
QUALIDADE Por Sérgio Enrique Faria

A QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES
DE ENSINO SUPERIOR

N o momento em que a sociedade e empresas estão
discutindo a qualidade dos produtos e serviços, é
importante incluir a qualidade na educação.
A discussão acerca da qualidade do ensino superior

no Brasil iniciou-se em meados da década de 80. As propos-
tas de avaliação partiram inicialmente dos pesquisadores e
não das escolas que, apenas a partir da década de 90, come-
çaram a tratar o assunto.

O fato das instituições de ensino superior operarem em
meios cada vez mais competitivos e com maiores restrições
orçamentais, faz a sua saúde financeira depender da capaci-
dade para recrutar e reter estudantes. Torna-se indispensável
efetuar o estudo da satisfação do estudante e melhorar a
qualidade do ensino. Mas o que significa na verdade qualida-
de e como alcançá-la?

Qualidade significa conformidade. Conformidade é estar
de acordo com algum parâmetro. A questão fundamental da
qualidade está baseada nas necessidades de organização ins-
titucional. Envolve a utilidade, adequação e satisfação do
produto ou serviço aos clientes e mercados. No entanto, a
qualidade só pode ser defendida em termos de quem a ava-
lia! Ou seja, não adianta eu achar que minha escola é ótima
se a opinião dos clientes e do público é contrária.

A qualidade da IE pode ser definida pelo grau até o qual
o desempenho global da escola satisfaz as exigências e ex-
pectativas técnicas e humanas, essas que são fixadas tanto
pelo mundo exterior quanto pelos próprios dirigentes da IE.

Está implícito que a qualidade resulta da conjunção dos
esforços de todos os elementos envolvidos com a IE. Quando
não é definida, ela passa a ser um problema para a entidade.
Todos devem ser conscientizados de que tem alguma respon-
sabilidade para alcançar os objetivos de qualidade.

As organizações de ensino, assim como qualquer outra
empresa, devem planejar, organizar, executar e controlar
todos os recursos que afetam a qualidade de seus produtos e
serviços. É necessário que tenham planos, programas e con-
troles voltados para prevenir, reduzir e eliminar suas defi-
ciências e problemas.

Os requisitos essenciais para o desenvolvimento da quali-
dade se resumem na existência real e explícita destes pontos:

• apoio da administração (diretriz da qualidade estabelecida
por escrito, gerando o orçamento do programa de
qualidade);

• liderança das pessoas com responsabilidade decisória;

• organização formal do conhecimento de todos;

• recursos disponíveis sempre que sejam necessários;

• tempo administrado nos níveis individual e coletivo;

• treinamento como base de geração de competência
instalada na empresa.

Vemos, então, que o escopo da qualidade está nos níveis
estratégicos da organização. No entanto, a sua implemen-
tação é de "baixo para cima", ou seja, nos níveis operacionais
da entidade. A política, responsabilidade e sustentação da
qualidade estão em cima; manter e processar a qualidade,
em baixo. Quando se retira a sustentação em cima, gradual-
mente a qualidade se deteriora. A realização de um processo
de qualidade na escola é empenho de todos, sobretudo de
três grupos: administradores, educadores e alunos.

Os administradores têm um papel importante na implan-
tação da qualidade, dentro de uma visão de futuro. Os
educadores devem desenvolver um processo de ensino
motivador e inovador, levando o aluno à construção do
conhecimento dentro de uma dimensão de qualidade. Já
os alunos participam no processo educativo utilizando o
conhecimento como um recurso em benefício da sociedade.

Qualidade é algo que deve ser administrado. Não é
algo que deve ser só construído ou só controlado ou só
inspecionado. Claro que para administrar a qualidade deve-
se também construir, controlar e inspecionar. A responsabili-
dade é de todos na organização, mas a alta direção, ao invés
de só estar superficialmente envolvida, deve estar exercendo
forte liderança para mobilizar a todos na organização,
preparar o planejamento estratégico e estabelecer a
qualidade como objetivo.

Qualidade é adequação ao uso. Inserem-se aí a satisfação
e a insatisfação. A razão pela qual os clientes compram o
produto é a sua satisfação. Já a insatisfação leva-os a recla-
mar ou não comprá-lo. Isso acontece quando o produto tem
deficiências ou existe um produto concorrente com carac-
terísticas mais adequadas para satisfazer as necessidades do
cliente.

A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEBIDA
As percepções de qualidade dos consumidores são influen-
ciadas por uma série de desvios que ocorrem nas organiza-
ções e podem ser medidas através de seguintes cinco dimen-
sões: a confiabilidade, que diz respeito à capacidade de
realizar o serviço com precisão e de uma forma que merece
confiança; a tangibilidade, que se relaciona com a aparência
das instalações físicas, com o equipamento, o pessoal e com
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os materiais de comunicação; a rapidez, que se relaciona com
a vontade de ajudar o cliente e fornecer um serviço imediato;
a segurança, que se relaciona com o conhecimento e
cortesia dos empregados e com a sua capacidade para
inspirar confiança; a empatia, que diz respeito ao carinho e à
atenção individual prestada ao cliente.

A primeira dimensão tem a ver com o resultado do
serviço, enquanto que as restantes se relacionam com o
processo de prestação do serviço. Apesar da primeira ser a
mais importante para satisfazer as expectativas dos
consumidores, é através das outras dimensões que uma
organização tem oportunidade para exceder as
expectativas dos consumidores.

Pode-se propor seis dimensões através das quais se
pode avaliar a qualidade no ensino superior, salientando,
contudo, o fato de estas seis dimensões não suscitarem os
mesmos sentimentos e interesses em todos os clientes da
instituição.

Atendendo às variáveis que aparecem mais correlacio-
nadas com cada um dos fatores, poderíamos dizer que:
• O primeiro fator reúne essencialmente as variáveis

relacionadas com a atividade de ensino na sala de aula.
• Por um lado, o comportamento amável por parte do

professor, a possibilidade de esclarecimentos indivi-
dualizados e a facilidade de comunicar com o docen-
te. Por outro, a exposição clara e precisa das matérias
por parte do docente, a sua capacidade científica, a
justiça na avaliação e o aconselhamento da bibliografia
base necessária ao acompanhamento das aulas. Assim,
identificar-se-á este fator como docência.

• O segundo fator relaciona-se com a existência de infra-
estruturas laboratoriais e informáticas, bem como com a
possibilidade de utilizar essas fora dos horários das
aulas e ainda com a existência de formação nesses
meios. Também o acesso à Internet aparece relacionado
com este fator, pelo que se interpretará este fator como
meios de apoio à docência.

• No terceiro fator encontram-se agrupadas as variá-
veis relacionadas com o apoio da universidade à
colocação dos alunos finalistas em estágios, com a
existência de programas de intercâmbio de alunos
com o estrangeiro e ainda a realização freqüente de
conferências e seminários, pelo que a este fator se
dará o nome de ligações com o exterior.

• As variáveis relacionadas com a existência de atividades
desportivas, atividades culturais e associações de alunos
surgem agrupadas no quarto fator, que pelas suas
características de complementaridade à vida
acadêmica do aluno designaremos por atividades
extracurriculares.

• No quinto fator surgem agrupadas as variáveis rela-
cionadas com o conteúdo atualizado do curso e ainda
a diversidade de saídas profissionais proporcionada
pelo curso. Pelas suas características, designaremos
este fator por empregabilidade potencial do curso.

• No sexto fator reúnem-se as variáveis relacionadas com

o meio físico da universidade, tais como instalações
modernas e instalações limpas, pelo que este fator é
designado como instalações.

Para se avaliar a qualidade de uma instituição, pode-se
utilizar ainda os critérios de excelência PNQ - Prêmio
Nacional de Qualidade (veja tabela na página seguinte).
Esses permitem a avaliação global de uma instituição,
além de proporcionar o alcance do desempenho e, conse-
qüentemente, a melhoria da competitividade, além da
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ampla troca de informações sobre métodos e técnicas de
gestão que alcançaram êxito, uma vez que os critérios são
utilizados em âmbito nacional e mundial.

Mudar a cultura de qualidade de uma instituição não
é tarefa fácil, pois envolve aplicação conscienciosa dos
princípios de gerenciamento de qualidade e esforço since-
ro de todos os níveis da organização para alcançar a trans-
formação da qualidade.

A qualidade total somente é alcançada quando toda a
escola, na integridade do seu corpo social (professores, alu-
nos, administradores, orientadores, supervisores, equipe
técnica e de apoio, pais e sociedade) tornarem-se partícipes

reais num processo incessante de aperfeiçoamento dos
serviços educativos prestados pela instituição.

É bom lembrar de que economia da qualidade é coisa que
não existe; é sempre mais barato realizar corretamente a
tarefa logo na primeira vez. G
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