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RESUMO 
 

 

Este artigo dá ênfase à importância da busca de uma qualidade na educação e da 
produção de conhecimento nas transformações sócio-políticas e econômicas no mundo 
globalizado. Tomando como base a gestão de qualidade e a qualidade total, e como esse 
processo vem sendo aplicado no setor educacional junto às instituições superiores que 
buscam elementos que possibilitam a gestão de qualidade e auto-avaliação. No mundo 
globalizado onde a necessidade de mudanças e transformações é gritante, com isso a 
educação superior tem o compromisso de buscar novos caminhos para acompanhar essa 
evolução que é constante principalmente na área educacional suprindo assim as 
necessidades de quem procura, oferecendo um ensino de qualidade e porque não dizer 
de qualidade total.  
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ABSTRACT 
 

 

This article emphasizing the importance of search a quality education and knowledge 
production in the socio-political and economic conditions in a globalized world. Based on 
quality management and total quality, and how this process has been applied in the 
educational sector with institutions seeking higher elements that enable the management 
of quality and self-evaluation.  In a globalized world  which the needs for change and 
transformation is striking, with that higher education is committed to seeking new ways to 
follow this evolution that is constant in education mainly suppressing the needs of anyone 
looking for, offering a quality education and also the total quality. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Nos dias atuais observamos grandes mudanças e transformações de modo muito 

acelerado – econômicos, políticos e sociais levando líderes a criarem estratégias 

diferentes e criativas para dar uma melhor qualidade de vida às populações. 

Essas transformações exigem mudanças político-institucionais, técnico-

econômicas e culturais de grande importância para que o leque de informações se abra e 

haja a busca de tempo vontade e competência por parte de todos. O principal foco dessa 

transformação é a elevação do nível geral de competitividade da economia e com isso 

introduzirão papel da educação a produção do conhecimento para ser reconhecido por 

todos. 



3 
 

 
 

Essa busca por transformações de estruturas, mudanças essas que 

descentralizam a autoridade, reduzem a hierarquia, estimulam parcerias privilegiando a 

qualidade do ensino e centralizando-os no cliente. Com a visão de aumentar a 

competitividade junta à globalização que tem se intensificado em vários segmentos da 

sociedade como empresas, organizações não-governamentais – que procuram se tornar 

mais flexíveis, inovadoras para fazer frente aos desafios da modernidade (OSBORNE; 

GAEBLER, 1994). 

Toda essa preocupação leva ao fortalecimento e melhoria da educação à 

construção e conquista de parcerias inovadoras dando oportunidade da melhoria dos 

processos de gestão. Com isso aflora novas ideias que são necessárias para o 

enfrentamento desses novos desafios com soluções e mudanças. Tendo como objetivo 

melhorar a qualidade do ensino, mas sabendo que tudo isso só acontecerá se a questão 

gerencial estiver devidamente resolvida. 

 

 

2. EM BUSCA DA QUALIDADE  
 

 Essa preocupação com a qualidade de bens e serviços não é de hoje. Há tempos 

que a humanidade busca por isso. Os consumidores sempre buscaram inspecionar os 

serviços que recebiam em uma relação de troca. Surgindo a “era da inspeção”, que 

termina no produto acabado, em consequência a qualidade de todo o proceso não existe 

apenas se preocupando com o produto final e seus defeitos. Depois, surge a “era do 

controle estatístico” que vem junto com o aparecimento da produção de massa, esas 

mudanças para buscar a qualidade podem ser vistas desde os anos 30 nos Estados 

Unidos e nos anos 40 surge no Japão se espalhando para varios outros países do 

mundo. 

Nos anos 50 surge uma nova filosofia gerencial “A gestão da qualidade total” com 

base no desenvolvimento e na aplicação de conceitos e técnicas adequadas a uma nova 

visão de mundo. Deixando a qualidade de ser uma responsabilidade de departamentos 

específicos, para ser responsabilidade de todos que participam desse proceso. 

Com a história pode-se observar que o conceito de gestão de qualidade foi 

evoluindo e se adequando a ese processo histórico da educação superior, trata-se de 

uma nova maneira de ver as relações entre as pessoas, na qual o benefício comum é 

superior ao de uma das partes (XAVIER, 1994) 
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Os verdadeiros benefícios oriundos da Gestão de Qualidade Total 
são parte natural da implementação de um programa de 
melhoriacontínua e consiste, que ajuda a desenvolver o potencial e 
as qualidades dos profissionais da educação e do trabalho que 
realizam. (Batista, 1994.) 

 

 

 

3. A QUESTÃO DAS INSTITUIÇÕES SUPERIOES 
 

 

Segundo Slak, (1997) “Há uma crescente consciência de que bens e serviços de 

alta qualidade podem dar a uma organização considerável vantagem competitiva”. 

A competitividade das Instituições de Educação Superior e seus desafíos em 

relação ao econômico e ao tempo, mas para o sucesso desse desafio é preciso a 

formalização e execução de uma Estratégia Corporativa e ao mesmo tempo uma 

Estratégia Competitiva. 

 Quando se fala em Estratégia Corporativa está se falando da missão e seus 

objetivos considerando em largo prazo satisfazer a todos fazendo viabilizar sua 

existência. 

A Estratégia Competitiva, como o nome já remete, procura ter vantagem 

competitiva a respeito de seus competidores, aponta especificamente a obtenção das 

preferências de quem decide sobre os produtos e serviços  oferecidos. Em virtude de todo 

ese proceso surgem estratégias de diferenciações que não é mais que agregar valor aos 

produtos e serviços aos olhos dos clientes, isto é, oferecendo qualidade. 

Surgem, assim desafios de qualidade. Em resposta a isso as entidades 

econômicas de caráter empresarial sustentam-se em diversas teorias e aplicações 

propondo a Teoria de Gestão, entre elas a de Asseguramento de Qualidade e a de 

Gestão de Qualidade Total. 

 As Instituições de Educação Superior Privada enfrentam ese mesmo desafio 

corporativo e competitivo procurando estudar e encontrar caminhos que levem ao ensino 

a qualidade total. As instituições de ensino figuraram por vários anos um cenário de 

pouca competitividade, a demanda era maior que a oferta, o que tornava lucrativo o 

negócio. Sendo assim não fortaleceram o processo de elaboração e implementação da 

estratégia, imprescindível para o crescimento e sobrevivência. 
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4. ELEMENTOS QUE POSSIBILITAM A GESTÃO DE QUALIDADE 
 

 

No quadro abaixo pode-se observar elementos que possibilitam a gestão de 

qualidade. 

 

Processo para melhorar a qualidade Em que implica estes processos 
1. A supressão do erro - Prever e prevenir os erros antes que 

este aconteca; 
 

2. A satisfação do cliente Implica na busca pela qualidade em 
todos os níveis de forma sistemática; 

3. Os processos - Visão sistematica da qualidade da 
gestão, da produção e serviços 

- Aplicacão de técnicas de qualidade; 
- Envolvimento de todos os indivíduos 

nos processos; 
- Melhoria contínua 

4. Eliminação de desperdício - Preocupação contínua em eliminar 
todos os tipos de excessos e desvios 

nos processos, nos produtos, nas 
informações, e de pessoal. 

 
5. Participação de todo o pessoal Fomentar a participacao de todos na 

busca pela excelência através da 
promoção das condicões de trabalho, 

delegacão de responsabilidade, 
autonomia e reconhecimento 

profissional. 
 

6. Os círculos de qualidade A qualidade envolve a criação de 
grupos de trabalho coletivos de forma 
responsável, comprometida com as 

ações da organização visando aplicar 
técnicas de controle de qualidade para 

resolução dos problemas; 
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7. Importância de liderança A liderança é um dos elementos 

principais do processo de qualidade 
total. A liderança transmite ideias de 

organizacão, presta apoio, participa do 
projeto de melhoria, revisa os 

progressos, avalia o pessoal, transmite 
mensagem, assegura a renovação e o 

envolvimento de todos. 
8. Importância de capacitação A educação e a formação contínua de 

todos são importante para o 
aperfeiçoamento, crescimento 

facilitando o alcance dos objetivos 
organizacionais. 

9. Importância de método sistêmico Envolve a tomada de decisões baseada 
em dados, sem improvisos, suposições 
e jogos de poder. A avaliação formativa 

ou de processo e realizada a fim de 
promover os ajustamentos dos planos. 
 

 

5. A AUTO- AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 

A avaliação é um conceito surgido da necessidade de reflexão, a auto-avaliação 

supõe uma situação diferente de outros modos de avaliar. É a partir deste que a reflexão 

e a metodologia utilizada levarão uma melhoria com uma proposta de intervenção. 

Portanto, a auto-avaliação é o processo pelo qual se tem a necessidade da 

reflexão, uma modalidade de evolução tanto no processo como na metodologia e 

informação, realiza-se e elabora-se no contraste das próprias necessidades. 

 

• SUA IMPORTÂNCIA 
 

Há três primícias que são importantes para a realização da auto-avaliação. 

As próprias instituições atuam delegando poderes a seus agentes, tendo um amplo 

processo de ações dentro da própria instituição, pois as regras e os mecanismos de 

funcionamento institucional são vários de acordo com o tempo observando seu contexto 

com as necessidades sociais. 

 

• SEUS OBJETIVOS 
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Desenvolver nos alunos uma maior autonomia pessoal e capacitar todas as 

possibilidades educacionais; 

Fornecer um processo formativo no qual se deseja inserir os diferentes tipos de 

alunos; 

Assegurar que qualquer estudante termine cada um dos ciclos de seu treinamento 

como mesmo declarações básicas de aprendizagem; 

Ampliar a oferta de um ensino, ética, social e culturalmente relevantes; 

Estimular o surgimento de novos espaços de formação e participação dos 

estudantes; 

Aumentar ograu de controle sobre seus alunos própria aprendizagem; 

Aumento do tratamento equitativo entre os diferentes tipos de alunos. 

 

• SUAS VANTAGENS 
 

Possuem uma metodologia reflexiva que serve de apoio para os processos de 

tomada de discussão educativa facilitando o diagnóstico da situação global e individual. 

Facilita uma análise dos problemas dos diversos planos e diferentes execuções. Favorece 

o processo de reflexão individual e em equipe mediante processos de comprovação, 

comunicação, coordenação e orientação de decisões e ações. Proporcionando 

ferramentas para uma melhor qualidade nos processos e recursos de ensino 

aprendizagem na sala e no centro. 

 

 

5. CONCLUSÃO 
 

 

 Conclui-se, então, que como a qualidade é buscada na economia, política e social. 

No ensino superior essa busca também acontece e é essencial para a produção de 

conhecimento, conhecimentos esses que ajudam e permitem novas estratégias para 

elevar cada vez mais a qualidade total no conhecimento, processo pelo qual agiu-se 

como facilitador para se chegar a essas metas com eficácia e competência. 
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