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Resumo  

Considerando o atual cenário da educação brasileira e seus déficits, os autores vêm 

por meio deste trabalho, apresentar uma proposta que visa primeiramente o ensino 

fundamental e escolas particulares, mas que pode futuramente se estender ao 

sistema de ensino como um todo. O objetivo da proposta visa um ensino de 

qualidade, um ensino para tornar-se referência, que seja capaz de formar cidadãos 

críticos, éticos, que valorizam o conhecimento, o aprendizado e estejam preparados 

para a vida. Para atingir o objetivo, esse trabalho propõe níveis de certificação que 

unidos a uma proposta de avaliação, métricas e mecanismos, viabilize a certificação 

de instituições de ensino concedendo de acordo com sua avaliação um Selo, 

representativo do seu nível em qualidade de ensino. Considerando essas premissas 

foram propostos três níveis de certificação, o nível “Bronze”, “Prata” e nível “Ouro”. 

Além do nível, este trabalho aborda como foram elaborados os itens de avaliação, 

suas métricas, o sistema de avaliação e certificação propriamente ditas, a renovação 

e a troca de níveis.  Assim finalizamos esse trabalho com a ousadia de propor, a 

partir da certificação de escolas, o inicio da transformação do ensino, não pensando 

em propor algo estático, mas sim dinâmico, definindo um norte, propondo 

recomendações, para que seja sempre aperfeiçoado, a fim de sempre atingir seu 

objetivo de um ensino de qualidade.  

Palavras – chave: Qualidade, Ensino, Selo, Certificação. 



Abstract  

In consideration of the current scenario of Brazilian education and its inherent deficits 

the authors’ intend through this paper to show a proposal, initially for elementary and 

private schools, but one which may be in the future extended to the education system 

as a whole. The purpose of this proposal is to provide a means of an education 

quality that will be a reference system producing critically minded, ethical citizens 

who value knowledge and learning and who are prepared for life. 

To achieve this objective this paper proposes a system of seal certification that unites 

the proposed evaluation metrics and mechanisms, enabling the certification of 

educational institutions, providing, according to their assessments, a Seal 

representing their level in the quality of education. Given these assumptions, three 

levels of certification are proposed, Gold, Silver and Bronze.  

As well as these levels, this paper also discusses how the various aspects were 

prepared for evaluation, their metrics, the system of assessment and certification and 

also renewal and exchange levels.  

We finish this paper with the presumption to propose certification from the school,  

the beginning of the transformation of education. We are not considering something 

static, rather something dynamic, striving towards the future goal of quality education. 

Keywords: Quality, Teaching, Seal, Certification.  
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1 INTRODUÇÃO 

Fazendo uma análise crítica, acredita-se que a educação tem um papel 
importante no próprio processo de humanização do homem e de 
transformação social, embora não preconize que, sozinha, a educação 
possa transformar a sociedade. Apontando as possibilidades da educação, 
a teoria educacional visa à formação do homem integral, ao 
desenvolvimento de suas potencialidades para torná-lo sujeito de sua 
própria história e não objeto dela. Além disso, mostra os instrumentos que 
podem criar outra sociedade. 

(Gadotti, 2003) 

Qualidade em educação, um tema constantemente abordado por diversos 

estudiosos, pensadores e filósofos, desde a Grécia, e até mesmo antes dela, 

perpetuando-se até os dias atuais. Em vários momentos da história mundial e 

brasileira, podemos apontar a preocupação ora de muitos e ora de poucos, em 

proporcionar um ensino de qualidade, que não seja apenas informativo, mas 

educativo, dinâmico, criativo, capaz de preparar alunos para a vida, capaz de formar 

cidadãos (AGUIAR, 2012). 

Considerando o tema, este trabalho vem propor Níveis de Certificação em 

Qualidade de Ensino, ou seja, abordar requisitos que juntos podem configurar uma 

proposta inteira de avaliação, certificação e aperfeiçoamento de instituições, no 

quesito de promover qualidade nos seus métodos de ensino com a máxima da 

filosofia do “Aprender a Aprender”. 

Este projeto iniciou-se anteriormente com a proposta de um Selo de 

Qualidade em Ensino, abordado em um artigo científico de mesma autoria deste 

trabalho. Neste artigo foi abordado um forte embasamento bibliográfico, para servir 

de base para a montagem do Selo proposto e dos seus níveis e subníveis 

estruturais, que por sua vez configuram a base dos níveis de certificação que aqui 

serão elucidados. 

Finalizando o projeto aqui exposto, ele pode ser definido como um conjunto 

de problemas, valores, teorias, filosofias e propostas unidas por um elaborado 

embasamento, tendo como produto final os Níveis de Certificação em Ensino. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir das informações que são tratadas neste trabalho, os autores 

pretendem elaborar, criar e justificar “Níveis de Certificação de Ensino”, formulados 

com base nos itens estruturais do Selo de Qualidade em Ensino (AGUIAR, 2012). 

Para configurarmos essa proposta formulamos como problema de pesquisa o 

seguinte questionamento: “Como deveriam ser estruturados os níveis de certificação 

de uma proposta, para avaliar e certificar instituições de ensino, visando um ensino 

de qualidade, que forme cidadãos e preconize a máxima da filosofia: “Aprender a 

Aprender”? 

Considerando a formulação do problema de pesquisa, delimitamos os 

objetivos e formulamos a metodologia a ser usada para atingi-los. 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo principal deste trabalho é formular Níveis de Certificação em 

Ensino, para que instituições possam ser futuramente avaliadas e certificadas 

recebendo assim um Selo de Qualidade representativo do nível que a instituição se 

encontra. 

O objetivo fica limitado a ser desenvolvido considerando o Ensino 

Fundamental como foco, e as escolas particulares como objetivo inicial de aplicação. 

Para que o objetivo proposto seja atingido, temos como objetivos específicos: 

• Propor requisitos para cada subitem estrutural do Selo de Qualidade em 

Ensino. (AGUIAR, 2012). 

• Justificar e embasar a escolha dos requisitos levantados. 

• Dividir os requisitos em grupos, que formarão cada nível de certificação. 

• Propor um método para avaliação dos requisitos (Mecanismo de Certificação). 

• Quantificar o método para avaliação dos requisitos (Notas de cada requisito). 
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• Propor recomendações para que os níveis de certificação sempre estejam 

atualizados e condizentes com a realidade, para não deixarem de cumprir 

seus objetivos de promover uma educação de qualidade. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Do ponto de vista prático, a proposta aqui presente se justifica no sentido de 

fornecer um caminho para as instituições de ensino seguirem e assim conquistarem 

métodos e práticas de ensino mais eficientes, traduzindo a educação em uma 

educação de qualidade. 

Outro ponto a ser considerado é o aperfeiçoamento dos Níveis de Certificação 

e de toda a ideia aqui presente, para que esta proposta possa ser futuramente 

expandida para o ensino público e assim atingir um nível maior de alcance, 

estruturando um ensino de qualidade a nível nacional, auxiliando na problemática 

educacional do nosso país, evidenciada por ocupar níveis distantes do que é 

considerado um ensino de qualidade nas avaliações internacionais.  

Ou seja, do ponto de vista prático, este trabalho se justifica tanto pelo fato de 

ser um novo caminho para se atingir uma educação de qualidade, quanto ao ser 

uma reformulação de teorias, ideias e melhores práticas que vem de encontro as 

necessidade do nosso país. 

Do ponto de vista teórico, a relevância consiste na compilação das 

informações e na proposta diferenciada dos níveis de certificação, podendo 

contribuir do ponto de vista teórico, uma vez que gera informações passiveis de 

serem discutidas, avaliadas, definidas, redefinidas e abordadas nos diversos níveis 

das propostas e teorias educacionais. 

1.4 ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

O presente trabalho, para atingir seu objetivo, foi estruturado em dois pontos 

principais, sendo primeiramente retomados os conceitos, a proposta e os Itens 

Estruturais e subitens do Selo de Qualidade de Ensino, proposto anteriormente 

pelos mesmos autores, tendo como finalidade relembrar o leitor da proposta, já que 

essa é à base da estruturação dos Níveis de Certificação, objetivo deste trabalho. 
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Após a retomada do Selo de Qualidade de Ensino, será elucidado todo o 

processo de estruturação dos Níveis de Certificação. 

O processo para a estruturação dos Níveis aborda como este foi proposto, o 

que foi considerado como requisitos de avaliação, a justificativa desses requisitos, o 

mecanismo de avaliação propriamente dito, a forma de composição das notas de 

cada nível, além do processo de certificação, renovação e troca de níveis que uma 

instituição de ensino pode vir a passar.  

Finalizando, no apêndice e anexo deste trabalho encontra-se um 

complemento ao referencial teórico, composto por artigos que vem de encontro a 

assuntos tratados no decorrer da proposta dos Níveis de Certificação, 

complementando esta tese tanto no sentido de embasá-la como para justificá-la. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

O referencial teórico deste trabalho baseia-se no desenvolvimento de três 

pontos teóricos principais. São eles, a “Proposta do Selo de Qualidade de Ensino”, o 

“Selo de Qualidade de Ensino” e um complemento teórico, apresentado em artigos 

anexos, envolvendo informações sobre a história do termo “Aprender a Aprender”, 

dados educacionais brasileiros como o resultado do último IDEB, uma proposta de 

Índices de Qualidade de Ensino proposto pela Unicef e um compilado de 

informações a respeito da teoria de Inteligências Múltiplas. 

Para desenvolver a proposta dos níveis de certificação e suas métricas 

precisa-se conhecer inicialmente a proposta do “Selo de Qualidade em Ensino” e 

suas áreas estruturais e seus subitens, por esse motivo essas informações são 

trazidas neste referencial teórico de maneira compilada a fim de servir de base para 

a formulação dos níveis de certificação. 

Com o objetivo de complementar o referencial teórico e fortalecer o 

embasamento da proposta dos níveis de certificação, são trazidos 4 artigos. 

O primeiro artigo traz informações a respeito da teoria de “Aprender a 

Aprender”, frase que motivou, embasou e continua sendo o objetivo maior do projeto 

aqui apresentado (Anexo 1). 

O segundo artigo traz informações resumidas a respeito de uma proposta de 

Índices de Qualidade de Ensino, proposto pelo Unicef. Apresentamos esse artigo 

para fortalecer o embasamento do nosso selo e a fim de comparação com o nosso 

projeto proposto, mostrando que o nosso embasamento, a nossa estrutura e por fim 

todo o Projeto de Certificação, é uma ideia comum a muitas instituições e que os 

itens que essas abordam, como primordiais, para se obter uma educação de 

qualidade envolvem sempre os mesmos temas como infraestrutura, currículo de 

qualidade, docentes e discentes por exemplo (Anexo 2). 

Com vistas a demonstrar a realidade atual brasileira e reforçar  a justificativa 

da necessidade de um ensino de qualidade, tornou-se necessário apresentar  os 

resultados do último IDEB no Apêndice 2. 
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O último artigo apresentado vem de encontro à proposta da valorização do 

indivíduo, das diferentes competências e habilidades que o aluno possui, item 

considerado pelos autores como primordiais para que haja qualidade no 

aprendizado. Pensando nessa abordagem, o Anexo 3 apresenta um artigo sobre a 

Teoria das Inteligências Múltiplas. 

Com o objetivo de melhor integrar o referencial teórico com a proposta desta 

tese e aprofundar as informações que serão apresentadas, recomenda-se a leitura 

do artigo científico “Selo de Qualidade de Ensino: Uma Proposta” dos próprios 

autores  aqui apresentados. Este artigo será referenciado em vários momentos na 

proposta de certificação, assim como o referencial teórico que o compõe. 

2.1 SELO DE QUALIDADE DE ENSINO: A PROPOSTA. 

Pensando em uma instituição de ensino, em seus processos e na 

consolidação da aprendizagem podem ser elencadas uma porção de tópicos 

específicos que nos remetem a esses assuntos, por esse motivo para ser proposto 

um Selo de Qualidade de Ensino e seus níveis de certificação com suas normas é 

necessário primeiramente levantar o que é considerado qualidade em educação. 

Pensando desta forma, os próprios autores desta tese formularam anteriormente 

uma Proposta de um Selo de Qualidade de Ensino, composto por itens e subitens 

estruturais que juntos englobam conceitos que sustentam um ensino de qualidade. 

Segundo Aguiar (2012), o Selo de Qualidade de Ensino foi proposto com base 

no estudo de filosofias de pensadores consagrados, nas lacunas e déficit do ensino 

brasileiro e nos mecanismos e princípios dos sistemas de ensino dos países 

considerados modelos em educação. 

A proposta do selo é atingir primeiramente escolas particulares e 

posteriormente, a partir do levantamento de recursos, atingir escolas públicas 

(AGUIAR, 2012). 

O objetivo alvo da proposta é a transformação do ensino fundamental, 

tomando como premissa uma educação que forme cidadãos críticos, éticos, que 
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valorizam o conhecimento e o aprendizado e estão preparados para a vida (AGUIAR, 

2012). 

Partindo deste conceito, Aguiar (2012) propôs uma estrutura de um Selo de 

Qualidade de Ensino baseado em sete áreas estruturais e seus subitens. 

2.2 SELO DE QUALIDADE DE ENSINO. 

Segundo Aguiar (2012), o Selo de Qualidade de Ensino é composto por sete 

itens Estruturais que por sua vez são formados por vários Subitens. 

Para formular o conteúdo de cada item estrutural foi considerada uma mistura 

do que é comum na prática de instituições nos países que apresentam grande 

destaque nos scores de avaliação internacional de ensino, com um pouco do que já 

há muito tempo vem sendo apresentado por diversos estudiosos como proposta de 

qualidade. A partir dessa mistura de itens de casos de sucessos e itens teóricos, 

foram elencados os Itens Estruturais e seus Subitens, formando assim a Proposta do 

Selo de Qualidade em Ensino (AGUIAR, 2012). 

Para melhor entender e conhecer como foram propostos os Itens Estruturais e 

os seus Subitens, recomendamos a leitura do trabalho anterior a esta Proposta de 

Níveis de Certificação, o artigo científico "Selo de Qualidade de Ensino: Uma 

Proposta" (AGUIAR, 2012), que aborda e justifica cada item a partir de um detalhado 

embasamento bibliográfico. 

2.3 ITENS ESTRUTURAIS  

Como mencionado anteriormente a proposta do Selo de Qualidade de Ensino 

envolveu primeiramente a definição de itens categorizados como estruturais que por 

sua vez englobam itens menores, com a intenção de agrupar o que foi considerado 

base para proporcionar um ensino fundamental de qualidade. Considerando essas 

informações, foram determinados sete itens estruturais, cada um com o seu próprio 

conjunto de subitens, que servirão como base para justificar os Níveis de 

Certificação e suas métricas. 

Os itens estruturais e seus subitens são: 
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• Item Estrutural: Governo 

� Subitens: Investimentos no setor; Projetos de incentivo a educação; 

Obrigatoriedade e aplicação das leis de ensino e o Acompanhamento 

das tendências e melhores prática. 

• Item Estrutural: Infraestrutura 

� Subitens: Número de aluno por salas; Relação professor/ aluno; 

Ambiente propício a aprendizagem; Tecnologia e Laboratórios. 

• Item  Estrutural: Ensino 

� Subitens: Currículo de qualidade; Línguas Estrangeiras; Carga horária 

diária; Duração do ensino fundamental; Sistema de apoio aos 

repetentes; Conselho de classe; Atividades extracurriculares; Aulas de 

campo / Experimentais; Experiências extraclasses; Atividades em casa; 

Metas de ensino por série e a Abordagem das tecnologias. 

• Item Estrutural: Docentes 

� Subitens: Grau de instrução; Salário; Método de Avaliação; Autonomia; 

Investimento e Continuidade / Capacitação. 

• Item Estrutural: Discentes 

� Subitens: Repetência; Evasão; Índice de desempenho (nota - score); 

Frequência e o Apoio ao aluno (para melhor desempenho e 

aproveitamento).  

• Item Estrutural: Família 

� Subitens: Apoio ao aluno (garantir a frequência e fornecer suporte nas 

atividades); Continuidade do aprendizado (participação nas atividades) 

e Participação na escola. 

• Item Estrutural: Desenvolvimento do Estudante Visando o Indivíduo, o Social 

e o Psicológico 

� Subitens: Inteligências múltiplas; Respeito do indivíduo; Competências; 

Orientação Futura (encaminhamento profissional); Passagem dos 

conceitos culturais; Relacionamento Interpessoal e Relacionamento 

familiar - social. 

Para uma visão compilada dos Itens Estruturais e seus Subitens ver Apêndice 

3. 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma proposta de um Selo de 

Qualidade de Ensino. Este Selo foi proposto anteriormente pelos próprios autores 

deste trabalho, por meio de um artigo científico. 

A proposta do Selo foi formulada a partir de um amplo e detalhado 

embasamento bibliográfico, considerando um compilado de informações coletadas 

de grandes estudiosos, teóricos e filósofos da educação juntamente com o que é 

aplicado nos países considerados modelo em educação. A partir dessas 

informações foram criados Itens Estruturais e seus Subitens (Itens e subitens que 

definem uma proposta do que é qualidade em educação) que aqui neste trabalho 

servem de base para a formulação dos níveis de certificação. 

Além do Selo de Qualidade de Ensino, que fornece o “material” de base no 

qual este trabalho foi desenvolvido, são complementados suas informações teóricas 

com artigos que abordam assuntos pertinentes ao tema: 

• O resultado do país no último Ideb, justificando que a proposta do Selo 

é válida, uma vez que pode futuramente melhorar esses resultados; 

• A história de John Dewey criador do termo “Aprender a Aprender”,  

influenciador e instigador dos autores na escolha desse tema; 

• Os Indicadores da Qualidade em Ensino proposto pelo Unicef, que 

reforçam a presença de itens como avaliadores da qualidade de ensino 

e como esse assunto é pertinente ao mundo científico, político e social; 

• As Inteligências Múltiplas, mostrando que um ensino de qualidade 

precisa considerar muito mais que infraestrutura ou currículo, ele 

precisa focar também no indivíduo em suas habilidades e capacidades 

como o que é abordado pelos níveis de certificação aqui proposto. 



22 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Neste tópico serão apresentadas as perguntas ou hipóteses de pesquisa, 

bem como a definição de outros termos relevantes para o estudo.  

3.1.1 Perguntas ou Hipóteses de Pesquisa 

Para formularmos os Níveis de Certificação, este trabalho considerou as 

seguintes perguntas e hipóteses de pesquisa: 

Perguntas: 

• Como melhorar a qualidade da educação brasileira? 

• A proposta de um selo de qualidade serviria de início para melhorar a 

qualidade da educação brasileira? 

• Que período escolar deve ser considerado como principal para 

transformar o ensino? 

• Quantos níveis de certificação uma proposta de certificação em 

qualidade de ensino deveria ter? O que é considerado como melhor? 

• Como criar itens de avaliação para certificar uma instituição de ensino? 

Quantos itens deveriam existir? Como deveriam ser agrupados? Como 

deveriam ser avaliados? 

• Como transformar itens de avaliação em itens mensuráveis? Como 

compor notas? 

• Como devem ser avaliadas as instituições de ensino para que seja 

mensurado o quanto se tem de qualidade? 

• Como propor níveis de certificação que possam englobar 

características primordiais para configurar um ensino de qualidade? 

• Como deve ser realizado o processo de certificação, renovação, 

avaliação de uma instituição de ensino? 
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• Como garantir um ensino de qualidade? 

• Como propor um ensino de qualidade? 

• Como manter em constante aperfeiçoamento uma proposta de 

certificação? 

Hipóteses: 

• A proposta de um selo de qualidade em ensino, com níveis e 

mecanismos de certificação, pode trazer um aumento na qualidade do 

ensino de instituições e ao mesmo tempo iniciar um processo gradual 

de transformação educacional, conquistando, também gradualmente 

um alcance cada vez maior de um ensino de qualidade para a nação. 

• O ensino fundamental, por representar o maior período de escolaridade, 

engloba uma quantidade maior de alunos envolvidos, sendo assim, a 

transformação do ensino fundamental e o aumento da qualidade são 

difundidos e conquistados de maneira mais abrangente. 

• A compilação de informações como, teorias, estudos e filosofias de 

grandes estudiosos no tema educação, pode servir de base para 

encontrarmos itens comuns e justificáveis de uma educação de 

qualidade. 

• O que há de comum nas práticas de ensino de países considerados 

modelos em qualidade de ensino, podem servir de base para formular 

itens de avaliação em escolas e assim medir inicialmente o quanto a 

instituição apresenta em qualidade considerando essa abordagem. 

• A quantidade de níveis de certificação, seus métodos de avaliação, 

suas notas e processos de certificação, renovação e outros, podem ser 

propostos de maneira inovadora, inédita, pelos autores deste trabalho, 

desde que justificados e embasados. 

• Os níveis de certificação sempre estarão em constante 

aperfeiçoamento e evolução, portanto a proposta sempre deve ser 
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revista e aperfeiçoada para manter seu dinamismo acompanhando a 

evolução da educação. 

• Não devem ser menosprezados itens que abordem o indivíduo, suas 

habilidades e competências ao propor itens de avaliação das 

instituições, uma vez que, o foco do ensino é o indivíduo e é este que 

irá ser moldado e moldar o sistema de ensino de uma nação. 

3.1.2 Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis. 

Para melhor situar o leitor no decorrer do desenvolvimento desta tese, julgou-

se necessário definir uma série de termos criados e utilizados pelos autores. Abaixo 

são apresentados os termos. 

Selo de Qualidade em Ensino: compilado de informações como itens 

estruturais, subitens e níveis de certificação. É uma proposta visando a qualidade do 

sistema de ensino para o ensino fundamental de escolas particulares. 

Item Estrutural: item macro proposto inicialmente pelos autores em um artigo 

científico. O item estrutural é definido por uma área considerada pertinente para 

avaliação das instituições. No artigo cientifico foram propostos 7 itens estruturais 

sendo eles, “Governo”, “Ensino”, “Infraestrutura”, “Docentes”, “Discentes”, “Família” e 

“Desenvolvimento do Estudante Visando o Indivíduo, o Social e o Psicológico”. 

Subitem: itens que compõe o Item Estrutural. É uma subdivisão dentro do 

nível estrutural que tem como finalidade englobar conceitos considerados primordiais 

para serem avaliados. 

Requisitos ou Itens de Avaliação: cada subitem possui de 1 a 5 requisitos ou 

itens de avaliação. Os requisitos são formas de avaliar e mensurar o sub nível. Cada 

item de avaliação possui uma nota que também varia de 1 a 5, sendo obrigatória a 

existência da nota 1 e da nota 5.  

Níveis de Certificação: níveis que englobam um conjunto de Itens Estruturais, 

seus subitens e seus requisitos a fim de compor um processo gradual de evolução 
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na qualidade de ensino. Existem 3 níveis de certificação, o “Nível Bronze em Ensino”, 

o “Nível Prata em Ensino” e o “Nível Ouro em Ensino”. 

3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

Neste tópico apresenta-se a população e a amostra, as delimitações, as 

etapas de pesquisa, os procedimentos de coleta e análise de dados e, por fim, as 

dificuldades e limitações da pesquisa. 

3.2.1 População e Amostra 

Para a formulação dos níveis de certificação, foram considerados as 

seguintes população e amostra: 

Ensino fundamental de 9 anos como objeto de pesquisa e proposta. 

Escolas particulares como alvo para futura aplicação. 

Selo de qualidade de Ensino servindo como base para composição dos níveis 

de certificação. 

 Os procedimentos utilizados foram designação de itens de avaliação com 

notas para cada subitem estrutural existente, para posterior compilação em níveis de 

certificação, justificativa para cada conjunto de itens de avaliação e por fim definição 

de processos para avaliação, certificação, renovação e troca de níveis. 

3.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

O trabalho aqui proposto foi desenvolvido considerando as seguintes etapas: 

Etapa 1: Referencial teórico 

Nesta etapa os autores selecionaram as informações que precisavam ser 

abordadas no referencial teórico, para situar o leitor na proposta apresentada e 

fornecer a ele informações básicas para a continuidade da leitura e entendimento do 

desenvolvimento da proposta. 

Etapa 2: Requisitos 
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Nesta etapa os autores definiram os requisitos ou itens de avaliação e suas 

notas, com base nas informações presentes no artigo cientifico do Selo de 

Qualidade de Ensino: Uma Proposta, que auxiliou na justificativa e escolha de cada 

requisito. 

Etapa 3: Níveis de Certificação 

Nesta etapa os autores levantaram os itens de avaliação e os separaram em 

níveis, de acordo com o que foi considerado mais básico até o mais específico em 

qualidade de ensino. Como produto deste agrupamento foi gerado 3 níveis de 

certificação 

Etapa 4: O mecanismo 

Com os níveis de certificação montados, nesta etapa foi desenvolvida a última 

parte do trabalho, desenvolvendo-se a proposta de avaliação, o processo de 

certificação, renovação e troca de nível, todos baseados nos preceitos dos autores. 

3.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

As Informações utilizadas neste trabalho são provenientes primeiramente do 

artigo científico Selo de Qualidade em Ensino: Uma proposta. 

Para auxiliar e complementar a proposta foram pesquisadas informações em 

livros, artigos, revistas, sites, notícias e entrevistas.  

Não foram coletados ou utilizados nenhum tipo de dado que precisasse ser 

tratado. 

3.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

Como para apoio a esta tese foi formulado anteriormente um artigo científico, 

as limitações, dificuldades e facilidades na coleta e tratamento de dados ficaram 

limitadas a esse artigo. 
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3.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados 

Consideram-se como limitante desta pesquisa os seguintes itens: 

● complexidade do assunto ao se tratar de um tema amplamente abordado 

por diversas óticas; 

● tempo para desenvolvimento de um tema complexo; 

● impossibilidade de testar a teoria proposta para validar sua aplicabilidade e 

resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 INTRODUÇÃO AOS NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO 

Neste Capítulo serão abordados a proposta, o mecanismo e a estrutura dos 

Níveis de Certificação de Ensino. 

Os Níveis aqui propostos representam um compilado de teoria, melhores 

práticas e valores considerados pelos autores como primordiais para um ensino de 

qualidade, a abordagem aqui apresentada é uma primeira ideia, uma primeira 

recomendação, uma primeira proposta e como toda proposta, está preparada para 

evoluir e se ajustar, para atingir da melhor maneira seu objetivo de formar cidadãos 

aptos a aprender a aprender. 

4.2 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para a criação dos Níveis de Certificação, foram abordados os 6 Itens 

Estruturais propostos pelo Selo de Qualidade de Ensino. 

Os itens estruturais escolhidos para compor os Níveis de Certificação foram: 

"Ensino", "Infraestrutura", "Docentes", "Discentes", "Família" e "Desenvolvimento do 

Estudante Visando o Indivíduo, o Social e o Psicológico". 

O item Estrutural “Governo” não foi abordado especificamente nos Níveis de 

Certificação, por englobar subitens com conceitos voltados para o estudo e 

aperfeiçoamento do Selo propriamente dito. 

Por mais que o item estrutural “Governo” não esteja abordado em cada um 

dos Níveis de Certificação, este aparece em determinados momentos como 

requisitos básicos para avaliar a instituição (Requisito de Nota 1). 

Ainda considerando o Governo, do ponto de vista da legislação e sua 

obrigatoriedade, considera-se para toda a proposta O Ensino Fundamental de 

duração de 9 anos.   
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 Por este motivo o subitem "Duração do Ensino Fundamental" do item 

Estrutural "Ensino", não será abordado. 

Considerando ainda o item Estrutural Ensino, este teve dois de seus subitens 

estruturais, "Aulas de Campo / Experimentais" e "Experiências Extraclasse", 

compilados em apenas um requisito denominado de "Experiências Extraclasse". 

Esse agrupamento foi decidido pelos autores devido a estes itens englobarem 

conceitos semelhantes podendo ser contemplados em apenas um requisito. 

Abaixo pode ser visualizado o mecanismo de como foi formulado os Níveis de 

Certificação. 

 

Figura 1 Formulação dos Níveis de Certificação.   

Mecanismo utilizado: Os níveis de certificação foram propostos a partir dos itens 

Estruturais do Selo de Qualidade. Determinou-se primeiramente itens de avaliação 

(requisitos) podendo conter notas de 1 a 5 para cada subitem estrutural, após isso 

os subitens estruturais foram divididos nos níveis de certificação. Fonte: elaborado 

pelos próprios autores. 

4.3 NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO 

Os níveis de certificação inicialmente propostos foram divididos em três níveis 

de qualidade (Bronze, Prata e Ouro). Cada um dos níveis de qualidade contempla 

subitens de um ou mais itens estruturais. 
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 Considerando o grande número de subitens estruturais e suas implicações, 

para que uma instituição de ensino venha a alcançá-los, viu-se a necessidade da 

divisão nos três níveis de qualidade de ensino. Desta forma é possível que uma 

instituição consiga progredir respeitando um plano de desenvolvimento até que seja 

possível conquistar o maior nível, que assegura as condições ideais para promover 

uma educação de qualidade, de acordo com o proposto pelos autores. 

 A divisão dos níveis de qualidade de ensino, respeita uma ordem definida de 

acordo com aquilo que os autores acreditam ir do mais fundamental ao mais 

estruturado, para que uma instituição possa oferecer aos seus alunos um estudo 

adequado. Portanto no primeiro nível (Bronze) é possível encontrar subitens 

estruturais que são considerados primordiais para que se inicie uma educação de 

qualidade. E na medida em que se avança nos níveis de qualidade (Prata e Ouro), 

tais subitens evoluem para aquilo que se acredita ser as boas práticas da educação 

no mundo, podendo uma instituição de ensino oferecer não apenas uma educação 

convencional, mas uma educação pautada na formação do indivíduo e do cidadão 

como um todo. 

 Desta forma, a Figura-2 a seguir mostra em cada nível quais seus respectivos 

itens estruturais abordados, bem como a quantidade de subitens considerados em 

cada um (entre colchetes). 
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Figura 2 Itens estruturais do selo de educação com a divisão por níveis.  

Fonte: Elaborado pelos próprios autores. 

4.3.1 Funcionamento 

Nos itens abaixo serão contemplados o "score" de cada nível de qualidade em 

ensino, além dos mecanismos do funcionamento do selo como o processo de 

aquisição (certificação), a troca de nível e a renovação do Selo. 

4.3.1.1 Score 

Cada subitem estrutural é avaliado com notas que variam de 1 a 5, de acordo 

com o que a instituição de ensino oferece. Dessa maneira cada nível de qualidade 

possui uma faixa de pontuação que varia de acordo as notas mínimas e máximas. 

Por exemplo, o nível Bronze varia seu "score" de 8 a 40, pois possui 8 subitens 

estruturais e, portanto se cada um dos subitens receber a nota mínima (1), a soma 

mínima para o nível em questão será 8. Da mesma maneira se cada subitem 

estrutural receber a nota máxima (5), a soma máxima para o nível de qualidade 

Bronze será 40. Os outros dois níveis de qualidade possuem o mesmo 

comportamento em relação aos "scores", sendo que o nível Prata varia de 17 a 85 e 

o nível Ouro por sua vez, varia de 11 a 55. 

 A Figura-2 exibe as faixas de pontuação abaixo do símbolo dos níveis de 

qualidade. A seta vermelha, apontando para baixo, ao lado do primeiro número da 

faixa indica que aquela é a nota mínima a ser adquirida para alcançar o nível. 

 Cada subitem estrutural avaliado possui uma nota cumulativa de 1 a 5, ou 

seja, é necessário ter o grau 1 para ser possível ter o grau 2 e assim 

consecutivamente. Por exemplo, uma escola candidata ao nível Prata de qualidade 

apenas irá ter a atribuição de grau 2 em um dos subitens dos docentes, caso o 

exigido para o grau 1 tenha sido cumprido. 

4.3.1.2 Aquisição 

 Uma determinada instituição de ensino candidata, só é considerada apta à 

aquisição de determinado nível caso a nota mínima deste tenha sido alcançada. De 
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acordo com a Figura-2 o nível Bronze possui um mínimo de 8 pontos, o nível Prata 

possui 17 pontos enquanto o nível Ouro possui 11. 

 Para que a aquisição seja possível, é necessário que a instituição possua ao 

menos a pontuação mínima em cada um dos subitens estruturais abordados no nível 

de qualidade em questão. Ou seja, para adquirir o nível Bronze é necessária uma 

pontuação mínima igual a 8, porém os pontos devem estar obrigatoriamente 

distribuídos entre a totalidade dos subitens estruturais. 

4.3.1.3 Troca de nível 

 Além da nota mínima, para os níveis Prata e Ouro, é necessário também que 

a instituição tenha tido 75% de aproveitamento do nível de qualidade imediatamente 

inferior na escala, em relação ao score máximo. Por exemplo, uma instituição de 

ensino somente poderá avançar para o nível Prata, depois que alcançou os 17 

pontos mínimos para o nível Prata, porém, além disso, é necessário ter conquistado 

75% da pontuação máxima do nível Bronze (40), ou seja, 30 pontos. Dessa forma, 

pode-se dizer que a instituição só alcança o nível Prata, com no mínimo 30 pontos 

do Bronze e no mínimo 17 pontos do Prata. 

4.3.1.4 Renovação 

 Além do processo de aquisição de determinado nível de qualidade, há 

também o processo de renovação de tal nível, para assegurar que uma instituição 

continue com a qualidade esperada e alcançada, com o passar do tempo. 

Inicialmente o processo de renovação ocorrerá dentro de um período de 2 anos, 

sendo que cada um dos subitens já conquistados serão devidamente auditados e 

reavaliados para que um novo grau seja atribuído ou o mesmo seja mantido. 

4.3.2 Revisão dos níveis 

Os níveis de qualidade de ensino aqui apresentados devem também passar 

continuamente por um processo de revisão e readequação de seus itens e subitens 

estruturais, bem como as regras e normas a serem respeitadas para que o selo 

esteja sempre de acordo com o que se espera, e acredita ser fundamental para a 

oferta de uma educação exemplar. 
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 Assim que as revisões e readequações dos níveis de qualidade acontecem, 

tais mudanças serão sentidas não apenas por aquelas instituições que estão ou irão 

iniciar um processo de aquisição do selo, mas também será exigido que aquelas as 

quais desejem manter suas posições se ajustem às novas normas, dentro de um 

prazo pré-estabelecido. 

4.3.3 Avaliação das Instituições, do Selo e seus Níveis de Certificação. 

Considerando os processos de “Aquisição”, “Troca de Nível”, “Renovação” e a 

“Revisão dos níveis”, o método aqui proposto para avaliar as instituições e conceder 

a certificação adequada é uma avaliação por projetos, ou seja, cada instituição deve 

ser tratada como um projeto, onde serão avaliadas as suas condições por 

profissionais especialistas em cada área a ser avaliada, e assim no final do projeto 

obtém-se um diagnóstico da instituição com a certificação concedida e um plano de 

ação para a instituição desenvolver, focando o constante aperfeiçoamento no Selo 

de Qualidade em Ensino, progredindo gradualmente para os demais níveis de 

certificação. 

Assim como o proposto para avaliar as instituições, acredita-se que a melhor 

maneira de garantir que o Selo de Qualidade em Ensino esteja sempre com a sua 

proposta atualizada e em constante aperfeiçoamento, que a Instituição Certificadora 

tenha sua proposta embasada em um Escritório de Projetos (PMO) onde cada 

processo de certificação é tratado como um projeto, assim como cada processo de 

desenvolvimento, aperfeiçoamento do Selo, dos seus itens e níveis.  

A abordagem por projetos é justificada, uma vez que, garante o dinamismo, a 

individualidade e o caráter de um esforço único, sobre um período de tempo que os 

autores acreditam ser a metodologia certa para garantir um constante 

aperfeiçoamento. 

4.4 NÍVEIS DE QUALIDADE EM ENSINO 

Após a apresentação de toda a proposta e mecanismo geral dos Níveis de 

Certificação abordados até o presente momento, serão apresentados a seguir os 

Níveis “Bronze”, “Prata” e “Ouro” em Ensino, cada um com a sua proposta, seus 
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itens de avaliação e sua justificativa. Para uma visão compilada das informações ver 

Apêndice 1. 

4.4.1 Nível Bronze 

 Configurando o “Nível Bronze em Ensino” foram abordadas as seguintes 

áreas estruturais do Selo de Qualidade de Ensino, “Infraestrutura”, “Discentes”,” 

Docentes” e “Ensino”.  Dos seis itens estruturais considerados para definir os níveis 

de Certificação, estes foram escolhidos como o início do processo de avaliação de 

uma instituição de ensino. Eles foram escolhidos como base da avaliação por 

definirem pontos considerados primordiais para um ensino de qualidade como foi 

abordado em Aguiar (2012). 

 Segundo Aguiar (2012), em uma entrevista do jornalista  Akita (2010) o item 

“Infraestrutura”  foi  abordada pela UNESCO como uma das razões dos baixos 

índices de rendimento brasileiros em avaliações internacionais, portanto, de acordo 

com a entrevista,  pequenos  investimentos na melhoria da estrutura das escolas já  

contribuiriam para a melhoria da qualidade de ensino brasileira. 

 Considerando a Infraestrutura, no nível de certificação Bronze, foram 

abordados os subitens estruturais, “Número de Alunos por Sala” e “Laboratórios”. 

Considerado pelos, autores como os primeiros itens a serem avaliados, para definir 

um ambiente propício ao aprendizado e uma infraestrutura melhor. 

 Considerando que o nível de certificação “Bronze” avalia itens primordiais 

para que haja a qualidade de ensino, os itens Estruturais “Docentes” e “Ensino”, que 

juntos constituem como será transmitido o aprendizado, e o item “Discente” objetivo 

e alvo do ensino, deveriam ser abordados nessa fase. Para isso foi considerado que 

os “Docentes” seriam avaliados de acordo com o “Grau de Instrução” e “Salários” a 

fim de abordar o preparo dos professores para garantir um ensino de qualidade e a 

remuneração para motivar e reter o bom e qualificado profissional, medidas que são 

consideradas a chave do sucesso pelos países como Cingapura, Finlândia e 

Noruega, e pela União Europeia como um todo (AGUIAR, 2012). 
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Para o “Ensino” foi considerado como primordial a existência de conselho de 

classes focando em uma avaliação geral dos alunos, como é realizada por 

Cingapura, Nova Zelândia e Finlândia, onde o aluno sempre é avaliado de uma 

maneira geral considerando suas habilidades e competências e não apenas uma 

média escolar ou um score, sendo assim, o aluno é melhor avaliado para poder ou 

não avançar de ano. A presença no currículo de línguas estrangeiras, que também 

recebem grande importância para os países considerados exemplo em educação 

como Nova Zelândia e Finlândia por exemplo (AGUIAR, 2012). 

 Em relação aos Discentes, foi considerado básico para um ensino de 

qualidade a frequência e a evasão escolar. A frequência para garantir que o aluno 

esteja presente nas aulas e assim aprenda em um ritmo contínuo e gradual, sem 

perder informações importantes e sem interromper o processo de aprendizagem, e a 

“Evasão” escolar para que o aluno mantenha-se em contínuo aprendizado, que não 

interrompa seus estudos e o considere importante para seu futuro. Garantindo bons 

índices de “Frequência” e baixos de “Evasão”, o ensino torna-se mais eficiente, mais 

contínuo produzindo assim melhores resultados na aprendizagem. 

4.4.1.1 Certificação e Justificativa 

 A partir dos subitens estruturais abordados foram elencados índices de 

avaliação. Os índices de avaliação são compostos por itens mensuráveis, 

quantitativos e na sua essência de proposta qualitativas. Abaixo será apresentada a 

justificativa da escolha desses itens de avaliação. 

 Considerando a “Infraestrutura” foram propostas 4 notas de avaliação, a fim 

de mensurar o “Número de alunos por sala”. A proposta envolve garantir um número 

pequeno de alunos por sala, não apenas para proporcionar um ambiente mais 

confortável, mas um ambiente propício a aprendizagem onde o professor consiga 

observar melhor cada criança e assim possa entender suas necessidades, sua 

forma de aprendizado, postura que é adota em Cingapura e na Finlândia e 

considerada por estes países um diferencial no seu processo de ensino que possui 

por sua vez elevados scores nas avaliações internacionais (Ministério da Educação 

dos países citados). 
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 Ainda considerando a Infraestrutura, foram propostas 4 notas para avaliar os 

“Laboratórios” da instituição, nesse caso, o foco é a infraestrutura e as notas são 

baseadas na existência ou não de laboratórios. Item considerado importante, pois 

com laboratórios adequados, com um equipamento por aluno, faz com que o aluno 

explore as mais diversas experiências na pratica, como a proposta de ensino de 

Cingapura. A proposta engloba também um número limitado de alunos por sala e por 

equipamento, como o adotado na Finlândia que limita as aulas de ciências a 16 

alunos por turma para que todos possam utilizar os equipamentos e assim consigam 

realizar projetos.  

 Para o item ‘’Discentes’’, dois subitens estruturais foram propostos, a 

“Evasão” e a “Frequência”.  Para a “Evasão” foram concedidas 4 notas que 

consideram o respeito às diferenças de aprendizado, as habilidades, as 

competências e dificuldades dos alunos e também o acompanhamento com 

profissionais especializados, a assistência psicológica a alunos e familiares, todos os 

itens abordados por Cingapura. Para a “Frequência’’ foram propostas 5 notas, item 

que é considerado a chave de sucesso para a formação e o desempenho de 

qualidade do aluno, como o evidenciado e defendido por países como Nova 

Zelândia, Finlândia, Noruega, Cingapura e demais países da União Europeia. Ainda 

tratando do Item “Frequência”, a Nova Zelândia a considera tão importante que 

ainda acredita que a frequência diminui a evasão e a repetência escolar, e para 

garantir que isto ocorra, o país controla e exige dos pais que acompanhem esse 

índice, sob a ameaça de processo judicial, caso haja um grande número de faltas 

sem justificativa. 

 Considerando o item ‘’Docentes’’ temos 5 notas para o ‘’Grau de instrução’’ 

onde a proposta envolve professores com formação universitária especializada e 

grau de instrução em mestrado, como proposto pela Finlândia, ou graduação 

especifica e bacharel em educação como exigido no Canadá. Ainda sobre os 

‘’Docentes’’, foram propostas 5 notas para o item ‘’Salário’’, os professores precisam 

ser motivados e sua remuneração tem que ser condizentes com o grau de formação 

e igualmente atraentes em relação a outras profissões, como é feito hoje pelo 

Canadá, Finlândia e outros países da Europa. 
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 Para o item estrutural ‘’Ensino’’ temos 5 notas para o subitem ‘’Línguas 

Estrangeiras’’, onde o desenvolvimento da linguagem através do ensino bilíngue é 

obrigatório como o desenvolvido em Cingapura, ou o ensino de outra língua que é 

considerado primordial como na Noruega e Finlândia.   

Considerando ainda o item ‘’Ensino’’, foram propostas 5 notas para o subitem 

‘’Conselho de classe’’, onde os alunos precisam de nivelamento e avaliação 

contínua durante todo o ano letivo e devem ser avaliados por vários requisitos e não 

somente por scores, considerando todo o conhecimento adquirido como processo 

contínuo de aprendizagem, defendido por países como Cingapura, Finlândia, Nova 

Zelândia, Noruega, Canadá e demais países da União Europeia. 

4.4.2 Nível Prata 

Configurando o “Nível Prata em Ensino” foram abordadas as seguintes áreas 

estruturais do Selo de Qualidade de Ensino: “Infraestrutura”, “Discentes”, “Ensino”, 

“Família”, “Docentes” e “Desenvolvimento do aluno”.  O nível prata de certificação 

refere-se ao segundo nível possível de ser alcançado na estrutura do selo 

educacional, e consideraram-se todos os seis itens estruturais para o processo de 

avaliação de uma instituição de ensino. Com base em Aguiar (2012), estas seis 

áreas estruturais abrangem todas as questões necessárias para um ensino de 

qualidade e por isso não poderiam deixar de ser contempladas no nível intermediário 

de certificação do selo de qualidade educacional. 

Considerando-se que estamos tratando do segundo nível de certificação, 

sendo que as possibilidades são de três níveis, as áreas estruturais são abordadas 

de uma forma que se agrega um nível de exigência e complexidade maior do que o 

nível básico, pois para algumas áreas estruturais, já houve um abordagem no nível 

anterior. 

Analisando a área estrutural “Infraestrutura”, no nível de certificação Prata, 

foram considerados os subitens estruturais, “Relação professor/aluno”, “Ambiente 

propício à aprendizagem” e “Tecnologia”. Estes subitens foram entendidos pelos 

autores como um segundo passo na busca pela excelência nos processos 

educacionais. 
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Seguindo no mesmo raciocínio de que o nível prata tem um patamar de 

exigência maior, os subitens contemplados para a área estrutural “Discentes” foram 

“Repetência” e “Apoio ao aluno”. Estes itens são considerados importantes, pois 

analisando os resultados do PISA, segundo OECD, países onde a repetência é mais 

frequente os resultados em geral são piores. O “Apoio ao aluno” também é um tema 

fundamental para a qualidade educacional, sendo abordado de forma bastante 

interessante como citado pela embaixada da Noruega, assim como o Ministério da 

educação da Finlândia, os alunos que não conseguem assimilar o aprendizado dado 

pelo professor de classe, têm o direito a uma educação especial que é planejada em 

colaboração com os alunos e pais (AGUIAR, 2012). 

Para o item estrutural “Ensino” foi abordado os subitens “Currículo de 

qualidade”, “Carga horária diária”, “Atividades extracurriculares”, “Atividades em 

casa” e “Abordagem das tecnologias”. O currículo é um dos temas mais abordados 

por Aguiar (2012) quando cita países como Cingapura e Finlândia, que são 

referências mundiais em qualidade na educação, onde se destaca a necessidade de 

um currículo flexível e que aborde informações que propiciem não só o 

conhecimento sobre temas específicos, mas também habilidade de raciocínio e 

comunicação e temas como relacionamento, valores, senso crítico entre outros. No 

mesmo estudo de Aguiar (2012), destaca-se a importância da carga horária para 

países como o Brasil, importância evidenciada pelo próprio governo que possui 

diversas iniciativas de aumentar o período em que os alunos estão na escola. Os 

subitens “Atividades extracurriculares” e “Atividades em casa” são entendidos como 

ferramentas fundamentais para complementar o aprendizado adquiridos nas aulas 

dos alunos na Cingapura, Finlândia e Nova Zelândia. Finalizando o item estrutural 

“Ensino”, destaca-se a necessidade de inclusão de temas relacionados à tecnologia, 

que serão abordados no subitem “Abordagens tecnológicas”, como são 

recomendado pela União Europeia para todos os seus países membros (AGUIAR, 

2012). 

No nível prata de certificação temos também o item estrutural “Família”, que 

não é contemplado para o nível bronze. Neste item, o tema abordado é o apoio da 

família ao aluno, pois países de sucesso na avaliação do PISA como Noruega e 
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Nova Zelândia, conforme Aguiar (2012), entende que o envolvimento familiar na vida 

escolar dos alunos é básico para um bom desempenho. 

Os subitens “Método de avaliação”, “Investimento” e “Continuidade e 

Capacitação” são os considerados para o item estrutural “Docentes” no nível de 

certificação prata. O “Método de avaliação” dos docentes é um tema de grande 

importância para o continente Europeu, que conta com um programa de avaliação e 

formação de seus professores visando garantir sempre uma educação de alto nível, 

conforme citado por Aguiar (2012). Os subitens “Investimento e Continuidade e 

Capacitação” são considerados por alguns países como itens correlacionados, como 

acontece no caso de Cingapura, Finlândia e Noruega, que são ícones na educação, 

possuem programas de investimento, capacitação e treinamento dos professores, 

mantendo-os em constante aprendizado e motivando-os a estarem sempre 

atualizados (AGUIAR, 2012). 

Por fim, o ultimo item estrutural para a certificação do nível prata é o 

“Desenvolvimento do estudante”, que também não foi abordado no nível bronze. 

Foram considerados os subitens “Passagem de conceitos culturais”, 

“Relacionamento interpessoal” e “Relacionamento familiar-social”. A “passagem de 

conceitos culturais” foi uma das formas de povos antigos, como nos períodos 

primitivo e oriental, onde a cultura era passada para população até mesmo como 

forma de mantê-la viva, já que não havia registros tão apurados como existem 

atualmente e ainda se mantém como tema de importância fundamental em diversos 

países e é citado por diversos pensadores, conforme demonstrado no trabalho de 

Aguiar (2012). Os temas sobre relacionamento, tanto interpessoal como familiar-

social, são abordados por diversos países de sucesso em educação, como Finlândia, 

Noruega e Cingapura que buscam formar o aluno como um contribuidor ativo, capaz 

de trabalhar efetivamente em equipe (AGUIAR, 2012). 

4.4.2.1 Certificação e Justificativa 

Para se iniciar a certificação no nível prata, dentro do item estrutura 

“Infraestrutura”, serão avaliados os subitens “Relação professor/aluno” e 

“Tecnologia” com proposta de 5 notas e “Ambiente propício a aprendizagem” onde 

foram propostas 4 notas possíveis de serem obtidas. A relação professor/aluno 
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aborda quantidade de professores disponíveis por aluno dentro da instituição de 

ensino e é fator determinante para o sucesso de alguns países, como fica 

demonstrado nas informações da OCDE (2009), pois se verifica que quanto maior o 

número de alunos por professor pior é a colocação do país na avaliação do PISA, 

podendo-se inferir que a quantidade de alunos por professor influência na qualidade 

do ensino. 

O uso de tecnologias adequadas e de ferramentas novas de ensino, trata da 

infraestrutura tecnologia disponível para discentes e docentes na instituição de 

ensino, com a finalidade de facilitar seu dia-a-dia. Estas tecnologias são 

vislumbradas como um fator de sucesso no processo educacional, como abordado 

pela Europa, que apoia a inclusão de disciplinas voltadas as tecnologias de 

informação nos currículos escolares de seus países membros (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2010). 

Para finalizar a avaliação do item estrutural Infraestrutura no nível de 

certificação prata, será avaliada a questão do ambiente propício a aprendizagem, 

que versa sobre a forma como as instituições estruturam o ambiente a fim de 

aperfeiçoar o desempenho de seus alunos. Este tema é entendido como uma base 

que, somada a outros fatores, garantirá a excelência em educação, como 

mencionado por Aguiar (2012), quando cita os modelos de Cingapura e Finlândia 

que visam criar um ambiente receptivo e moldado para aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal. 

Na avaliação do item estrutural Discentes, um dos itens considerados é a 

“Repetência”, com proposta de 4 notas e considera as estruturas e pessoas 

disponíveis para suportar os alunos repetentes na instituição. Como demonstrado 

pela Comissão Europeia (2010), por meio dos resultados do PISA que mostra que 

países onde a repetência é mais frequente os resultados em geral são piores, 

demonstrando a importância para se abordar esse tema num sistema educacional 

de qualidade. Também se verifica a importância da questão repetência quando se 

avalia o Índice de Desenvolvimento Humano, apresentado pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (2011), pois este é um fator considerado 

para a construção do índice.  
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O outro subitem avaliado neste item estrutural é o “Apoio ao aluno”, que 

aborda as formas que a instituição trabalha para apoiar os alunos ao longo da sua 

vida escolar. Sua importância é evidenciada no trabalho de Aguiar (2012) quando se 

cita o modelo de países como Nova Zelândia, Cingapura, Finlândia e Noruega, que 

são notoriamente conhecidos pelo sucesso dos seus sistemas educacionais e que 

dedicam apoio de forma individualizada para seus alunos, entendendo que desta 

forma o resultado obtido é melhor pois se consegue focar nas fraquezas e fortalezas 

de cada aluno, direcionando de forma mais efetiva os esforços para alcance dos 

resultados esperados. 

O item estrutural que contém o maior número de subitens no nível de 

certificação prata é o “Ensino”. Nele serão contemplados os subitens “Currículo de 

qualidade”, “Carga horária diária”, “Atividades Extracurriculares”, “Atividades em 

casa” e “Abordagem das tecnologias”. No que se refere a “Currículo de qualidade”, o 

selo trata o conteúdo das disciplinas abordadas nas aulas e a inclusão de disciplinas 

e temas que contribuam para a formação e desenvolvimento dos alunos como 

cidadãos. Nota-se uma similaridade entre a abordagem dada ao tema pelos grandes 

países com bom desempenho em educação, como Cingapura e Finlândia, que é o 

desenvolvimento do aluno não só nas disciplinas normais da maioria dos currículos 

como matemática e português, mas focam o desenvolvimento em habilidades de 

raciocínio lógico e capacidade de raciocínio, e no desenvolvimento do caráter dos 

alunos através da passagem de valores. Também se destaca a flexibilidade dos 

currículos nestes países, possibilitando que os docentes tratem de forma 

individualizada os alunos, como mencionado por Aguiar (2012).  

O próximo ponto abordado no nível prata é a “Carga horária diária”, que versa 

sobre a quantidade de horas que os alunos ficam na escola diariamente. Conforme 

reportagem apresentada no jornal Estadão pelo jornalista Akita (2010), um dos 

maiores problemas da baixa qualidade na educação brasileira é o número baixo de 

horas em sala de aula. Para o Ministério da Educação da Finlândia, que é destaque 

na educação mundial, os alunos podem optar por ensino integral, e isto é visto como 

um diferencial do seu processo educacional. 
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As “Atividades extracurriculares” também são abordadas no nível de 

certificação prata e serão consideradas a diversidade e quantidade de disciplinas 

extracurriculares ofertadas. Estas atividades são entendidas como ferramentas para 

o desenvolvimento de novas habilidades, construção de caráter, autoconfiança e 

criação de novas amizades conforme citado pelo Ministério da Educação de 

Cingapura (2012). Outra visão interessante sobre as atividades extracurriculares é a 

da Finlândia que as utiliza com auxílio para alunos com baixo desempenho escolar 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA FINLÂNDIA, 2012). Também se aborda no nível 

prata as “Atividades em casa”, que são diferentes das extracurriculares, já que 

abordam temas dentro do currículo normal. Estas atividades serão avaliadas de 

acordo com a complexidade para sua realização e o conhecimento que agregarão 

aos alunos e o envolvimento dos familiares e responsáveis na sua conclusão. As 

atividades em casa são entendidas como diferenciais no sistema de ensino 

neozelandês, que dispensa uma atenção especial para a quantidade de atividades 

segundo o nível escolar do aluno, conforme Ministério da Educação da Nova 

Zelândia (2012). 

Para finalizar o item estrutural “Ensino”, menciona-se a “abordagem das 

tecnologias”, que avalia a utilização de tecnologias para apoio a aprendizagem e a 

disponibilidade destas tecnologias para todos os alunos de forma individualizada. A 

União Europeia direciona grande foco nas recomendações sobre o tema a ser 

abordado nos currículos dos seus países membros (COMISSÃO EUROPEIA, 2010). 

A abordagem das tecnologias também é tema abordado pela Nova Zelândia fazendo 

parte de uma das oito áreas de aprendizagem que compõe o currículo escolar deste 

país. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA, 2012). 

Também se aborda o “Apoio da família” como tema a ser avaliado para a 

certificação do nível prata. Para esta avaliação, considera-se a forma como a 

instituição interage e incentiva a participação dos pais e responsáveis na vida dos 

seus alunos. Conforme Embaixada da Noruega (2012), que no seu sistema 

educacional os pais dos alunos têm a responsabilidade de proporcionar aos seus 

filhos um ambiente familiar agradável e crescimento cultural que são percebidos 

como básicos para uma boa atuação escolar dos alunos. 
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O penúltimo item estrutural contemplado no nível prata é o dos “Docentes” 

que é composto por “Método de avaliação”, “Investimento” e “Continuidade e 

capacitação”. Referindo-se a “Método de avaliação”, o selo considera a forma como 

as instituições fornecem feedback aos seus docentes e se existem metas a serem 

atingidas por eles. Países como Canadá e Finlândia se destacam pois possuem 

regras claras sobre a formação mínima necessária que seus docentes devem 

possuir para exercer a profissão. (AGUIAR, 2012). Os subitens “Investimento”, que 

avalia a estrutura de apoio, desde móveis até materiais didáticos, disponível para os 

docentes e incentivos financeiros para formação ou reciclagem de formação, e 

“Continuidade e capacitação”, que considera a forma como a instituição conduz a 

carreira de seus docentes para o seu crescimento profissional e disponibilização de 

recursos para aprimoramento dos seus conhecimentos. Normalmente estes dois 

subitens são abordados de forma relacionada para maioria dos sistemas de ensino 

de sucesso. Este é o caso de países como Cingapura, Finlândia e Noruega que 

mantém seus professores sempre atualizados através de investimentos, capacitação 

e treinamento, conforme abordado no trabalho de Aguiar (2012). O Plano Nacional 

de Educação do Brasil também aborda várias questões relacionadas ao investimento 

e a capacitação dos docentes, como a garantia de nível superior para todos os 

docentes, formação de mais de 50% dos docentes com pós-graduação, a ampliação 

dos investimentos públicos em educação até o patamar de 7% do PIB do país, 

conforme mencionado pelo Congresso Nacional (2012). 

Finalizando-se a avaliação da certificação no nível prata, contempla-se outro 

item estrutural que não foi abordado no nível bronze que é o “Desenvolvimento do 

estudante”. Neste item, serão avaliados os subitens “Passagem de conceitos 

culturais”, “Relacionamento interpessoal” e “Relacionamento familiar-social”. O tema 

da “Passagem de conceitos culturais” é avaliado de acordo com a forma que a 

instituição trata o tema cultura no seu sistema e a diversidade cultural abrangida. A 

cultura nas escolas é um dos mais amplamente abordados por diversos sistemas de 

ensino e por grandes pensadores sobre educação como citado por Aguiar (2012). A 

União Europeia, conforme mencionado pela Comissão Europeia (2010), também 

incentiva a educação intercultural como forma de conhecimento e respeito às 

diferenças culturais. 
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No tema “Relacionamento interpessoal”, versa-se sobre a forma como a 

instituição estimula seus alunos a se relacionar com os demais, focando nos 

trabalhos em equipe. Destaca-se a forma que o sistema de ensino de Cingapura e 

da Finlândia tratam o assunto, entendendo que seus alunos devem ser formados 

para contribuir ativamente na sociedade, sendo capaz de trabalhar efetivamente em 

equipe. O relacionamento interpessoal também é tratado pela OCDE, que destaca 

que as Escolas com maior disciplina e melhor relacionamento aluno-professor têm 

os melhores resultados em leitura (AGUIAR, 2012). O “Relacionamento familiar e 

social” avalia a forma como a instituição incentiva a participação dos pais ou 

responsáveis na vida escolar dos alunos e o envolvimento em conjunto com os 

alunos para discussão de temas diversos dentro da escola. Este é o último subitem 

abordado pelo nível de certificação prata e nele se destacam países como Canadá, 

Noruega e Cingapura que se preocupam com a consciência cívica de seus alunos e 

o papel que exercem na melhoria de vida das pessoas ao seu redor, entre elas os 

seus familiares, conforme citado por Aguiar (2012). 

4.4.3 Nível Ouro 

 Após os itens mais fundamentais terem sido contemplados nos outros dois 

níveis (Bronze e Prata), o nível Ouro então completa o selo com os seguintes itens 

estruturais: "Desenvolvimento do estudante", "Discentes", "Docentes", "Ensino" e 

"Família". 

Com base no ítem "Desenvolvimento do estudante", dentro do nível de 

certificação Ouro, os seguintes subitens estruturais foram qualificados: 

"Competências", "Inteligências Múltiplas", "Respeito do indivíduo" e "Orientação 

Futura". De acordo com os autores tais itens são importantes por possuírem o foco 

direcionado ao estudante. E, portanto é com o desenvolvimento do aluno que se 

garante a qualidade do ensino. 

Para o ítem "Discentes" quando considerado do nível de certificação Ouro, 

apenas um subitem foi abordado, "Índice de desempenho (nota/score)". De acordo 

com Aguiar (2012), este subitem é relevante por diversos motivos, dentre eles o 

preparo para um aprendizado contínuo e por fornecer aos pais ferramentas para 

medir o desempenho de seus filhos. 
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O subitem "Autonomia" é o único citado dentro do nível de certificação Ouro 

para o ítem "Docentes", pois segundo os autores é importante que o professor tenha 

flexibilidade de gerar o aprendizado a partir da sua própria maneira de ensinar, 

porém dentro da ementa definida pela instituição de ensino. 

Considerando o ítem "Ensino" os tópicos abordados dentro do nível Ouro, 

são: "Sistema de apoio aos repetentes", "Experiência extraclasse” e "Metas de 

ensino por série". Aguiar (2012) cita que em uma entrevista do jornalista Akita (2010) 

que a baixa qualidade de ensino influencia diretamente no alto índice de repetência 

no Brasil. Já no sistema finlandês de educação as atividades extracurriculares são 

consideradas importantes no auxílio com os alunos de baixo rendimento escolar. 

Ainda de acordo com Aguiar (2012), é importante haver metas de ensino para 

equalizar o nível de aprendizagem, além de melhorar seu processo. 

O nível de certificação Ouro contempla ainda o ítem "Família", que por sua 

vez considera os subitens: "Continuidade do aprendizado" e "Participação na escola". 

Conforme Aguiar (2012), Cingapura é um país onde os pais possuem uma 

participação ativa na vida escolar dos filhos e isso contribui positivamente no 

processo contínuo de aprendizado. O mesmo ocorre com Nova Zelândia e Noruega 

que acreditam que uma participação ativa auxilia no desenvolvimento do estudante e 

no desempenho escolar. 

4.4.3.1 Certificação e Justificativa 

Para avaliar o subitem "Competências" com base no "Desenvolvimento do 

estudante" foram considerados os itens de avaliação, sendo eles: a existência na 

instituição de processos, técnicas e métodos de identificação das competências nos 

estudantes, existência de um processo de aprimoramento de competências e 

também maneiras de acompanhar e medir a evolução das competências nos 

estudantes. A importância de se trabalhar as competências e habilidades dos alunos 

ficam bem fundamentadas com o exemplo de Cingapura que possui um currículo 

baseado em princípios, sendo que um deles é justamente o desenvolvimento de 

habilidades nos alunos, cujo foco é desenvolver capacidade de raciocínio e 

comunicação. Tais habilidades são ainda trabalhadas em todas as disciplinas, 
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reforçando assim o aprendizado. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE CINGAPURA, 

2012). 

 Ainda de acordo com o "Desenvolvimento do estudante" o subitem 

"Inteligências Múltiplas" é avaliado conforme quatro itens que contemplam: a 

existência, na instituição, de processos e técnicas de identificação das inteligências, 

definidas por Gardner, nos estudantes; flexibilização da didática bem como dos 

conteúdos a serem abordados para que sejam de acordo com a melhor forma de 

aprender de cada uma das inteligências; métodos para aprimorar e desenvolver as 

outras inteligências que não foram dominantes no diagnóstico do estudante; 

medição e acompanhamento da evolução do aluno de acordo os métodos aplicados. 

De acordo com Gardner (1983) os métodos de ensino tradicionais não são 

adequados por serem apropriados para alguns tipos de inteligência apenas. Porém 

Gardner mapeou sete inteligências e acredita que para cada tipo há uma maneira 

diferente de ensinar. 

 O "Desenvolvimento do estudante" aborda o subitem "Orientação Futura", que 

leva como base de sua avaliação a existência de aulas sobre as profissões, eventos 

que tragam mais contato com as profissões, acompanhamento vocacional periódico 

e visitas às empresas para conhecer as profissões mais de perto e poderem ter 

contato com a prática real. Orientar os estudantes quanto ao futuro já era um 

princípio básico elencado por Michel de Montaigne, que pode ser considerado um 

dos fundadores da pedagogia da Idade Moderna. Montaigne defendia que aos 

estudantes deveria ser ensinado o que estes farão na fase adulta (AGUIAR, 2012). 

 No subitem "Respeito do indivíduo", ainda considerando o ítem 

"Desenvolvimento do estudante", a instituição de ensino pode ser avaliada com base 

em 5 itens para garantir que o estudante compartilhe de um ambiente onde aprenda 

e desenvolva o respeito ao próximo. Assunto que já era defendido por Édouard 

Claparède, um dos grandes pensadores da Escola Nova, que dizia que uma 

sociedade só evolui caso o foco seja na diferenciação e não na generalização do 

indivíduo (AGUIAR, 2012). 

 Considerando a avaliação do subitem "Índice de desempenho (nota/score)" 

com base no ítem "Discentes", propõe-se que à medida que a qualidade de ensino 
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em todos os seus âmbitos é alcançada, esta fica evidenciada nos resultados dos 

"scores" dos próprios estudantes. Portanto este item de avaliação tem como 

finalidade evidenciar o grau de rendimento dos alunos de uma instituição, como 

forma de um acompanhamento contínuo, com base na porcentagem de alunos com 

"score" médio acima da média nacional. O acompanhamento contínuo com 

avaliação já é discutido desde 1996 no próprio texto da Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que tem como observância, critérios de avaliação contínua e 

cumulativa do desempenho escolar do aluno (AGUIAR, 2012). 

 Do ponto de vista do item "Docentes" o subitem "Autonomia" é avaliado com a 

intenção de dar espaço para que o professor participe ativamente do processo 

pedagógico, bem como da atualização do currículo escolar, para que tenha 

liberdade de aplicar métodos pré-validados como forma de auxiliar no processo de 

aprendizado, ajude na confecção ou escolha do material didático e tenha liberdade 

de comunicação com a instituição de ensino para propor melhorias. O pouco que é 

trabalhado quanto à autonomia do professor já mostra resultados, como é o caso da 

Finlândia que apesar de seguirem o programa curricular do estado, possuem 

liberdade para escolha da metodologia de ensino e do material didático a ser 

trabalhado, gerando grandes ganhos ao ensino coletivo. (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO DA FINLÂNDIA, 2012). 

 Dentro do subitem "Sistema de apoio aos repetentes" do item "Ensino" são 

abordados quatro tópicos como itens de avaliação. Os tópicos medem a instituição 

de ensino em sua capacidade em oferecer aulas de recuperação bimestrais, 

conselhos escolares atuantes com uma periodicidade mínima de seis meses, um 

monitoramento bimestral do rendimento dos alunos e consequente encaminhamento 

para aulas de reforço como forma de apoio ao desenvolvimento do aluno e 

finalmente uma avaliação dos alunos quanto ao cumprimento de suas etapas e 

objetivos escolares, para que então aja um reforço e acompanhamento contínuo 

dessa etapa do aprendizado. Em países como Cingapura, Nova Zelândia, Canadá, 

Noruega ou Finlândia os alunos possuem apoio no seu desenvolvimento por não 

haver negligência no mapeamento de suas dificuldades, potencializando seu 

desenvolvimento. 
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 O item "Ensino" ainda aponta o subitem "Experiências extraclasse", dentro do 

nível Ouro de certificação, para ser avaliado conforme cinco quesitos que 

contemplam o que se acredita ser necessário para proporcionar ao estudante uma 

experiência além da teoria. Para tanto os itens avaliam a existência de aulas práticas 

em laboratório, visitas a lugares que colaborem com o enriquecimento do 

aprendizado, a oferta de palestras e seminários que venha a agregar mais 

conhecimento aos alunos, desenvolvimento de projetos para alunos de 

determinadas séries e finalmente a possibilidade de oferecer aos estudantes 

experiências internacionais a partir do último ano do ensino fundamental. A 

importância destas experiências pode ser comprovada com o caso que ocorre na 

Cingapura onde aplicam o que é chamado de "atividades holísticas", que nada mais 

são do que atividades extracurriculares que visam ser o diferencial no ensino 

oferecido aos alunos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA CINGAPURA, 2012). 

 Ainda de acordo com o item "Ensino" o nível Ouro aborda o subitem "Metas 

de ensino por série" que avalia se a instituição de ensino proporciona a formação de 

um currículo baseado em metas a serem cumpridas por série/ano escolar, se possui 

metas individuais além de avaliar a existência de metas em termos de "score" a 

serem cumpridas. Na Nova Zelândia é realizado um acompanhamento escolar do 

estudante com base no resultado de avaliações que são criadas para atender metas 

individuais pré-estabelecidas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA NOVA ZELÂNDIA, 

2012). 

 O último item do nível de certificação Ouro é a "Família". Um dos subitens 

abordados nesta etapa é "Continuidade do aprendizado" que é avaliado de acordo 

com quatro itens, que são: atividades para casa com a participação dos pais, 

incentivo ao aprendizado mediante palestras e eventos que ajudem os pais a 

ensinar seus filhos a aprenderem com as rotinas diárias, incentivo à leitura com o 

suporte dos pais e um projeto anual pequeno com a participação dos pais. Um ótimo 

exemplo de continuidade do aprendizado envolvendo os pais e a família ocorre na 

Noruega onde alguns alunos com necessidades especiais de aprendizado tem o 

direito de a uma educação que é planejada pela escola com a colaboração dos pais 

e alunos, por serem todos considerados importantes na motivação e no aprendizado 

dos alunos (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA NORUEGA, 2012). 
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 Por fim o subitem "Participação na escola" que também faz parte do item 

"Família" é avaliado conforme quatro pontos: a disposição da escola em receber os 

pais e familiares ao menos uma vez ao ano para ouvi-los com ideias e sugestões 

para melhorar o ensino, entrevista de pré-matrícula com os pais para apresentar a 

proposta da escola, bem como todo o funcionamento da instituição, existência de um 

canal dinâmico de comunicação entre pais e escola via internet e por último a 

promoção de eventos anuais para a participação dos pais no que se refere o 

funcionamento da instituição. A importância da participação dos pais no ensino e na 

escola é tão importante que fica evidente nos próprios indicadores de avaliação de 

ensino da União Europeia sua presença como item que merece atenção e 

acompanhamento (AGUIAR, 2012). 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho tem como princípio a criação de Níveis de Certificação de 

um Selo de Qualidade Educacional, sendo que seu maior objetivo é propor níveis de 

certificação, embasados em itens de avaliação e seus scores que por sua vez estão 

intimamente ligados a qualidade de ensino.  

Para realizar o objetivo desta tese, considerou-se necessário analisar os itens 

estruturais e seus subitens abordados anteriormente no artigo da proposta do Selo 

de Qualidade de Ensino (AGUIAR, 2012) e a partir deles propor itens de avaliação, 

configurando requisitos que servem como indicadores de qualidade de acordo com a 

proposta aqui apresentada. 

Além da criação dos requisitos foi necessário criar todo um sistema de 

certificação e scores para assim tornar possível a avaliação de uma escola e a partir 

do score que esta obter, enquadra-la em um nível de qualidade de ensino. 

Com os Níveis de Certificação, seus itens de avaliação e seus scores 

definidos, viu-se a necessidade de abordar como ocorre a troca de níveis, a 

aquisição e a renovação do selo. 

Pensando na proposta do Selo de Qualidade de Ensino e seus Níveis de 

Certificação, abordamos brevemente a necessidade da sua revisão de maneira a 

estar sempre atualizado a fim de garantir a qualidade de ensino, objetivo final de 

todo o estudo aqui desenvolvido. 

Visando a avaliação das escolas e a própria atualização e revisão da proposta, 

foi abordado uma breve sugestão de como um orgão certificador poderia conduzir o 

processo de avalição e o processo de manter o selo em constante aperfeiçoamento.  

Sabendo que o tema proposto é complexo, dinâmico e que existem várias 

opiniões e pontos de vista propomos as seguintes recomendações para que seja 

mantido o propósito, a funcionalidade e o objetivo de se atingir um ensino de 

qualidade: 
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- Conhecer a opinião de estudiosos atuais sobre o tema, propondo que estes 

avaliem e se posicionem a respeito da proposta de certificação. 

- Coletar a opinião sobre especialistas de cada área abordada na estrutura do 

selo a fim de aprimorá-lo.  

- Formar uma comissão com especialistas sobre o ensino para fornecer 

constante suporte ao Selo. 

- Propor pesquisas e entrevistas com especialista em educação e escolas 

consideradas modelo em ensino, a fim de agregar mais informações enriquecendo o 

estudo. 

- Aplicar a avaliação em escolas “laboratório”, a fim de verificar o desempenho 

e posteriormente acompanhar a evolução da instituição nos níveis de certificação, e 

dos alunos em avaliações internacionais e demais métodos, capazes de medir se 

houve diferença na qualidade de aprendizado. 

- Recomendamos também estudos mais profundos, com acompanhamento 

profissional especializado em torno de se criar uma forma metodológica de 

identificação das inteligências de um indivíduo, baseada na Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Howard Gardner de 1987. Além também de criar mecanismos para uma 

constante atualização e aprimoramento da metodologia de acordo com o avanço dos 

estudos na área. 

- Avaliar as escolas modelos brasileiras e determinar que nível estas estariam 

na proposta do Selo de Qualidade de Ensino. 

- Propor um PMO para que sejam realizadas as certificações de maneira 

correta e adaptada à realidade das instituições, que se propuserem e acreditarem 

nos princípios do selo. 

- Estudar formas de garantir a flexibilidade do selo.  

- Levar a proposta do Selo para outros países.  
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- Criar metas e métricas para avaliação da efetividade e eficiência do Selo, 

visando saber se há o cumprimento do seu propósito. 

- Considerar mais um item estrutural e, portanto seus sub níveis e itens de 

avaliação, contemplando o tema Gerenciamento Escolar, a fim de avaliar como é  

feita a gestão da instituição, item não abordado nesta tese devido sua complexidade 

e o limitante tempo. 

- Estender a proposta formulando um Selo de Certificação também para a 

pré-escola. 

Finalizando, o presente trabalho apresentou ao longo de todo o seu conteúdo 

a proposta de Níveis de Certificação para um Selo de Qualidade de Ensino, visando 

atingir o objetivo que motivou e incentivou os autores a desenvolverem este tema: 

“Aprender a Aprender”. 
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APÊNDICE 1 

Nível Bronze em Ensino 

Range de Pontuação do Nível Bronze: 8 a 40 pontos 

Itens abordados: 4 itens Estruturais / 8 subitens E struturais 

Pontuação Geral Mínima para obter a certificação: 8  pontos 

Pontuação mínima do Nível Bronze: 8 pontos 

 

Item 
Estrutural 

Subitem 
Estrutural 

Nota de 
Certificação Nível Justificativa 

 

Infraestrutu
ra 

 

Número de 
alunos por sala 

 

 

1 

 

Acima de 30 alunos 
por sala 

 

 

- Número pequeno de alunos 
para que o professor consiga 
observar melhor cada aluno 
e assim entender suas 
necessidades e forma de 
aprendizado, como o 
aplicado em Cingapura. 
(Ministério da Educação de 
Cingapura). 

- Menos alunos por sala para 
ter um ambiente confortável 
e propício à aprendizagem 
como o aplicado em 
Cingapura e na Finlândia.  

(Ministério da Educação de 
Cingapura e Finlândia). 

   

2 

 

Entre 25 e 30 
alunos por sala 

 

   

4 

 

Entre 20 e  25 
alunos por sala 

 

   

5 

 

Entre 15 e 20 
alunos por sala 

 

 

Infraestrutu
ra 

Laboratórios 

 

1 Laboratório de 
ciências e 
informática 

- Laboratórios adequados 
para que o aluno possa 
explorar as mais diversas 
experiências na prática, 
como a proposta de ensino 
de Cingapura.  (Ministério da 

  2 Laboratorios 
equipados para 
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aulas de química Educação de Cingapura). 

- O ensino torna-se mais 
atraente com experimentos 
fora da sala de aula ou até 
mesmo fora da escola, como 
o usado em Cingapura e 
Noruega. (Ministério da 
Educação dos países 
citados). 

 

Obs: Número limitado de 
alunos por sala e por 
equipamento nos 
laboratórios, como no caso 
da Finlândia que limita as 
aulas de ciências a 16 
alunos por turma, para que 
todos possam utilizar os 
equipamentos e assim 
consigam realizar projetos.  

 

  4 Espaço para 
realização de aulas 
de teatro e sala de 
música. 

  5 Oficina para 
aprendizado de 
oficios 
profissionais. 
(artesanato costura 
marcenaria, 
carpintaria etc...) 

 

Discentes Evasão 1 Assistência 
psicológica aos 
alunos 

- Respeitar as diferenças de 
aprendizado, as habilidades, 
as competências e as 
dificuldades de cada aluno 
são fundamentais para um 
ensino de qualidade, é um 
dos fundamentos utilizados 
por Cingapura.  (Ministério 
da Educação de Cingapura). 

 

- Atendimento psicológico 
para atender as 
necessidades e 
individualidades de cada 
aluno com o  suporte 
necessário garantindo que o 
aprendizado ocorra e as 
dificuldades sejam 
superadas, o aluno como 
foco de atenção, como o 
proposto pela Finlândia, 
Noruega, Cingapura, Nova 
Zelândia e demais países da 
União Européia. (Ministério 
da Educação dos países 
citados) 

- Além do apoio ao aluno o 
incentivo a frequência 

  2 Assistencia 
psicológica socio-
familiar 
(envolvendo alunos 
e família) 

  4 Diagnóstico de 
avaliação de 
crianças propensas 
a evasão 

  5 Acompanhamento 
psicológico sócio-
familiar para 
crianças 
consideradas 
propensas a 
evasão. 
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escolar para diminuir e 
eliminar a evasão e a 
repetência escolar como o 
praticado pela Nova 
Zelândia.  (Ministério da 
Educação da Nova 
Zelândia). 

 

Discentes Frequência 1 Média de 
frequência dos 
alunos igual ao 
limite minímo 
nacional (75% de 
frequência) 

- A frequência escolar é 
chave de sucesso para a 
formação e um desempenho 
de qualidade do aluno como 
o evidênciado e defendido 
por países como Nova 
Zelândia, Finalândia, 
Noruega, Cingapura e 
demais países da União 
Européia. (Ministério da 
Educação dos países 
citados) 

 

- A Nova Zelândia considera 
a frequência tão importante 
que controla e exige dos pais 
para que acompanhem esse 
indice, sob a ameaça de 
processo judicial, caso haja 
um grande número de faltas 
sem justificativa, o governo 
do país acredita ainda que a 
frequência diminua a evasão 
e repetência escolar. 
(Ministério da Educação da 
Nova Zelândia). 

  

  2 Média de 
frequência dos 
alunos igual a 80%. 

  3 Média de 
frequência dos 
alunos igual a 85%. 

  4 Média de 
frequência dos 
alunos igual a 90%. 

  5 Média de 
frequência dos 
alunos igual a 95%. 

 

Docentes Grau de instrução 1 50% dos 
professores com 
especialização em 
educação 

- Professores com 
graduação específica de 4 a 
5 anos  e especialização 
como Bacharel em 
Educação, como é exigido 
no Canadá. (Ministério da 
Educação dos países 
citados) 

- Países como a Finlândia 
exige professores com 
diploma universitário a nível 
de mestrado e 
especialização por assunto 
para atender aos alunos do 
sétimo ao nono ano. 

  2 50% dos 
professores com 
mestrado 

  3 20% dos 
professores com 
Doutorado 

  4 50% dos 
professores com 
Doutorado 
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  5 10% dos 
professores com 
Pós Doutorado 

(Ministério da Educação da 
Finlândia). 

 

Docentes Salário 1 Salários 
condizentes com o 
grau de formação 

- O Canadá, a Finlândia e 
alguns paises da União 
Européia entendem que o 
professor precisa ser 
motivado e ter propostas 
igualmente atraentes a 
outras profissiões, para que 
desta forma, os melhores 
talentos sejam retidos. 
(Ministério da Educação dos 
países citados). 

  2 Salários 50% acima 
da média nacional 

  3 Salários 80% acima 
da média nacional 

  4 Salários 100% 
acima da média 
nacional 

  5 Salários igualmente 
atraentes em 
relação as outras 
profissões 

 

Ensino Linguas 
estrangeiras 

1 Ensino a partir da 
5º série (aulas) 

- Cingapura tem seu ensino 
básico fundamentado na 
língua inglesa, além do 
ensino da língua nativa e 
disponibilidade de outras 
linguas como complemento  
(Ministério da Educação de 
Cingapura). 

- Noruega e Finlândia têm 
tem como obrigatório o 
ensino da língua inglesa já 
no ensino primário.   
(Ministério da Educação dos 
países citados). 

 

  2 Ensino a partir do 
1º ano (aulas) 

  3 Disponibilizar 3º 
lingua 

  4 Ensino Bilingue  

  5 Disponibilizar 
ensino Bilingue e 
de 3º língua 

 

Ensino Conselho de 
classe 

1 Annual 
- Cingapura, Finlândia, Nova 
Zelândia, Noruega, Canadá 
e demais países das Uniões 
Européias defendem que os 
alunos precisam ser 
avaliados em vários 
requisitos e não apenas por 
scores, para que seja 
considerado o conhecimento 
adquirido e todos os alunos 
estejam em processo 

  2 Semestral 

  3 Bimestral 

  4 Bimestral + 
Com plano de 
desenvolvimento 
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do aluno contínuo de aprendizado, 
não deixando de agregar por 
dificuldades não identificadas 
ou conhecimento mal 
avaliados. (Ministério da 
Educação dos países 
citados).  

  5 Ao início do 
ano letivo com 
nivelamento inicial 
das competências 
do aluno 
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Nível Prata em Ensino 

Range de Pontuação do Nível Bronze: 17 a 85 pontos 

Itens abordados: 6 itens Estruturais / 17 subitens Estruturais 

Pontuação Geral: 30 pontos do nível Bronze. 

Pontuação mínima do Nível Prata: 17 pontos no nível  Prata 

 

Item 
Estrutural 

Subitem 
Estrutural 

Nota de 
Certificação 

Nível Justificativa 

Infraestrutu
ra 

Relação 
professor/aluno 

1 1 professor para 30 
alunos 

- A relação de alunos por 
professor é um fator que 
influencia o desempenho 
educacional, como fica 
evidenciado quando se 
verifica que os países com 
melhores colocações no 
PISA tem um número de 
alunos pequeno por 
professor em relação aos 
com piores colocações. 

- Países como Cingapura e 
Finlândia, que tem alto nível 
de qualidade educacional, 
têm como premissa que haja 
um número pequeno de 
alunos por sala para que o 
professor consiga realizar 
um trabalho individualizado e 
assim entender as 
necessidades dos alunos e 
suas formas de aprendizado. 

  2 1 professor para 20 
alunos 

  3 1 professor  para 
20 alunos + 1 
professor de apoio 

  4 1 professor para 10 
alunos 

  5 

1 professor para 10 
alunos + 2 
professores de 
apoio 

 

Infraestrutu
ra Ambiente propício 

a aprendizagem 

1 
Ambiente receptivo 
ao aluno 

- Diversos pensadores como 
Quintiliano, São Jerônimo, 
Carl R. Rogers e Maria 
Montessori  destacam em 
anos diversos a importância 
de um ambiente escolar  
adequado para a qualidade 
na educação. 

- Países como Cingapura, 
Finlândia e Austrália, que 

  2 Ambiente 
adequado a 
aprendizagem 

  4 Salas especiais 
para orientação a 
aprendizagem com 
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professor de 
reforço 

possuem notório 
desempenho educacional, 
ressaltam a importância do 
ambiente escolar no 
desenvolvimento dos alunos. 

Observação: Esse item pode 
ser avaliado em cada 
instituição por um conjunto 
de profissionais (psicólogos, 
pedagogos e professores 
das áreas das matérias 
oferecidas) que em visitas as 
instituições  avaliariam o 
ambiente nos itens 
mencionados. 

  5 

Ambiente proprício 
ao aprendizado das 
matérias 
diferenciais no 
currículo 

 

Infraestrutu
ra 

Tecnologia 

1 

Salas de aula 
equipadas com TV 
e projetor 

- A Europa possui muitas das 
nações consideradas 
referências em qualidade 
educacional, evidenciados 
com os resultados obtidos no 
PISA, e destaca a 
necessidade de utilização de 
tecnologias constantemente 
atualizadas para o sucesso 
do seu sistema escolar. 

- Tecnologia usada na 
educação também foi um 
tema abordado pelo 
pensador Feltre que dedicou 
parte dos seus estudos para 
o desenvolvimento de 
tecnologias de ensino 
entendendo que estas têm 
fundamental importância no 
desempenho escolar dos 
alunos. 

  

2 

Laboratório
s de informática 
para ministrar aulas 

  

3 

Salas de 
aula com 
equipamento 
multimídia e 
projetor para 
ministrar aulas 

  
4 

Salas de 
aula com internet 

  

5 

Laboratório
s de informatica 
com equipamentos 
para uso de 10% 
dos alunos. 
(Exemplo escola 
com 200 alunos 
precisa ter 20 
computadores no 
laboratório de 
informática)  

 

Discentes Repetência 
1 

Apoio pedagógico 
aos repetentes 

- Numa análise feita pela 
OCDE sobre os resultados 
do PISA verifica-se que 
países onde a repetência é 
mais frequente os resultados 
em geral são piores, 
demonstrando a importância 
para se abordar esse tema 

  

3 

Apoio psico 
pedagógico para os 
repetentes 

  4 Disponibilidade de 
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aulas coletivas (de 
matemática, 
português, inglês e 
ciências) para 
aprimorar o 
aprendizado de 
qualquer aluno que 
queira 
complementar seu 
conhecimento no 
contraturno 

num sistema educacional de 
qualidade.  

- A repetência também é um 
tema considerado na 
construção do IDH através 
do indicador de taxa bruta de 
escolarização que 
representa a percentagem 
de matrícula nos níveis de 
educação primário, 
secundário e terciário, 
independente da idade, 
frente a população com 
idade escolar para o mesmo 
nível de educação 
interferindo negativamente 
no indicador quando os 
índices de reprovação são 
altos. 

  

5 

Disponibilidade de 
aulas individuais 
(de matemática e 
português) para 
aprimorar o 
aprendizado de 
qualquer aluno que 
queira 
complementar seu 
conhecimento no 
contraturno 

 

Discentes Apoio ao aluno 1 Disponibilidade de 
professores para 
apoio pedagógico 
no contraturno 

- A Nova Zelândia se 
destaca mundialmente como 
um dos países de melhor 
resultado no PISA e também 
se destaca pelas diversas 
estruturas de apoio que 
disponibiliza não só aos 
alunos, mas também a todos 
que fazem parte do sistema 
educacional, entre elas se 
destaca os consultores de 
carreira, o transporte escolar 
fornecido pelo governo, os 
órgãos de acompanhamento 
da freqüência escolar dos 
alunos além de diversas 
informações e indicadores on 
line. 

- A forma individualizada de 
acompanhamento dos 
alunos é um dos destaques 
mais frequentes em sistema 
educacionais de qualidade 
como Cingapura, Nova 
Zelândia, Finlândia e 
Noruega.  

  5 Avaliação 
inicial dos alunos 
considerando suas 
habilidades e 
competências, para 
avaliar e direcionar 
da melhor maneira 
o ensino para cada 
aluno. 

 

 

Ensino Currículo de 
qualidade 

1 

Atender as 
disciplinas 
obrigatórias pelo 

- O currículo de qualidade é 
um tema abordado por 
diversos países como 
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governo Cingapura e Finlândia onde 
destaca-se a necessidade de 
um currículo flexível e que 
aborde informações que 
propiciem não só o 
conhecimento sobre temas 
específicos mas também 
habilidade de raciocínio e 
comunicação e temas como 
relacionamento, valores, 
senso crítico entre outros. 

_ O Brasil também dedica 
bastante importância ao 
tema através da LDB que 
determina o que deve-se 
conter no  currículo e a 
possibilidade de educação 
em tempo integral através de 
algumas notícias do MEC. 

Observação: esse itens 
podem ser avaliados por 
uma equipe de  profissionais 
qualificados que 
selecionariam e assistiriam 
um conjunto de aulas 
avaliando o quanto há no 
método de ensino e no 
conteúdo os itens 
mencionados. 

 

  

2 

Disciplinas de meio 
ambiente + saude e 
higiêne 

  

3 

Integração entre as 
disciplinas - 
interdisciplinariedad
e 

  

4 

Disciplinas de 
educação 
financeira  

  

5 

Disciplinas de 
sustentabilidade + 
ofícios profissionais 

 

Ensino Carga horária 
diária 

1 

Meio período (4 
horas) 

 

- A carga horária é um tema 
que o Brasil demonstra 
bastante preocupação, 
lançando diversos debates 
ao redor da educação em 
período integral como se 
evidencia na publicação do 
MEC chamada “MEC quer 
incluir 1,9 milhões de alunos 
nas redes de ensino integral 
neste ano”.  (Agência Brasil, 
2012). 

 - A Nova Zelândia que é um 
país de grande destaque nas 
avaliações do PISA e tem 
uma carga horária semanal 
de 30 horas e a Finlândia, 
que também se destaca nas 
avaliações do PISA, 
disponibiliza para os alunos 
que tiverem interesse ensino 
em período integral.  

  

2 

Meio período (5 
horas) 

 

  

3 

Integral (6 horas) 

 

  

4 

Integral (7 horas) 

 

  

5 
Integral (mais de 7 
horas) 
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(Ministério da edução da 
Finlândia e Dados do Pisa 
OECD 2012). 

 

Ensino Atividades 
extracurrículares 1 

Esporte + Artísticas  
(No currículo) 

- Cingapura é referência 
mundial em atividades 
extracurriculares contando 
com diversas opções de 
atividades focadas para o 
desenvolvimento do caráter 
dos alunos e focando o 
ensino de valores as 
crianças. (Ministério da 
Educação de Cingapura). 

 - Na Finlândia as atividades 
extracurriculares também 
são consideradas 
ferramentas importantes 
para alunos que tem 
desempenho escolar abaixo 
do esperado. (Ministério da 
Educação da Finlândia). 

 

  

2 

Esporte + Artísticas 
+ Música (No 
currículo) 

  

3 

Esporte + Artísticas 
+ Música + Teatro 
(No currículo) 

  

4 

Esporte + Artísticas 
+ Música + Teatro 
+ Lógicas  
(Disponíveis para 
os alunos 
realizarem em 
contraturno, ou 
seja, não faz parte 
do currículo) 

  

5 

Esporte + Música + 
Teatro + Lógicas + 
Culturais + 
Artisticas 
(Disponíveis para 
os alunos 
realizarem em 
contraturno, ou 
seja, não faz parte 
do currículo) 

 

Ensino Atividades em 
casa 

1 

Atividades para 
casa como 
continuidade ao 
temas abordados 
em sala de aula 

- Na Nova Zelândia, país 
que é referencia mundial em 
educação, as atividades em 
casa são entendidas como 
um diferencial do seu 
sistema de ensino e dedica 
uma atenção especial para a 
quantidade de atividades de 
casa de acordo com o nível 
de ensino do aluno. 
(Ministério da Educação da 
Nova Zelândia, 2012) 

- O pensador Walter 
Benjamin também destaca 
em seus estudos a 
importância das atividades 
de ensino de pesquisa aos 
alunos para o seu 

  

3 

Atividades para 
casa sobre temas 
desafiadores que 
necessitem de 
pesquisa em outras 
fontes de 
informação 

  

5 

Atividades para 
casa com 
envolvimento 
familiar 
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desenvolvimento. (AGUIAR, 
2012) 

 

Ensino Abordagem das 
tecnologias 

1 

Atender as 
exigências 
governamentais 

- A União Europeia dá 
grande destaque para a 
tecnologia da informação e 
da comunicação nos seu 
sistema escolar 
recomendando a inclusão 
destas matérias no seu plano 
de estudo. (Comissão 
Européia, 20120) 

- A Nova Zelândia também 
inclui em seu currículo 
escolar a tecnologia como 
área de aprendizagem; 
(Ministério da Educação da 
Nova Zelândia, 2012) 

- No Brasil, a LDB também 
recomenda atividades 
direcionadas para a 
compreensão das 
tecnologias nos currículos 
escolares. (AGUIAR, 2012) 

  

2 

Escola possuir 
laboratório de 
informática para no 
mínimo 5% dos  
alunos 

  

4 

Aluno usar de 
meios tecnológicos 
como auxilio a 
aprendizagem (não 
somente 
computador) 

  

5 

Aluno usar de 
meios tecnológicos 
de forma 
individualizada 
como auxilio a 
aprendizagem (não 
somente 
computador) 

 

Fa
mília 

Apoio ao 
aluno (família) 

1 

Aviso 
bimestral para os 
pais sobre 
rendimento dos 
seus filhos, 
solicitando 
devolutiva de 
confirmação. 

- Na Noruega o apoio dos 
pais aos alunos para 
desenvolvimento de um 
ambiente familiar agradável 
e um crescimento cultural 
são entendidos como 
fundamentais para o bom 
desempenho dos alunos; 
(Ministério da Educação da 
Noruega) 

- Na Nova Zelândia os pais 
são entendidos como peças 
fundamentais para garantir a 
frequência escolar dos 
alunos que influencia de 
forma positiva os seus 
desempenhos. (Ministério da 
Educação da Nova Zelândia, 
2012). 

- O pensador Herbert 
Spencer pregava que para o 
desenvolvimento dos 
indivíduos as escolas 
deveriam abordar, entre 

  

2 

Aviso bimestral 
para os pais sobre 
rendimento dos 
seus filhos, 
solicitando 
devolutiva de 
confirmação, com 
80% de devolutiva 
dos pais) 

  

3 

Realização de 
eventos familiares 
em pelo menos 3 
datas 
comemorativas 
durante o ano, com 
participação de 
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70% dos pais ) outros temas, o tema família 
nas suas discussões. 
(AGUIAR, 2012).   

4 

Reuniões de pais e 
reporte de 
rendimento, mínimo 
de 4 reuniões 
anuais com o 
comparecimento de 
85% dos pais. 

  

5 

Site da escola com 
comunicados 
mensais para a 
família a respeito 
do desempenho 
dos seus filhos e 
observações  

 

Docentes Método de 
avaliação 

1 

Atender as 
exigências 
governamentais 

- Países como Finlândia e 
Canadá possuem altos 
níveis de exigência de seus 
docentes buscando que 
todos tenham ao menos 
nível de formação de 
bacharéis. (Ministério da 
Educação dos países 
citados). 

 - A Europa como um todo 
também conta com um 
programa de avaliação e 
formação de seus 
professores visando garantir 
sempre uma educação de 
alto nível (Comissão 
Européia, 2012). 

  

2 

Possuir sistema de 
feedback a cada 3 
anos que considere 
aspectos de 
conhecimento 
técnico  

  

3 

Possuir sistema de 
feedback anual que 
considere aspectos 
de conhecimento 
técnico com 
indicação para 
capacitação 
continuada 

  

4 

Possuir sistema de 
feedback anual que 
considere aspectos 
de conhecimento 
técnico e 
comportamental 
com indicação para 
capacitação 
continuada 

  

5 

Possuir sistema de 
bonificação variável 
de acordo com a 
obtenção de metas 
pré-estabelecidas 
pela instituição 
para capacitação 
continuada. 
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Docentes Investimento 

1 

Garantir condições 
ambientais e 
ergonômicas 
(estrutura) 
adequadas 

- Países como Cingapura, 
Finlândia e Noruega, que 
são ícones na educação, 
possuem programas de 
investimento, capacitação e 
treinamento dos professores, 
mantendo-os em constante 
aprendizado e motivando-os 
a estarem sempre 
atualizados. (Ministério da 
Educação dos países 
citados) 

- Na Nova Zelândia os 
professores contam com 
diversas estruturas de apoio, 
inclusiva através de um 
portal on line, para suporte a 
elaboração das suas aulas. 
(Ministério da Educação da 
Nova Zelândia, 2012). 

- A União Europeia 
conta com sistemas de 
promoção para os docentes 
durante toda a carreira de 
um professor. (Comissão 
Européia, 2012). 

 

  

2 

Garantir fontes de 
informação sempre 
atualizadas e 
materiais de apoio 
(livros, tecnologia, 
materiais 
pedagógicos) 

  

3 

Possuir programa 
de remuneração 
para atividades 
desenvolvidas 
pelos docentes fora 
do 
ambiente/horário 
escolar 

  

4 

Possuir sistema de 
incentivo financeiro 
para capacitação 
na área de atuação 
do docente 

  

5 

Possuir sistema de 
incentivo financeiro 
para capacitação 
do docente em 
áreas que 
complementem sua 
formação técnicas 
(comportamentais) 

 

Docentes Continuidade/ 
capacitação 

1 

Atender as 
exigências 
governamentais 

- Países como Cingapura, 
Finlândia e Noruega, que 
são ícones na educação, 
possuem programas de 
investimento, capacitação e 
treinamento dos professores, 
mantendo-os em constante 
aprendizado e motivando-os 
a estarem sempre 
atualizados. (Ministério da 
Educação dos países 
citados). 

- O Brasil, através do Plano 
Nacional de Educação, 
preconiza diversas ações 

  

2 

Proporcionar aos 
docentes "job 
rotation" em 
diversas séries 
escolares ao longo 
dos anos 

  

4 

Possuir programa 
de 
aprimoramento/reci
clagem contínuo 
através de cursos, 
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palestras, 
seminários 

voltadas a formação dos 
docentes, entre elas,  a 
garantia de que todos os 
professores possuam 
formação superior, que 50% 
dos professores possuam 
pós-graduação, a 
valorização do magistério e 
plano de carreira. (MEC – 
PNE, 2012). 

  

5 

Disponibilizar 
recursos para 
aprimoramento 
(cursos de 
especialização / 
Pós graduações) a 
cada 3 anos para 
todos os docentes 
da instituição. 

 

Desenvolvi
mento do 
estudante 

Passagem dos 
conceitos 
culturais 

1 

Contemplar 
principais 
questões/datas 
culturais da região 
durante ano 
escolar. 

- Os conceitos culturais 
estão relacionados com os 
primórdios da educação, nos 
períodos primitivo e oriental, 
onde a cultura era passada 
para população até mesmo 
como forma de mantê-la 
viva, já que não havia 
registros tão apurados como 
existem atualmente. 
(AGUIAR, 2012). 

- A importância da cultura na 
educação também foi tema 
dos trabalhos de diversos 
pensadores como Antonio 
Gramsci, Ovide Decroly, 
Bourdieu e Passeron e 
Walter Benjamin. Todos 
sugerem que questões 
culturais sejam inclusas nos 
conteúdos ensinados pelas 
as escolas. (AGUIAR, 2012). 

  

2 

Contemplar 
principais 
questões/datas 
culturais da região 
como temas para 
abordagem no seu 
curriculum escolar 

  

3 

Contemplar 
principais 
questões/datas 
culturais de 
diversas regiões do 
mundo como temas 
para abordagem no 
seu curriculum 
escolar 

  

4 

Desenvolver 
trabalhos 
relacionados a 
conhecimento / 
respeito / aceitação 
de outras culturas 
(feiras / dias 
temáticos / etc) 

  

5 

Proporcionar 
situações de 
contato com outras 
culturas (palestras / 
seminários / 
intercâmbio entre 
escolas / etc) 
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Desenvolvi
mento do 
estudante 

Relacionamento 
interpessoal 

1 

Proporcionar 
atividades de 
trabalho em equipe 
em sala de aula 

- O relacionamento 
interpessoal é um tema 
considerado como essencial 
em países como Finlândia e 
Cingapura que buscam 
formar o aluno como um 
contribuidor ativo, capaz de 
trabalhar efetivamente em 
equipe. (Ministério da 
Educação dos países 
citados). 

- Os resultados do PISA 
também demonstram que em 
escolas onde os alunos 
possuem um bom 
relacionamento com seus 
professores os resultados 
em leitura foram melhores. 
(Pisa OECD, 2012). 

  

2 

Proporcionar 
atividades de 
trabalho em equipe 
fora da sala de aula 

  

3 

Possuir sistema 
estruturado para 
mudança das 
equipes a cada 
trabalho 

  

4 

Possuir sistema de 
trabalho em equipe 
de curto prazo (De 
1 a 2 meses) com 
interdependência 
das etapas 

  

5 

Possuir sistema de 
trabalho em equipe 
de médio a longo 
prazo (Acima de 2 
meses) com 
interdependência 
das etapas 

 

Desenvolvi
mento do 
estudante 

Relacionamento 
familiar-social 

1 

Reunião 
anual de feedback 
da escola para os 
pais e dos pais 
para a escola 

- Na Noruega o ambiente 
familiar e a transmissão de 
conceitos culturais pelos pais 
são considerados efetivos 
para o bom desempenho 
escolar dos alunos. 
(Ministério da Educação da 
Noruega). 

 - No Canadá, Cingapura e 
Noruega á uma preocupação 
com a consciência cívica de 
seus alunos e o papel que 
exercem na melhoria de vida 
das pessoas ao seu redor. 
(Ministério da Educação dos 
países citados). 

  

3 

Promover palestras 
anuais com os 
familiares sobre os 
impactos do 
relacionamento 
familiar no 
desempenho dos 
alunos 

  

4 

Dia do Pai na 
escola - 
Periodicidade 
Anual - Dia em que 
pelo menos um dos 
pais participa de 
uma atividade 
normal da rotina do 
filho na escola. 
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5 

Proporcionar 
debates anuais 
entre pais e filhos e 
docentes sobre 
temas 
diversificados  
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Nível Ouro em Ensino 

Range de Pontuação do Nível Ouro: 11 a 55 pontos 

Itens abordados: 5 itens Estruturais / 11 subitens Estruturais 

Pontuação Geral: 63 pontos do nível Prata  

Pontuação mínima do Nível Ouro: 11 pontos do nível Ouro. 

 

Item 
Estrutural 

Subitem 
Estrutural 

Nota de 
Certificação 

Nível Justificativa 

Desenvolvi
mento do 
estudante 

Orientação 
Futura 

1 Aulas sobre 
profissões 

- Michel de 
Montaigne defendia que os 
estudantes devem ser 
sempre orientados quanto ao 
futuro e ao que desejam ser 
e realizar na fase adulta.  
(AGUIAR, 2012). 

  2 Dia da profissão 
(Dia de palestras 
sobre profissões) a 
partir do 5º do 
ensino fundamental 

  4 Acompanhamento 
vocacional anual 
durante o ensino 
fundamental  

  5 Dia "Eu 
profissional" - Dia 
em que os 
adolescentes do 
último ano do 
ensino fundamental 
vão a instituições 
conhecer mais 
sobre a rotina de 
determinadas 
profissões. 

 

Desenvolvi
mento do 
estudante 

Competências 1 Processo, técnicas 
e métodos de 
identificação de 
habilidades  

- Em Cingapura o 
currículo é baseado em 
princípios, sendo que um 
deles é justamente o 
desenvolvimento de 
habilidades nos alunos. 

- Foco do currículo 

  3 Processo de 
aprimoramento de 
competências  
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  5 Acompanhamento 
e medição das 
competências nos 
alunos 

em Cingapura é desenvolver 
capacidades de raciocínio e 
comunicação. Tais 
habilidades são ainda 
trabalhadas em todas as 
disciplinas, reforçando assim 
o aprendizado. 

 

Desenvolvi
mento do 
estudante 

Respeito do 
indivíduo 

1 Aulas de cunho 
cultural  

- Édouard Claparède 
já defendia que uma 
sociedade só evolui caso o 
foco seja na diferenciação e 
não na generalização do 
indivíduo.  (AGUIAR, 2012). 

 

  2 Incentivo ao 
trabalho em grupo 
com uso de 
equipes 
heterogêneas  

  3 Palestras 
adequadas a cada 
ano de ensino 
sobre a sociedade 
e seus problemas e 
diferenças  

  4 Visitas a 
instituições 
(orfanatos / asilos / 
hospitais etc) que 
venham agregar 
conhecimento da 
sociedade pelos 
alunos e  troca de 
experiências.  

  5 Existência da 
semana de 
Trabalho voluntário
  

 

Desenvolvi
mento do 
estudante 

Inteligências 
Múltiplas 

1 Possuir processos 
ou técnicas de 
identificação das 
inteligências  

- Os métodos de 
ensino tradicionais não são 
adequados por serem 
apropriados para alguns 
tipos de inteligência apenas.  
(GARDNER, 1983) 

- Já foram mapeadas 
nove inteligências que são 
consideradas por Gardner 
fundamentais para o ensino 
dos diferentes tipos de 
pessoas.  

  2 Flexibilidade no 
ajuste do conteúdo 
com a forma 
didática de ensinar 
de acordo com 
cada inteligência
  

  4 Métodos de 
aprimoramento das 
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inteligências não 
identificadas no 
diagnóstico dos 
estudantes.  

  5 Medição e 
acompanhamento 
do rendimento do 
estudante de 
acordo com o 
método de ensino 
aplicado.  

 

Discentes Índice de 
desempenho 
(nota/score) 

1 35% dos alunos 
com score médio 
acima da média 
nacional  

- O 
acompanhamento contínuo 
com avaliação já é discutido 
desde 1996 no próprio texto 
da Lei das Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, que 
tem como observância, 
critérios de avaliação 
contínua e cumulativa do 
desempenho escolar do 
aluno. (AGUIAR, 2012). 

  2 45% dos alunos 
com score médio 
acima da média 
nacional 

  3 55% dos alunos 
com score médio 
acima da média 
nacional  

  4 65% dos alunos 
com score médio 
acima da média 
nacional 

  5 75% dos alunos 
com score médio 
acima da média 
nacional 

 

Docentes Autonomia 1 Existência de canal 
de comunicação 
entre docentes e 
escola para 
sugestões de 
melhoras em todos 
os aspectos da 
instituição.  

- Na Finlândia há 
uma liberdade para a 
escolha da metodologia de 
ensino e do material didático 
a ser trabalhado, gerando 
grandes ganhos ao ensino 
coletivo. (Ministério da 
Educação da Finlândia, 
2012). 

 
  2 Docentes 

participarem do 
processo de 
escolha/confecção 
de material didático 
a ser utilizado na 
instituição  
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  3 Docentes podem 
utilizar método 
próprio 
(previamente 
aprovado) de 
ensino em sala de 
aula  

  4 Docentes 
participarem da 
decisão do 
processo de 
avaliação da 
instituição  

  5 Docentes 
participarem da 
decisão de como 
será atualizado o 
currículo e a forma 
de ensino da 
instituição 
anualmente  

 

 

Ensino Sistema de apoio 
aos repetentes 

1 Recuperação 
bimestral   

- Em países como 
Cingapura, Nova Zelândia, 
Canadá, Noruega ou 
Finlândia os alunos possuem 
apoio no seu 
desenvolvimento por não 
haver negligência no 
mapeamento de suas 
dificuldades, potencializando 
seu desenvolvimento. 

  2 Conselhos 
escolares (no 
mínimo semestrais) 
atuantes 

  4 Monitoramento 
bimestral do 
processo de 
aprendizagem do 
aluno 
encaminhando para 
reforço semanal 
nas áreas a serem 
desenvolvidas. 
(Não seria uma 
recuperação e sim 
aulas de reforço até 
o desempenho de o 
aluno passar a 
atingir a média da 
instituição)  

  5 Avaliação dos 
alunos por etapas 
(Aluno não é 
avaliado pela 
média e sim se 
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cumpriu as etapas 
e objetivos para 
aquele ano escolar, 
caso tenha 
cumprido passa 
para ano seguinte, 
caso não, nas 
etapas que ele não 
obteve o 
aprendizado 
esperado ele 
recebe reforço 
contínuo nessa 
etapa, mas nas 
outras ele avança, 
já que estas ele 
domina) 

 

Ensino Experiências 
extra-classe 

1 Aulas em 
laboratório 

- Na Cingapura são 
aplicadas as "atividades 
holísticas", que são 
atividades extracurriculares 
que visam ser o diferencial 
no ensino oferecido aos 
alunos.  (Ministério da 
Educação da Cingapura, 
2012). 

 

  2 Visitas a lugares 
pertinentes para o 
aprendizado  

  3 Promover palestras 
e seminários  

  4 Desenvolvimento 
de projetos (1 por 
ano)  

  5 Experiências 
Internacionais no 9º 
ano  

 

Ensino Metas de ensino 
por série 

1 Objetivos por série 
(score / média) 
serem atingidos de 
acordo com o 
proposto pelo 
governo  

- Na Nova Zelândia é 
realizado um 
acompanhamento escolar do 
estudante com base no 
resultado de avaliações que 
são criadas para atender 
metas individuais pré-
estabelecidas. (Ministério da 
Educação da Nova Zelândia, 
2012). 

 

  2 Objetivos por série 
(score / média) 
serem atingidos 
10% acima do 
proposto pelo 
governo  

  3 Objetivos por série 
(score / média) 
serem atingidos 
25% acima do 
proposto pelo 
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governo  

  4 Metas individuais 
  

  5 Currículo por série 
ser montado por 
metas (objetivos e 
não médias)  

 

Família Continuidade do 
aprendizado 

1 Atividades para 
casa envolvendo os 
pais  

- Na Noruega, alunos 
com necessidades especiais 
de aprendizado tem o direito 
à uma educação planejada 
pela escola com a 
colaboração dos pais e 
alunos. (Ministério da 
Educação da Noruega, 
2012). 

 

  2 Incentivo ao 
aprendizado - Pais 
recebem 
informativos/ 
palestras para que 
sempre estejam 
atentos a ensinar 
seus filhos a 
aprender com as 
atividade e rotinas 
diárias. 

  4 Incentivo a leitura - 
Pais recebem 
informativo/palestra
s para que leiam 
junto com seus 
filhos 

  5 Projeto escolar 
anual pequeno 
envolvendo os pais 

 

Família Participação na 
escola 

1 Disponibilidade de 
pelo menos 1 dia 
durante o ano para 
que os pais 
venham até a 
escola trazendo 
suas dúvidas e 
sugestões 

- Indicadores da 
União Européia apontam 
para a participação na escola 
como sendo item 
fundamental para que seja 
acompanhado e medido. 
(AGUIAR, 2012). 

  2 Reunião com os 
pais antes que 
estes matriculem 
seus filhos na 
escola para mostrar 
como ocorre o 
ensino na 
instituição.  
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  4 Existência de canal 
de comunicação 
entre pais e escola 
via internet - site da 
escola  

  5 Dia pais e escola - 
Dia (freqüência 
anual) onde são 
ofertadas palestras 
para os pais a 
respeito de como 
acontece a 
educação na 
escola  
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APÊNDICE 2: ARTIGO PESSOAL 

Marcos Luiz Klingelfus Junior  marcosluiz_jr@hotmail.com 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

O Índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) é um indicador de 

qualidade educacional brasileira que considera dois conceitos de qualidade de 

educação: desempenho em avaliações específicas e fluxo escolar. 

Este índice foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e tem como objetivo fornecer resultados de fácil 

interpretação sobre qualidade de educação comparáveis a nível nacional, para que 

sirvam de base para metas educacionais para todo o sistema de educação do Brasil. 

Seu índice vai de zero a dez. 

Para consolidação do resultado do IDEB são considerados os dados do 

Censo Escolar sobre aprovação escolar e os resultados nas avaliações de 

desempenho do INEP. Atualmente o INEP tem duas avaliações a nível nacional para 

composição o indicador IDEB: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) que 

avalia alunos matriculados no 5º e 9º anos do ensino fundamental e também no 3º 

ano do ensino médio e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), 

também conhecida como Prova Brasil, que avalia alunos de 5º e 9º anos do ensino 

fundamental. Estas duas avaliações compõem o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) e são realizadas a cada dois anos, abrangem escolas 

públicas e privadas. 

Também é por meio do IDEB que o Brasil acompanha as metas de qualidade 

do Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE). A meta deste plano é que em 

2022 a média do Brasil seja 6,0, o que significa que, comparados a países 

desenvolvidos, o sistema educacional é de qualidade. 

As metas definidas no IDEB foram construídas por meio de um sistema de 

compatibilização com a avaliação a nível mundial do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes (PISA) que é aplicada aos países membros da 
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Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Por meio 

desta metodologia de compatibilização, foram identificadas as notas do SAEB que 

correspondem as notas do PISA e, a partir desta comparação, foram definidas metas 

individuais para cada instituição de ensino, município, unidade federativa e para o 

país como um todo para o alcance de uma educação entendida como de qualidade 

numa base mundial. As metas foram definidas de forma individualizada para garantir 

que todos evoluam ao longo deste período, mesmo as instituições que já possuem 

notas acima da meta, porém as instituições que possuem os piores resultados têm 

metas mais desafiadora. Desta forma, todas contribuirão para o alcance do resultado 

pelo Brasil. A data de 2021 foi escolhida pela sua simbologia do bicentenário da 

Independência, que acontece em 2022.  

A última divulgação do IDEB ocorreu em 2011 e apresentaremos seus 

principais resultados, com foco no ensino fundamental. Inicialmente, apresentam-se 

a evolução dos resultados do IDEB nas etapas iniciais do ensino fundamental (5º 

ano) comparadas as metas estabelecidas. 

 

Gráfico 1: Evolução IDEB x metas 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IDEB 2011 

Observa-se que até o ano de 2011 o Brasil vem superando as metas 

estabelecidas pelo IDEB. No ano de 2011, a meta era de 4,6 e o índice alcançado foi 

de 5,0, resultado superior até mesmo a meta de 4,9 da próxima divulgação que 

acontecerá em 2013. Desta forma, infere-se que há necessidade de revisão das 
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metas do IDEB com base nos resultados das ultimas divulgações, visto que o 

desafio para as próximas divulgações, principalmente a do próximo ano, já foi 

superado e não representa efetivamente um esforço de melhoria contínua. 

A partir do gráfico abaixo, também se verifica que em todas as dependências 

administrativas os resultados de 2011 superaram suas metas, exceto nas escolas 

privadas onde o resultado do IDEB 2011 foi de 6,5 e a meta era de 6,6. Ressalta-se 

que as metas para as escolas privadas é muito superior as outras dependências 

administrativas. 

 

Gráfico 2: Evolução IDEB x metas em todas as dependências administrativas 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IDEB 2011 

Por fim, apresentam-se os dados do IDEB divulgados em 2011 para os anos 

iniciais do ensino fundamental (5º ano), com os índices por unidade federativa do 

Brasil. 
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Gráfico 3: IDEB 2011 x metas em todas as unidades federativas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base no IDEB 2011 

Verifica-se que os estados de Minas Gerais (MG), Santa Catarina (SC), 

Distrito Federal (DF), Paraná (PR) e São Paulo (SP) foram as cinco unidades 

federativas com as maiores notas no IDEB de 2011 respectivamente. Já as unidades 

federativas do Amapá (AP), Maranhão (MA), Rio Grande do Norte (RN), Sergipe 

(SE) e Alagoas (AL) tiveram as menores notas no IDEB de 2011 respectivamente. 

Estes números evidenciam que unidades federativas da região Norte e Nordeste têm 

um desempenho inferior as demais regiões e que a diferença entre o maior e o 

menor índice é bastante representativa sendo de 2,1 (Comparando Minas Gerais 

com Alagoas). Nota-se que nenhuma unidade federativa ficou com índice abaixo das 

metas estabelecidas o que nos permite inferir que o Brasil está no caminho certo 

para o alcance das metas estabelecidas pelo IDEB. 
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ANEXOS: ARTIGOS COMPLEMENTARES 

ANEXO 1: APRENDER A APRENDER – JONH DEWEY 

Karine Forlin Bahr kfbahr@bol.com.br 

APRENDER A APRENDER - JOHN DEWEY 

“Jonh Dewey: Um filósofo para quem educar é promover o vinculo entre o 

pensar e o agir.” 

(História da Pedagogia 6, 2010) 

 Este artigo tem como objetivo apresentar conceitos e teorias do filósofo John 

Dewey, e mostrar resumidamente o que este estudioso formulou como teoria, para 

que seja possível o ensino proporcionar um aprendizado contínuo, gradual, dinâmico, 

útil, adaptável, transformador e capaz de ser designado como “Aprender a Aprender”. 

Para isto, serão citados alguns autores que influenciaram Dewey e os 

principais conceitos formulados por ele, sendo eles a “experimentação”, o 

“conhecimento” e o “pensamento reflexivo”. Abordando o que inspirou Dewey e seus 

conceitos, é possível entender um pouco mais sobre o mecanismo da filosofia de 

“Aprender a Aprender”,  

John Dewey (1859-1952), foi um filósofo e grande estudioso da metodologia e 

do pensamento do ensino, foi considerado um dos pais do pragmatismo, corrente 

filosófica pedagógica que influencia muitos pensadores até os dias atuais e pai da 

“escola laboratório”, que trouxe a experimentação e a sociedade para as suas salas 

de aula. Criador do termo “Aprender a Aprender”, formula e defende a sua teoria na 

experimentação, no pensamento reflexivo e no conhecimento. 

Toda a evolução e produção teórica de Dewey foram baseadas primeiramente 

na influência que vários pensadores exerceram sobre ele, dentre os pensadores 

podemos citar Charles S. Peirce (1839 – 1914) autor que “considerava a dúvida 

como elemento iniciador da investigação, processo que leva a crenças, não a 
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verdades”. William James (1842 – 1910), psicólogo que defendeu que a “consciência 

deve ser descrita pela noção de continuidade, envolvendo mecanismos dinâmicos, 

não elementos estanques” e William H. Kilpatrick (1871 -1965), que “criou o Método 

de Projetos que valoriza a experiência e o interesse do educando como meios para 

o aprendizado, contrariando os métodos tradicionais baseados na passividade e na 

memorização”   

Para Dewey o aprendizado só ocorre por meio de experiências, é ela que 

molda e define o homem, é ela que estabelece o conhecimento, o qual só pode ser 

obtido pelo pensamento reflexivo.  

A “experiência” proposta por Dewey é formulada a partir da interação entre o 

homem e o ambiente, é a “continuidade entre o caráter biológico e a natureza 

essencialmente cultural do ser humano”, é a influência do ambiente, do social e do 

cultural no ser humano, que por sua vez se deixa ser moldado por esses vetores, 

mas não passivamente, mas opinando, escolhendo, se adaptando e assimilando 

essas influências da maneira que melhor lhe convém.  

A partir da experiência, o indivíduo adquire o conhecimento, mas este só pode 

receber essa terminologia, se “estiver organizado em nossas disposições mentais” 

com a função de nos tornar capazes de “adequar o meio às nossas necessidades” e, 

mais ainda “adaptar nossos objetivos e desejos à situação em que vivemos”, 

resumidamente conhecimento “é aquilo que nos facilita estabelecer o vínculo entre 

nós mesmos e o mundo em que vivemos”. 

Sendo a experiência o meio no qual é possível se obter o conhecimento, o 

pensamento reflexivo seria a forma com a qual se obtém.  

O pensamento reflexivo ou investigação como denominado por Dewey, 

consiste em utilizar nossa mente para examinar um assunto (podendo ser uma 

dúvida, ou problema ou “qualquer coisa que coloque nosso espírito em perplexidade 

desafiando-o”) e dar a ele uma direção consequente. “Quando testamos hipóteses e 

verificamos qual delas se aplica mais adequadamente ao objetivo almejado 

(pensamento reflexivo), damos a isso o nome de conhecimento”, e este nunca é 

definitivo.  
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Com a proposta de que nenhum conhecimento é definitivo, Dewey formula a 

sua teoria de “Aprender a Aprender”, que tem como base que todo o processo do 

pensamento reflexivo para se atingir um objetivo, uma resposta é válido apenas para 

aquele momento, aquele instante. Considera que tudo é dinâmico podendo surgir na 

certeza daquele momento a dúvida para o próximo pensamento reflexivo, tornando 

assim o “aprender” algo gradual, dinâmico e infinito.  

Justificativa 

Este artigo vem para elucidar um pouco sobre o que instigou os autores a 

propor um Selo de Qualidade em Educação  e seus Níveis de Certificação. 

A proposta de Dewey, em proporcionar um aprendizado contínuo, dinâmico, 

útil, evolutivo e infinito, que considera o indivíduo a sociedade e o meio, é algo 

desafiante e instigante. Dentre outros motivos, a teoria de Dewey é o que nos 

orientou a respeito de considerar em nossa proposta os seguintes itens: 

� Ambiente Propício a aprendizagem. 

� Laboratórios. 

� Atividades Extracurriculares / Experiências Extraclasse. 

� Aulas de Campo / Experimentais. 

� Metas de Ensino por Série. 

� Item Estrutural Família. 

� Autonomia dos Docentes. 

� Inteligências Múltiplas. 

� Respeito ao Indivíduo. 

� Passagem dos Conceitos Culturais. 

� Relacionamento Interpessoal. 
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� Relacionamento familiar-social. 

Para concluir: 

Pensar, então para Dewey, é proceder a avaliações contínuas de fatos e 
ideias, no intuito de formar juízos sobre eles, sobre nós mesmos e sobre o 
mundo que nos cerca. Com base nessa formulação, Dewey propõe que 
educar seja ensinar a pensar reflexivamente, devendo o professor criar 
condições para que os alunos exercitem continuamente o processo pelo 
qual se formam as disposições morais e se cultivam as apreciações 
estéticas. Educamos quando ensinamos nossos alunos a buscar 
explicações minimamente aceitáveis para amenizar as suas indagações. 
Educamos quando incentivamos o estudante a colocar sua mente em ação, 
a operar os diversos caminhos pelos quais é possível elaborar o 
conhecimento, sem apego a falsas concepções. Em suma, educamos 
quando oferecemos os meios e o ambiente adequados para o uso da 
inteligência.  
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ANEXO 2: INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

Izabel Cristina de Freitas Aguiar izabel.cf.aguiar@gmail.com  

INDICADORES DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO   

 

“O que se exige eticamente de educadores e educadores progressistas  

é que, coerentes com seu sonho democrático, respeitem  

os educandos e jamais, por isso mesmo, os manipulem.” (Paulo Freire) 

 

Os Indicadores da Qualidade na Educação criado sob iniciativa do Unicef em 

parceria com outros órgãos, tem como  propósito auxiliar as escolas a mensurar a 

qualidade do ensino, não sendo ele uma metodologia ou padrão pré-definido que 

mostraria o que seria uma escola de qualidade, mas sim um facilitador, flexível, com 

o objetivo de auxiliar e mobilizar a comunidade escolar a compreender os pontos 

fortes e fracos da escola que devem ter autonomia para agir, propor mudanças em 

busca de uma educação diferenciada e com qualidade. 

A escola não é uma ilha, educação é um assunto de interesse público e nela 

alunos, professores, pais, escola, ONG’s, Órgãos Públicos, Governo, enfim, toda 

instituição ou autor que se relaciona com a escola e se preocupa com sua qualidade, 

devem se socializar para buscar identificar o que vai bem e o que vai mal na escola, 

de forma que tomem conhecimento e tenham condições de discutir e decidir as 

prioridades de ação e se engajem na luta pela melhoria da qualidade da escola. 

Pensando nisto os Indicadores da Qualidade na Educação foi criado em parceria 

com várias organizações governamentais e não-governamentais: Ação Educativa, 

Unicef, PNUD, Inep, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Cenpec, CNTE, 

Consed, Fundação Abrinq, Fundescola-MEC, Seif-MEC, Seesp-MEC, Caise-MEC, 

IBGE, Instituto Pólis, Ipea, entre outros, sendo eles categorizados em sete 

dimensões:  

● Ambiente educativo.  
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O ambiente educativo é um espaço de ensino, aprendizagem e vivência de 

valores onde os indivíduos se socializam, brincam e experimentam a 

convivência com a diversidade. Nele o exercício dos direitos e deveres são 

práticas que garantem a socialização e a convivência, desenvolvem e 

fortalecem a noção de cidadania e de igualdade entre todos. 

 

● Prática pedagógica.  

Com uma ação planejada, refletida, o professor realiza seu maior objetivo: 

fazer com que os alunos aprendam e adquiram o desejo de aprender cada 

vez mais e com autonomia. Para atingir esse objetivo, é preciso focar a 

prática pedagógica no desenvolvimento dos alunos, o que significa observá-

los de perto, conhecê-los, compreender suas diferenças, demonstrar 

interesse por eles, conhecer suas dificuldades e incentivar suas 

potencialidades. Crianças, adolescentes, jovens e adultos vivem num mundo 

cheio de informação, o que reforça a necessidade de planejar as aulas com 

base em um conhecimento sobre o que eles já sabem e o que precisam e 

desejam saber. 

 

● Avaliação.  

A avaliação é parte integrante do processo educativo onde o professor fica 

sabendo como estão seus alunos. Ele observa a progressão dos alunos e 

quais suas principais dificuldades. Diferentes atividades são realizadas para 

avaliação dos alunos, e decisões sobre reprovação ou não é feita por todos 

os professores.  Os alunos são orientados pelos professores a fazer uma 

auto-avaliação.  

Mas a avaliação não se deve deter apenas na aprendizagem do aluno. Avaliar 

a escola como um todo periodicamente é muito importante. E isto é proposto 

pelos Indicadores: apoiar a comunidade escolar para que a avaliação seja um 

instrumento participativo para a melhoria da qualidade da escola.  

 
● Gestão escolar democrática.  
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Uma gestão escolar democrática envolve o compartilhamento de decisões e 

informações, a preocupação com a qualidade da educação e com a relação 

custo–benefício, a transparência. Compartilhar decisões significa envolver 

pais, alunos, professores, funcionários e outras pessoas da comunidade na 

administração escolar.  

Como a democracia também se aprende na escola, a participação deve se 

estender a todos os alunos, até mesmo as crianças pequenas. Como 

cidadãos, eles têm direito de opinar sobre o que é melhor para eles e se 

organizarem em colegiados próprios, como os grêmios. Os conflitos 

acontecerão e faz parte da vida. Mas é preciso sempre dialogar com os que 

pensam de forma diferente, e juntos negociar. 

 

● Formação e condições de trabalho dos profissionais da escola.  

Além dos professores, todos os profissionais são importantes para a 

realização dos objetivos do projeto pedagógico. Os professores concretizam 

os princípios pedagógicos em ensino-aprendizagem, os demais profissionais 

têm um papel fundamental no processo educativo, cujo resultado não 

depende apenas da sala de aula, mas também da vivência no cotidiano da 

escola. Todas estas responsabilidades exigem boas condições de trabalho, 

preparo e equilíbrio. Para isto, é importante a formação continuada aos 

profissionais, estabilidade do corpo docente, relação do numero de 

professores com o numero de alunos, salários condizentes com a importância 

do trabalho e etc.       

 

● Espaço físico escolar.  

O espaço escolar deve ser um espaço educativo organizado, de qualidade, 

limpos, arejados, agradáveis, cuidados, com árvores, equipamentos e 

materiais didáticos adequados à realidade da escola.   

A qualidade dos recursos que respondem às necessidades do processo 

educativo e do envolvimento da comunidade são itens fundamentais para o 
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ambiente físico escolar e são avaliados de acordo com três diferentes 

indicadores, sendo eles:   

1. Suficiência: disponibilidade de material, espaço ou equipamento quando 

deles se necessita. 

2. Qualidade: adequação do material à prática pedagógica, boas condições 

de uso, conservação, organização, beleza, etc. 

3. Bom aproveitamento: valorização e uso eficiente e flexível de tudo o que se 

possui. 

 

● Acesso, permanência e sucesso na escola. 

O desafio atual das escolas é fazer com que crianças e adolescentes nela 

permaneçam e consigam concluir os níveis de ensino em idade adequada, e 

que jovens e adultos também tenham os seus direitos educativos atendidos. 

Será que a escola sabe quem são os alunos que apresentam maior 

dificuldade no processo de aprendizagem? Sabem-se quem são aqueles que 

mais faltam na escola? Onde e como eles vivem? Quais são as suas 

dificuldades? E os que abandonaram ou se evadiram? Sabe-se o motivo? 

O que estão fazendo? Estamos nos esforçando em trazê-los de volta para a 

escola? Temos tratado essa situação com o cuidado e o carinho que ela 

merece? Ao responder a essas e outras perguntas relativas a esta dimensão, 

a comunidade escolar poderá discutir formas de a escola oferecer boas 

oportunidades de aprendizagem a todos os cidadãos.  

Justificativa  

 A partir da decisão de propor algo referente à qualidade de ensino 

conhecendo a proposta criada pelo Unicef com parceria com  demais órgãos, 

fortalece a tese aqui apresentada pelos autores de que uma Educação de Qualidade 

se faz com muita dedicação, empenho e parceria entre Governo e comunidade 

escolar de uma maneira geral.  
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Para que seja possível realizar essa transformação propomos como produto 

de nosso artigo a estruturação de um Selo de Qualidade de Ensino que veio a calhar 

com as dimensões determinadas pelo Indicador de Qualidade em Educação 

proposto pelo Unicef, como “Prática pedagógica versus Capacitação dos docentes”, 

“Ambiente escolar, Espaço físico versus Infraestrutura”, e demais itens, que para um 

bom entendimento e equalização faz-se necessário a leitura de ambos os artigos, 

“Indicador de Qualidade em Educação (UNICEF,2004)” e “Selo de Qualidade em 

Educação: Uma proposta (AGUIAR, 2012).”  



95 

 

ANEXO 3: TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS – HOWARD E. GARDNER 

João Marcos Manzo jmarcos.manzo@gmail.com 

TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS - HOWARD E. GARD NER 

O presente artigo tem como finalidade apresentar uma breve introdução na 

teoria das inteligências múltiplas formuladas por Howard Gardner. Com apelo 

intuitiva e fortemente fundamentado em suas experiências, a teoria de Gardner 

chamou a atenção da comunidade educacional e inspirou diversos trabalhos e 

estudos posteriores. 

 Em 1983 o psicólogo e cientista Howard Gardner escreveu um livro intitulado 

"Frames of Mind", no qual lança uma teoria sobre o intelecto humano e as diversas 

habilidades no processo do aprendizado. Sua teoria leva o nome de Teoria das 

Inteligências Múltiplas. 

 De acordo com Gardner (1983), a competência intelectual do ser humano se 

deve a uma série de habilidades para solucionar problemas e também de criá-los ou 

encontrá-los, gerando assim bases para a aquisição de novos conhecimentos. 

Pensando desta forma, o autor desafia os métodos tradicionais de ensino que 

compõem apenas o raciocínio lógico-matemático e linguístico, por acreditar que não 

são determinantes de sucesso. 

 O pesquisador ainda acredita que cada ser humano possui habilidades e 

competências diferentes e, portanto devem ser consideradas no processo de ensino 

e avaliação na área escolar. 

 Dessa forma Gardner propôs inicialmente sete inteligências, que são: 

• Inteligência lógico-matemática - é a capacidade de reconhecer padrões, 
trabalhar com símbolos, pensar logicamente e usar um raciocínio indutivo e 
também muitas vezes dedutivo; 

• Inteligência linguística - manifestada no uso da linguagem (não importando o 
meio utilizado), é a capacidade de se expressar retórica ou poeticamente; 

• Inteligência espacial - habilidade manifestada pela capacidade de manipular e 
criar imagens mentais para solucionar problemas; 
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• Inteligência musical - capacidade de ler, entender e compor padrões, tons e 
ritmos musicais; 

• Inteligência corporal-cinestésica - habilidade de usar os movimentos do corpo 
para expressar uma emoção ou sentimento. 

• Inteligência interpessoal - se traduz na capacidade de compreender os 
sentimentos e as intenções de outras pessoas; 

• Inteligência intrapessoal - habilidade de possuir um autoconhecimento e 
entender seus próprios sentimentos e motivações. 

 
 Após a identificação destas sete inteligências, Gardner introduz mais tarde, 

em seu novo livro "Intelligence Reframed" de 1999, a existência de uma oitava e 

uma nona inteligências. A inteligência naturalista, que é a capacidade do indivíduo 

em classificar e discriminar elementos que fazem parte de um sistema complexo. 

Tais pessoas possuem interesse pela natureza e fenômenos naturais. E a 

inteligência existencialista, presente em indivíduos que preservam os 

relacionamentos e acreditam na continuidade do espírito entre as vidas.  

Em outro livro intitulado "The Unschooled Mind", Gardner (1991) cita a 

importância da interdisciplinaridade como forma de fazer com que o indivíduo 

consiga construir um conceito não apenas baseado em um ponto de vista, mas em 

uma série de outros relacionados, desenvolvendo assim uma capacidade de 

enxergar um conceito usando múltiplas perspectivas. 

Justificativa  

 Conhecendo a proposta de Gardner, se faz necessário considerar que a sua 

teoria é essencial na formação do aprendizado do indivíduo sendo impossível 

negligenciar a importância dos estudos do autor, tornando-se fundamental 

considerá-la para se alcançar um nível de aprendizado além dos convencionais 

atualmente praticados. 

 A teoria de Gardner propõe, portanto uma mudança essencial na maneira 

como as instituições de ensino atualmente estão estruturadas e preparadas para 

transmitir o conhecimento. Dessa maneira torna-se importante repensar os métodos 

atuais e passar a considerar as maneiras individuais de cada aluno aprender, 

baseado nas suas habilidades.  
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 Tais mudanças devem não apenas ser baseadas na instituição de métodos 

que potencializem a capacidade de cada um, como também deve compor maneiras 

de fazer os alunos pensarem e aprenderem considerando todos os aspectos 

envolvidos no conhecimento. 

 


