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Pesquisa da Seleção do Superintendente

Pesquisa disponível para todos os membros da comunidade das Escolas Públicas 

de Boston sobre as qualidades desejadas de um Superintendente. 

● Disponível em 10 idiomas

● https://www.bostonpublicschools.org/supt-search

● Prazo da pesquisa: 14 de março a 15 de abril

Números de respostas da pesquisa: 507

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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Participantes



4

Pergunta: Selecione a(s) opção(ões) que descreve(m) com mais precisão 
a sua relação com as BPS. Marque todas as opções aplicáveis.
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Raça/etnia dos participantes da pesquisa e dos alunos das BPS

85 participantes se recusaram a responder a esta pergunta.

Número de respostas

Asiática 48

Negra/AA 78

Hispânica/
latina

58

Multirracial/
outra

34

Branca 204
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Bairros dos participantes da pesquisa e dos alunos das BPS
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Idioma de resposta da pesquisa
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Resultados
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Quão importantes são para você as seguintes qualidades ou 
características no próximo Superintendente?



10

Quão importantes são para você as seguintes qualidades ou 
características no próximo Superintendente? - Somente essencial
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Qualidades ou características essenciais e se os participantes compareceram 
ou planejam participar de uma sessão de escuta da comunidade
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Qualidades ou características essenciais e raça/etnia dos participantes

** *
*
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Pergunta 1 (329 respostas)
“Que outras qualidades ou 

experiências são importantes que o 
próximo Superintendente tenha?”



TÓPICOS PRINCIPAIS DA PERGUNTA 1: Que outras qualidades ou experiências são importantes 
no próximo Superintendente?



Palavras-chave do grupo

Envolvimento da comunidade escolar (131 respostas): 
assistência, distrito, disposição, apoio, famílias, compromisso, comunidade

Provisão de uma educação de qualidade (74 respostas):
qualidade, exame, educação, alto, crianças, alunos

Colaboração administrativa (57 respostas):
equipe, conjunto, suporte, efetivamente, união, trabalho, funcionários, habilidade

Compreensão do sistema educacional e de Boston (52 respostas):
sistema, entende, anos, conhece, cidade, Boston

Liderança eficaz (10 respostas):
coragem, necessário, profundo, habilidade, experiência, gestão, empatia, resultados, política

Que outras qualidades ou experiências são importantes que o próximo Superintendente tenha?



EXEMPLO DE RESPOSTAS DE CADA GRUPO

Envolvimento da comunidade escolar:
“Uma pessoa que realmente entenda a comunidade, que tenha trabalhado no sistema educacional, que seja formadora da equipe, colaboradora, com 
a mente aberta para mudanças. Alguém que defenderá incansavelmente os alunos das BPS.’’

Provisão de uma educação de qualidade:
“Alguém que possa levar a educação de alta qualidade às BPS para a próxima geração de alunos. Alguém que tenha uma visão para as BPS que 
responda ao chamado por uma educação de alta qualidade, mas que também tenha um plano de como as BPS reagirão se houver uma nova onda de 
COVID-19. Alguém que seja proativo x reativo.’’

Colaboração administrativa:
“Alguém que garantirá que a sede seja bem organizada e apoie efetivamente os líderes e professores nas várias escolas.’’

Compreensão do sistema educacional e de Boston:
“Quero enfatizar ainda mais o quão importante acredito ser que o Superintendente seja de Boston e demonstre compreensão das Escolas Públicas de 
Boston e de seu contexto local. Acho que essa qualidade é crucial para o sucesso de um Superintendente no distrito. Entender completamente as 
complexidades, pontos fortes, déficits e a história do nosso distrito leva anos, e qualquer Superintendente que não tenha esse conhecimento prévio 
estará em imensa desvantagem.’’

Liderança eficaz:
“Adoraria que o próximo Superintendente tivesse experiência em lidar com um distrito urbano extremamente complexo. As BPS têm muitas áreas 
que precisam ser abordadas urgentemente, mas que são questões políticas. Melhorar os resultados de todos os alunos exigirá uma liderança 
confiante e uma visão claramente comunicada a todas as partes interessadas.’’



FOCO NOS PARTICIPANTES DE COR

● A frequência relativa das 
respostas foi bastante 
consistente entre os 
participantes brancos e 
negros

● Os participantes de cor 
foram mais propensos a 
enfatizar o Envolvimento 
da comunidade escolar 
(45% x 38%)

● Os participantes brancos 
foram mais propensos a 
enfatizar a compreensão 
do sistema educacional e 
Boston (20% x 11%)
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Pergunta 2 (318 respostas)
“Qual pergunta você mais gostaria 

que um candidato ao trabalho 
respondesse?”



TÓPICOS PRINCIPAIS DA PERGUNTA 2: Qual pergunta você mais gostaria que um candidato ao 
trabalho respondesse?



Palavras-chave do grupo

Apoiar as necessidades de diversos alunos (166 respostas):
trabalho, especial, aprendizagem, funcionários, necessidades, anos, apoio, professores

Atender às necessidades da comunidade escolar (54 respostas): 
necessidades, famílias, sistema, levar, comunidade, visão, artes, endereço, garantir

Reforma sistemática (47 respostas): 
distrito, garantir, melhorar, sistema, baseado, acho, educação, qualidade, alta, exame

Fornecer acesso equitativo à educação (31 respostas): 
visão, racial, cidade, recursos, professores, melhorar, mudança, famílias, público

Melhorar a qualidade da educação (19 respostas): 
educação, melhor, público, envolvido, Boston, fornecer, assistência, crianças

Qual pergunta você mais gostaria que um candidato ao trabalho respondesse?



EXEMPLO DE RESPOSTAS DE CADA GRUPO

Apoiar as necessidades de diversos alunos:
“Que planos eles têm para abordar a saúde mental dos alunos com necessidades especiais e que plano eles têm 
para apoiar/treinar professores que ensinam alunos com necessidades especiais?’’

Atender às necessidades da comunidade escolar:
“Como você abordaria a desigualdade racial nas BPS?’’

Reforma sistemática:
“Qual é o seu plano para criar mais escolas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio de qualidade.  A prefeita 
falou sobre a expansão dos programas de primeira infância, mas está ignorando os alunos que já estão no 
sistema à medida que os planos para a eliminação progressiva das escolas de K-8 (Educação Infantil ao 8º ano) 
se desenvolvem, não temos Ensino Médio e agora não há caminho para as escolas com exame de admissão?’’

Fornecer acesso equitativo à educação:
“Compartilhe sua visão ou plano proposto para tornar todas as escolas mais justas para todos os alunos?’’

Melhorar a qualidade da educação:
“Como você determinará quais práticas (na sede, nas escolas/salas de aula) e políticas das BPS devem 
permanecer e quais devem ser eliminadas ou alteradas para o bem de nossos alunos e seu futuro? 
Especificamente, o que você fará para centrar as necessidades e o futuro dos alunos nos interesses dos adultos?’’



FOCO NOS PARTICIPANTES DE COR

● A frequência relativa das 
respostas foi bastante 
consistente entre os 
participantes brancos e 
negros

● Os participantes de cor 
foram ligeiramente mais 
propensos a enfatizar 
Apoiar as necessidades de 
diversos alunos (57% x 
51%)

● Os participantes brancos 
foram mais propensos a 
enfatizar Atender às 
necessidades da 
comunidade escolar (20% 
x 12%)
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Anexo



HISTÓRICO DO GRUPO

● O algoritmo de processamento de linguagem natural atribui a 
cada resposta um valor com base na frequência com que uma 
palavra ou frase é usada na resposta e na exclusividade dessas 
palavras e frases em todas as respostas.

● Esses valores são, então, usados para agrupar as respostas em 
grupos. A Equipe de Análise revisou as principais palavras-chave 
de cada um desses grupos para determinar os elementos 
temáticos comuns e atribuir nomes aos grupos.

● Isso é útil para fornecer uma noção geral dos temas que 
emergiram da pesquisa e se o foco das respostas diferiu entre os 
subgrupos dos participantes. 

● Uma única resposta pode não ser particularmente aplicável ao 
grupo em que é atribuída - os resultados são mais confiáveis à 
medida que o tamanho da amostra aumenta. 


