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Vive-se um período de plena transformação. Essas mudanças atingem a todos e em diversos 
lugares, alterando hábitos e costumes como nunca se viu. Esse processo é incentivado pela 
globalizacão. O homem, mesmo sendo responsável direto por essas mudanças, atento a tudo 
que se passa, fica atônito diante da rapidez com que elas ocorrem, tentando entender e 
adaptar-se ao mundo novo, em busca da qualidade pessoal e profissional.  
 
A qualidade pessoal e profissional poderia ser interpretada como a Qualidade Total que se 
poderia atingir, partindo da análise de que "Qualidade é a propriedade, atributo ou condição 
das coisas ou das pessoas que as distingue das outras e lhes determina a natureza" AURÉLIO 
BUARQUE (2001), e "Total ...que abrange um todo; completo; geral..." AURÉLIO 
BUARQUE(2001). 
 
A partir da análise dessas palavras, pode-se dizer que a Qualidade Total é o atributo que 
distingue a condição das coisas ou das pessoas, determinando-lhes a natureza, em sua 
totalidade. 
 
O mundo inteiro busca a Qualidade total no que produz e na prestação de serviço. A qualidade 
total só é conseguida através da eficiência, eficácia, afetividade e equilíbrio que precisam estar 
inter relacionadas. Segundo DEMO (2001), "Um dos principais aspectos para se atingir a 
Qualidade Total está na motivação. Na qualidade não vale o maior, mas o melhor; não o 
extenso, mas o intenso; não o violento, mas o envolvente; não a pressão, mas a impregna".  
 
A complexidade existente na motivação, encontrada na realização do viver com maior 
intensidade no momento presente, a satisfação das necessidades e desejos naturais, a 
adequação ao meio em que se vive, as condições orgânicas, a educação e os fatores psíquicos 
determinam a quantidade e a qualidade em que o ser humano empreende qualquer tipo de 
tarefa. 
 
A motivação determina o fazer, tornando-se o elemento chave para os resultados de várias 
propostas de vida, e, em particular, a obtenção da qualidade nos programas de excelência que 
muitas organizações objetivam introduzir, e, ainda mais difícil, conseguir a sua manutenção. 
 
As técnicas de um programa de Qualidade Total são claras, e, teoricamente, são estimulantes, 
prometendo melhorias de várias ordens. Na prática, funcionam a partir do comprometimento 
das pessoas, ou seja, da motivação que deve permear o programa. Comprometer-se com a 
qualidade nos processos depende do grau de motivação intrínseca. 
 
"O que leva o ser humano a se motivar, voltando o seu foco para a busca da qualidade? De 
que maneira o comprometimento ocorre nas pessoas? A liberdade, autonomia, 
autodeterminação estão no sentido do sentido da vida. Seu sentido na linha da qualidade é 
participar". 
(Demo, 2001). 
 
Cada vez mais, percebe-se o surgimento de uma nova necessidade na vida organizacional: 
levar-se em conta os aspectos sutis do capital humano. O lado sutil dos colaboradores. A sua 
singularidade, sem perder de vista o comunitário. As suas emoções, aliadas à inteligência 
racional. A sua forma de aprender, em parceria com os demais de convivência. A integração 
que gera sinergia e motivação. 
 
"Os novos tempos demandam mudanças na gestão das pessoas. Novos conceitos como a visão 
holística, devem fazer parte da cultura organizacional, e não só como um instrumento a 
serviço de necessidades específicas. Faz-se necessário criar seu projeto próprio de 
autopromoção". (Demo, 1985)  
 
O ser humano precisa encontrar o seu verdadeiro espaço na dimensão profissional. Ele deve 
sentir a sensação de pertencimento no todo, e não uma peça que compõe a máquina. Para 



tanto, a liderança deve se preparar para servir, e não ser servida. Os líderes e não somente 
chefes, localizados estrategicamente, são fundamentais neste processo. Eles atuam como 
facilitadores, que percebem as individualidades de seus seguidores, canalizando-as em prol da 
equipe, que por sua vez, dirige a sua energia partilhada para o todo da organização. 
 
Nessa perspectiva, as pessoas percebem-se ouvidas e compreendidas, alargando o canal de 
comunicação, fator resultante do respeito e da motivação que se instalam naturalmente neste 
tipo de relação humana. A forma de aprender e assimilar as mudanças, incluindo-se os 
programas de qualidade, torna-se parte da cultura da organização, a qual sofre as 
transformações necessárias, com menor dificuldade, além de possibilitar maior êxito. Estimula-
se o desenvolvimento motivacional, contando com a força intrínseca e extrínseca. Percebe-se o 
corpo e a alma das pessoas. A sua totalidade é bem vinda na vida profissional. 
 
De um modo geral, o homem expressa o que é por dentro, na essência. Pode-se até disfarçar 
em alguns casos. Todavia, acaba-se por demonstrar o que se sente e se pensa. Há influência 
da vida interior e a sua representação externa. E, também, se alimenta do mundo externo, o 
qual também exerce ascendência no mundo interno. 
 
Com o decorrer do tempo, esta exigência de qualidade chega a Instituição Educacional, com o 
foco na prestação de serviço e não no produto como acontece em outras organizações.  
 
Atualmente os debates incidem sobre a qualidade desta prestação de serviço, ocupando em 
primeiro plano, segundo APODACA, GRÃO (2001), "... la mejora de calidad de nuestras 
instituciones y la eficiência de su funcionamiento"  
 
Nessas condições, a melhoria na qualidade educativa se transforma num objetivo fundamental 
da Instituição. A revalorização do conhecimento alcança todos os segmentos da Instituição 
Educativa, inclusive as famílias, originando-se um aumento de suas expectativas com respeito 
ao funcionamento das instituições educativas. Segundo DRUCKER (1993) "A educação da 
sociedade pós capitalista tem que penetrar na sociedade inteira e que os centros educativos 
devem converter-se em instituições de ensino aprendizagem, trabalhando em colaboração com 
patronos e organizações patronais". 
 
Na sociedade do conhecimento, as pessoas precisam aprender a aprender, aprender a fazer, 
aprender a ser e aprender a conviver JACQUES DELORS (2001). Segundo JUSTE, RAMIN 
(2001) "O conhecimento está incorporado na pessoa que o transporta, cria, aumenta ou 
melhora, aplica, ensina e transmite, e o utiliza correta ou incorretamente". 
 
A mudança de paradigma na concepção educacional no sentido e razão de ser, constitui meta 
fundamental na Instituição Educativa. Para APODACA (1995) "A solução para atingir o que se 
almeja é através dos processos de Avaliação Institucional, Planejamento Estratégico e 
Qualidade Total". 
 
Neste sentido, parece claro que todas essas propostas apontem para uma maior participação 
e, sobretudo, compromisso de todos os elementos da Instituição nos processos de 
planejamento e avaliação para atingir os planos de qualidade. 
 
Tanto na Qualidade Total quanto no Planejamento Estratégico, a existência expressa a missão 
organizacional em um elemento central. A missão é entendida como formulação da razão de 
ser da Instituição, deve ser complementada com a visão das metas e objetivos. Estas metas e 
objetivos permitirão a organização alcançar a situação formulada na citada visão. 
 
"La planificación estratégica plantea una nueva forma de diagnosticar la realidad, la explicación 
situacional. Esta surge de la necesidad de pensar la realidad no sólo a partir de nuestra auto-
referencia, sino además desde la visión de los otros. La referencia del otro, su explicación, 
producto de sus necesidades, condicionantes y aspiraciones, también forma parte de la 
realidad que tiene que ser explicada y comprendida en la explicación propia. En la explicación 
situacional de la realidad, el juicio estratégico propio de la interacción entre actores, también, 



encontrará una justificación, un fundamento, una explicación, en el diagnóstico". Victor Flores 
(1993) 
 
O Planejamento Estratégico consiste em ganhar a máxima eficiência na organização para 
garantir sua sobrevivência e crescimento futuro. Em Qualidade Total, o propósito principal é 
satisfazer as necessidades e expectativas do aluno. Na Avaliação Institucional, que é uma 
ferramenta na pesquisa da Qualidade Total, o propósito final é melhorar o processo para 
alcançar a qualidade. Esta análise deve dar lugar a um plano de melhoria da ação. 
 
"El centro educativo autónomo debe establecer sus propios planteamientos de acuerdo al 
contexto, a su historia institucional y a su cultura organizativa. Su identidad queda así ligada a 
su capacidad para analizar la realidad y para dar respuesta a demandas e inquietudes 
existentes En estas circunstancias nos parece insoslayable no hablar y practicar la evaluación 
institucional. Además, su utilización no sólo es la consecuencia de aplicar un sentido racional al 
quehacer educativo: es también el resultado de respetar algo intrínseco a la propia actividad 
no tiene sentido adoptar una dirección sin saber a dónde nos conduce y si hemos alcanzado lo 
que pretendíamos". Gairín (1993) 
 
A satisfação do aluno que se efetiva no êxito do processo ensino aprendizagem resulta na 
chave para garantir a sobrevivência e crescimento da organização e é um dos critérios de 
qualidade mais importantes da Avaliação Institucional. 
 
Na Qualidade Total, a formulação dos planos está mais ligada ao presente imediato, ou seja, 
planejar, fazer, verificar e atuar, enquanto, no Planejamento Estratégico, os planos são 
elaborados, antecipando o futuro. 
 
A Qualidade Total integra o Planejamento Estratégico e a Avaliação Institucional.  
 
"Na base da Qualidade Total existe um novo significado da palavra qualidade que pode 
entender-se com os seguintes conteúdos: satisfação dos alunos, preservação, atenção, 
prestação de serviço, flexibilidade, eficiência, processo, inversão da imagem fora da instituição 
e os recursos humanos. (Galgano. 1995,16)  
 
A qualidade nos centros educativos tem como pressuposto que a liderança educativa é um 
indicador constante em todas as Instituições MANUEL FERNANDEZ,1997 ). A liderança 
situacional pode emergir de qualquer pessoa no centro do trabalho, que se deriva do contexto 
e das idéias dos próprios indivíduos que se influenciam mutuamente. Assim, o diretor de uma 
instituição pode em outras ocasiões liderar uma situação e em outros momentos ser liderado 
por um indivíduo que funcione perfeitamente no nível informal da Instituição. 
 
O grande sentido da liderança é que seja transformacional onde o líder tenha a capacidade de 
transformar o professorado em colaboradores nos projetos de melhoria institucional. Segundo 
APODACA (2001), "El liderazgo transformacional es la capacidad de estos líderes para implicar 
al profesorado que consideran sud colaboradores en proyectos de mejora".  
 
Dessa forma, as pessoas vão descobrindo o que mais gostam de fazer e o que fazem com mais 
êxito; sendo assim, vão amadurecendo profissionalmente, desenvolvendo suas habilidades ao 
mesmo tempo que conseguem detectar os aspectos que precisam ser trabalhados para que 
sejam superados. 
 
A liderança de qualidade e seus colaboradores podem concretizar-se no âmbito escolar onde 
desenvolverão a sua atividade educativa, o conhecimento da história, pessoas, culturas e 
sistemas da Instituição Escolar.  
 
A equipe de liderança pode adquirir uma visão ampla do futuro, dedicando-se a processar 
grande parte de informação, visando a novas possibilidades e, comunicando-se com seus 
colaboradores, intuir pistas e novas linhas de trabalho. 
 



"El equipo líder posee alto nivel de energía que funciona como fuente de automotivación y 
autosuperación permitiéndole sacar a la luz y potenciar, en beneficio de la institución escolar, 
el conocimiento y experiencia que posee cada uno de sus miembros" . (Alvarez Fernandez, 
2002) 
 
O novo paradigma enfatiza o processo de aprendizagem e em particular o papel ativo do aluno 
para administrar a sua própria aprendizagem, através da colaboração e cooperação com seus 
companheiros, desenvolvendo o trabalho em equipe.  
 
O professor de qualidade muda de papel, convertendo-se em facilitador, onde cria um 
ambiente de aprendizagem em sala e fora da aula, através de atividades extra curriculares.  
 
O grande desafio nessa mudança de paradigma está na maximização da qualidade, que 
proporciona uma metodologia para melhoria contínua, utiliza ferramentas estatísticas para 
descobrir a causa do desempenho inadequado e exige qualidade em todas as fases do 
processo educacional. 
 
A Qualidade Total na Educação significa uma abordagem nova do processo de aprendizagem, o 
qual é a soma de todas as experiências educativas. Estas mudanças na cultura organizacional 
educativa fazem com que as pessoas se sintam responsáveis pelo seu trabalho e pela 
Instituição, melhorem a relação intra e inter pessoal, estejam motivadas, tomem decisões 
baseadas em fatos, possuam espírito de equipe e cooperação e convivam com a transparência 
organizacional. O professor é o facilitador do processo ensino aprendizagem, onde o aluno é 
orientado para buscar, trabalhar e analisar as informações, participando ativamente de todo o 
processo. 
 
O desenvolvimento, o verdadeiro conhecimento e a sabedoria ocorrem quando a Instituição 
Educativa se reconhece como parte de um sistema interdependente, onde há a interação entre 
ela, as outras instituições e a sociedade. Requisitos essenciais no processo ensino 
aprendizagem. 
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