos e ensinados e 

confirmados na qualidade do ensino. 

Em relação as limitações encontradas neste estudo, pode-se apontar o 

pequeno número de respondentes na amostra dos professores e gestores 

pesquisados. Uma ampliação nessa amostra deve enriquecer esta discussão. Outra 

limitação encontrada diz respeito a aplicação da pesquisa em apenas uma rede 

educacional confessional, com pressupostos filosóficos bem unificados e percebidos 

pela comunidade escolar. A realização do estudo também em outras instituições 

educacionais privadas faz-se importante para a continuidade da investigação dos 

motivos de lealdade quanto a permanência para a educação privada. 
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Espera-se que estas análises reforcem a orientação dos gestores e equipes 

educacionais para a continuidade da busca pela qualidade no ensino, mas de modo 

também especial, avigorem a preocupação com o alinhamento desejável aos valores 

que nortearam o desenvolvimento das redes educacionais, e que seguem sendo 

reconhecidos e valorizados pela comunidade escolar ao longo dos anos. Os princípios 

e valores constantemente lembrados, o cuidado com a qualidade dos serviços 

prestados, a preocupação com um pedagógico bem orientado e o bom trabalho dos 

professores, seguem sendo premissas fundamentais para uma escola de excelência. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Termo de assentimento - responsável pelo discente 
Seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: MOTIVOS 

PARA A LEALDADE NA EDUCAÇÃO PRIVADA de responsabilidade do pesquisador 

Jeferson Elias de Souza. O objetivo desta pesquisa é analisar os motivos para a lealdade 

na educação básica em uma rede educacional privada.  

A participação dele(a) na pesquisa ocorrerá por meio das respostas a um 

questionário composto por 34 (trinta e quatro) questões objetivas, assinalando uma única 

resposta para cada item baseando-se em uma escala de 1 a 4, em que os valores da 

escala vão desde 1 para discordo até 4 para concordo. As respostas contribuirão de modo 

significativo para compreendermos os motivos que resultam na satisfação das famílias e 

alunos da rede educacional escolhida por sua família, e poderão resultar em melhorias 

nas condições gerais da prestação dos serviços educacionais. 

Seu(ua) filho(a) terá a garantia de receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida 

relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados. A participação dele(a) nessa 

pesquisa não é obrigatória; se no final do preenchimento do questionário ele(a) não 

desejar entregar, tem essa permissão. Ele(a) não receberá pagamento pela participação 

no estudo e também não haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, 

mas você terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados da pesquisa 

respondida pelo(a) seu(ua) filho(a). 

Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento do pesquisador ou sobre a 

pesquisa que não constam neste termo e caso considere seu(ua) filho(a) prejudicado(a) 

na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com o pesquisador Jeferson 

Elias de Souza, pelo telefone (61) 3351-5070 ou também pode consultar o Comitê de 

Ética em Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo que meu(inha) filho(a) a participar da pesquisa, e 

sei que terei uma cópia deste termo.  

Brasília, ___ de _____________ de 2018.  

Nome do(a) responsável pelo participante: ____________________________  

Assinatura: _____________________________________________________  

Pesquisador Jeferson Elias de Souza - Assinatura: _____________________  

Orientadora Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva - Assinatura: __________  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - discentes  
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre MOTIVOS PARA A 

LEALDADE NA EDUCAÇÃO PRIVADA, de responsabilidade do pesquisador Jeferson 

Elias de Souza. O objetivo desta pesquisa é analisar os motivos para a lealdade na 

educação básica em uma rede educacional privada. A sua participação na pesquisa 

ocorrerá por meio da resposta do questionário a seguir, composto de 34 (trinta e quatro) 

questões objetivas. Embora seja necessário demandar algum tempo da sua parte para a 

resposta ao questionário, suas respostas às questões contribuirão de modo significativo 

para compreendermos os motivos que resultam na satisfação das famílias e alunos da 

rede educacional escolhida por sua família, e poderão resultar em melhorias nas 

condições gerais da prestação dos serviços educacionais. Você terá a garantia de receber 

esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos 

seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa não é 

obrigatória e você pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem 

ser prejudicado por isso. Você também não receberá pagamento pela sua participação 

no estudo e não haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas você 

terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. Caso você tenha dúvidas sobre 

o comportamento do pesquisador ou sobre as mudanças ocorridas na pesquisa que não 

constam neste termo e caso se considere prejudicado (a) na sua dignidade e autonomia, 

você pode entrar em contato com o pesquisador Jeferson Elias de Souza, pelo telefone 

(61) 3351-5070 ou também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, 

pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma 

cópia deste termo.  

Brasília, ___ de _____________ de 2018.  

Nome do(a) participante: _____________________________________________  

Assinatura: _______________________________________________________  

Pesquisador Jeferson Elias de Souza - Assinatura: ________________________  

Orientadora Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva - Assinatura: ____________  
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 
responsáveis  

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre MOTIVOS PARA A 

LEALDADE NA EDUCAÇÃO PRIVADA, de responsabilidade do pesquisador Jeferson 

Elias de Souza. O objetivo desta pesquisa é analisar os motivos para a lealdade na 

educação básica em uma rede educacional privada. A sua participação na pesquisa 

ocorrerá por meio da resposta do questionário a seguir, composto de 07 (sete) questões 

abertas e 02 (duas) objetivas. Embora seja necessário demandar algum tempo da sua 

parte para a resposta ao questionário, suas respostas às questões contribuirão de modo 

significativo para compreendermos os motivos que resultam na satisfação das famílias e 

alunos da rede educacional escolhida por sua família, e poderão resultar em melhorias 

nas condições gerais da prestação dos serviços educacionais. Você terá a garantia de 

receber esclarecimentos sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá ter 

acesso aos seus dados em qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa 

não é obrigatória e você pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 

sem ser prejudicado por isso. Você também não receberá pagamento pela sua 

participação no estudo e não haverá custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, 

mas você terá a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados. Caso você tenha 

dúvidas sobre o comportamento do pesquisador ou sobre as mudanças ocorridas na 

pesquisa que não constam neste termo e caso se considere prejudicado (a) na sua 

dignidade e autonomia, você pode entrar em contato com o pesquisador Jeferson Elias 

de Souza, pelo telefone (61) 3351-5070 ou também pode consultar o Comitê de Ética em 

Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma 

cópia deste termo.  

Brasília, ___ de _____________ de 2018.  

Nome do(a) participante: _____________________________________________  

Assinatura: _______________________________________________________  

Pesquisador Jeferson Elias de Souza - Assinatura: ________________________  

Orientadora Prof. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva - Assinatura: _____________  

  



 

90 

 

APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – professores 
e gestores  

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa sobre MOTIVOS PARA A 

LEALDADE NA EDUCAÇÃO PRIVADA, de responsabilidade do pesquisador Jeferson 

Elias de Souza. O objetivo desta pesquisa é analisar os motivos para a lealdade na 

educação básica em uma rede educacional privada. A sua participação na pesquisa 

ocorrerá por meio da resposta do questionário a seguir, composto de 07 (sete) questões 

abertas. Embora seja necessário demandar algum tempo da sua parte para a resposta 

ao questionário, suas respostas às questões contribuirão de modo significativo para 

compreendermos os motivos que resultam na satisfação das famílias e alunos da rede 

educacional em que você trabalha, e poderão resultar em melhorias nas condições gerais 

da prestação dos serviços educacionais. Você terá a garantia de receber esclarecimentos 

sobre qualquer dúvida relacionada à pesquisa e poderá ter acesso aos seus dados em 

qualquer etapa do estudo. Sua participação nessa pesquisa não é obrigatória e você pode 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem ser prejudicado por isso. 

Você também não receberá pagamento pela sua participação no estudo e não haverá 

custos. Os resultados da pesquisa serão divulgados, mas você terá a garantia do sigilo e 

da confidencialidade dos dados. Caso você tenha dúvidas sobre o comportamento do 

pesquisador ou sobre as mudanças ocorridas na pesquisa que não constam neste termo 

e caso se considere prejudicado(a) na sua dignidade e autonomia, você pode entrar em 

contato com o pesquisador Jeferson Elias de Souza, pelo telefone (61) 3351-5070 ou 

também pode consultar o Comitê de Ética em Pesquisa do UNASP, pelo telefone (11) 

2128-6230.  

Diante do exposto, eu concordo em participar da pesquisa, e sei que terei uma 

cópia deste termo.  

Brasília, ___ de _____________ de 2018.  

Nome do(a) participante: _____________________________________________  

Assinatura: _______________________________________________________  

Pesquisador Jeferson Elias de Souza - Assinatura: ________________________  

Orientadora Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva - Assinatura: ____________  
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APÊNDICE E - Questionário dirigido aos discentes – Ensino fundamental 
(2o ao 5o ano) 
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APÊNDICE F – Questionário dirigido aos discentes – Fundamental 2 (6o 
ao 9o ano) e Médio 

 

 

 



 

95 

 

 

 



 

96 

 

 

 
 

  



 

97 

 

APÊNDICE G - Questionário dirigido aos pais ou responsáveis dos 
discentes matriculados 
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APÊNDICE H - Questionário dirigido aos professores e gestores da rede 
educacional 
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ANEXOS 
 
ANEXO A – Autorização para realização da pesquisa 

 
Brasília, agosto de 2018.  
 
 
AUTORIZAÇÃO / ANUÊNCIA 

 

Eu HARRYSON REIS, diretor de educação da Associação Planalto Central da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, tenho ciência e autorizo nas escolas dessa região 

administrativa a realização da pesquisa intitulada “MOTIVOS PARA A LEALDADE 
NA EDUCAÇÃO PRIVADA” sob responsabilidade do pesquisador Jeferson Elias de 

Souza, aluno do Programa de Mestrado Profissional em Educação do UNASP-EC sob 

orientação da Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva.  
Estou ciente de que o projeto exige a participação voluntária dos participantes 

que deverão responder ao inventário proposto que pergunta sobre os motivos de 

permanência do discente em uma unidade educacional. A adesão dos participantes 

não envolverá remuneração pela instituição mantenedora do programa nem tampouco 

eles pagarão para participar. Os dados individuais serão protegidos por sigilo. Não 

haverá riscos à integridade física e psicológica dos participantes, que serão 

convidados a ler e a assinar um termo de consentimento livre e esclarecido sobre os 

objetivos, procedimentos e garantias éticas antes de responder aos instrumentos. 

Esse documento e o projeto de pesquisa serão apresentados ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP.  

 

 

 

Harryson Reis 
Diretor de educação 

Associação Planalto Central da IASD 
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ANEXO B – Autorização do Comitê de Ética em Pesquisa UNASP 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO
ADVENTISTA DE SÃO PAULO -

UNASP
Continuação do Parecer: 2.451.402

Não há pendências.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1049083.pdf

14/12/2017
22:37:46

Aceito

Outros Carta_correcoes_CEP.docx 14/12/2017
22:37:17

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TA_aluno.docx 14/12/2017
22:26:58

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_responsavel_aluno.docx 14/12/2017
18:19:58

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

SOUZA_JEFERSON_Projeto_Pesquisa.
docx

07/12/2017
09:42:19

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

Folha de Rosto SOUZA_JEFERSON_FolhaRosto.pdf 07/12/2017
09:39:55

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

SOUZA_JEFERSON_Autorizacao.pdf 06/12/2017
18:14:20

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

Cronograma Cronograma.docx 06/12/2017
12:14:27

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_professores.docx 06/12/2017
12:12:19

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE_responsaveis.docx 06/12/2017
12:12:02

JEFERSON ELIAS
DE SOUZA

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:

05.858-001

(11)2128-6225 E-mail: cep.unasp@ucb.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Estrada de Itapecerica, 5859
Jd. IAE

UF: Município:SP SAO PAULO
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CENTRO UNIVERSITÁRIO
ADVENTISTA DE SÃO PAULO -

UNASP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:
Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Motivos para lealdade dos clientes na educação privada
JEFERSON ELIAS DE SOUZA

INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO

2
80845917.3.0000.5377

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.451.402

DADOS DO PARECER

Projeto do Mestrado em Educação sobre lealdade de cliente na escola particular.
Apresentação do Projeto:

O objetivo descrito pelo pesquisador é: "Analisar os motivos para a lealdade dos clientes da educação
básica de uma rede educacional privada." Ele permite entender a proposta geral do trabalho.

Objetivo da Pesquisa:

Riscos descritos pelo pesquisadores com inexistentes em função de ser uma pesquisa de opinião sem
possibilidade de identificação. Os benefícios são descritos indicando que não há benefícios diretos aos
participantes da pesquisa.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Os instrumento de coleta de dados foram apresentados e estão compatíveis com a avaliação de risco
descrita.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

TCLE foram adequados aos públicos solicitados.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

05.858-001

(11)2128-6225 E-mail: cep.unasp@ucb.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Estrada de Itapecerica, 5859
Jd. IAE

UF: Município:SP SAO PAULO
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