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Como Conseguir Melhoria Contínua
em Escolas Adventistas

E
liza,beth Jones leciona em unla eSC,'Ola
particular de ensino médio. Cada
ano 90 alunos passam por sua
"esteira transportadora". Ela pensa
que seu trabalho é apresentar

informação e certificar-se de que os
alunos cumpram certos requisitos.

A Srta. Jones acha que está fazendo
um ótimo trabalho. Considera provas e
notas como a forma de garantir que seus
alunos cumpram os requisitos mínimos
estabelecidos pelo estado. Cada ano, cerca
de 20 por cento dos alunos em sua escola
são reprovados, ao passo que 10 por cento
alcança êxito. A Srta. Jones está confiante
de estar fazendo boa contribuição para a
sociedade, embora quase nada saiba
acerea de seus alunos fora da sala de aula.
Pouco sabe a respeito de sua história (no
lar, no ensino fundamental, em outras
aulas além da sua) e não tem a mínima
idéia se eles serão capazes de aplicar seus
conhecimentos à vida e trabalho no
futuro. Sua maior preocupação é que eles
cumpram os requisitos mínimos antes de
concluir a matéria dela. Os alunos que não
cumprem os requisitos são "abandonados"
ou "recuperados", ao passo que aqueles
que correspondem são promovidos e
prosseguem na "linha de montagem"

educacional.
A situação da sala de aula de,nita

acima é típica em muita, in,tituições
educacionais. inclusi\C em escolas
adventistas. Infelizmente. em tais siste
mas, alguns alunos estão condenados a
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fracassar. Conquanto as escolas aleguem
Ljue sua principal missão é educar todos
os estudantes. na prütica. muitas concen
tram seus recursos em uns poucos alunos
bcm-sucedidos. eliminando assim a
possibilidade de Ljue todo aluno. sendo
lhe concedido tempo e apoio suficientes,
l'l1"a l'l)ITeSponder a alguns dos reLjuisi
tl" de e\'L'elência prescritos. \las. Ljue tal
'c l)' adminhtradnres. professores.
l,e"l1al c outros clientes desenvolvessem
um processo Ljue ajudasse todos os alunos
a serem bcm-sucedidos e se formarem? E
se todos os alunos não só cumprissem os
reLjuisitos mínimos mas também os
superassem? Imagine uma escola onde os
administradores e professores acreditas
sem que todo aluno deseja ser bem
sucedido. A energia contagiosa criada por
essa crença compeliria todos na institui
ção a se esforçarem e persistirem até que
o sucesso fosse alcançado.

Redefinindo Qualidade
Se a qualidade deve ser gerenciada,

deve primeiramente ser definida. I

Qualidade tem sido tradicionalmente
considerada como uma propriedade que é
absoluta e universalmente reconhecível,
isto é: "você a reconhece quando a vê".2
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Em anos recentes, entretanto, surgiu uma
nova abordagem para definir e gerenciar a
qualidade. Qualidade agora é definida
como satisfazer ou superar as expectativas
do cliente. De acordo com esta filosofia,
as pessoas que utilizam ou se beneficiam
do trabalho dos provedores são os que
definem qualidade. Na educação, os
clientes são classificados em duas
categorias: internos e externos. Esses
incluem professores, pessoal escolar,
alunos, candidatos, ex-alunos, vendedo
res, administradores, empregados,
doadores, membros das igrejas constituin
tes, a mídia, o governo e a sociedade em
geral. O alvo supremo da qualidade total é
a satisfação de todos esses clientes.

Conceitos de Qualidade na
Educação

Qualidade tem sido tradicionalmente
definida como prover um produto ou
serviço que seja singular e extraordinário.
que conceda uma posição especial ao
proprietário ou usuário. Com o passar dos
anos, o termo qualidade tem sido definido
de muitas maneiras:

• Conformidade com especificações
ou padrões;

• Adequação ao uso ou propósito;
• Eficácia em atingir as metas

institucionais; c
• Satisfação das necessidades

expressas ou implícitas dos
clientes.

Em 1995, William H. Bergquist'
propôs quatro grupos de critérios pclos
quais a qualidade educacional pode ser
definida e alcançada: input (insumos),
output (resultados), de valor agregado e
voltado ao processo.

I. O critério de input destaca a nature
za e nível de recursos disponíveis à
instituição: características dos alunos que
entram, credenciais dos professores,
tamanho da biblioteca, estrutura e
disponibilidade de instalações físicas e
reservas financeiras.

2. O critério de output reforça a
natureza e extensão dos produtos
institucionais, características dos aI unos
formandos, êxito dos ex-alunos, pesquisas
e publicações especializadas e serviço
público.

3. O critério de valor agregado
considera as diferenças que a instituição
realizou no desenvolvimento de seus
membros nas seguintes áreas: intelectual,
moral, social, vocacional, física e espiritu
al.

4. O critério voltado ao processo,

avalia o nível e forma de participação de
todos os devidos constituintes no processo
educacional, administrativo e governa
mental da instituição.

A definição compreensiva de qualida
de que leva em consideração todos esses
quatro grupos de critérios está proposta
como segue:

Qualidade Total é a extensão em que
uma instituição administra com sucesso
recursos adequados e apropriados (input)
para conseguir os resultados relacionados
com sua missão (output). Seus programas
são criados, dirigidos e modificados
(processo) de acordo com a missão e os
valores da instituição, e fazem diferença
significativa e positiva na vida das
pessoas com ela associadas (valor
agregado ).

Implantando Qualidade Total na
Sala de Aula

Duas abordagens complementares são
necessárias para conseguir qualidade total
na sala de aula. A primeira é capacitar os
alunos a envolver-se em contínuo aprimo
ramento para melhoria de seus colegas de
classe. A segunda é envolver cada aluno
em um processo pessoal de aperfeiçoa
mento contínuo. Gerenciar a qualidade na
sala de aula no ambiente cristão consiste
nos elementos essenciais que descreve
mos a seguir.

Liderança Cristã
A função do professor cristão é

motivar o pensamcnto crítico e capacitar
os alunos. deste modo mudando as
práticas tradicionais da sala de aula por
meio de diálogo contínuo, indagação,
pesquisa e avaliação. Para fazer isso,
ele ou ela deve exercer autodisciplina,
manifestar tranqüila confiança, manter
forte interesse em aprender e questionar,
e respeitar as opiniões de seus alunos.
O professor de qualidade atua como um
treinador e torcedor. Como treinador,
o professor orienta os alunos e reforça a
definição de metas, auto-avaliação, auto
afirmação e automotivação. Como
torcedor, o professor supre encorajamento

Qualidade agora é definida como

satisfazer ou superar as

expectativas do cliente.

e recompensas por seu progresso ao longo
da jornada do aprimoramento contínuo até
o sucesso. O professor os incentiva a
empenhar-se em trabalho de equipe e
colaboração para solucionar problemas de
crescente dificuldade e provê as ferramen
tas necessárias para executarem seu
trabalho. Os alunos não são castigados
por cometer ou corrigir erros; pelo
contrário, os erros são considerados como
o trajeto natural para um comprometimen
to firme tanto do professor como dos
alunos para incluir todos na transformção
e para manter um ambiente aberto e de
confiança.

Planejamento estratégico
O próximo passo é definir metas

pessoais e de aula que estejam
diretamente relacionadas à declaração de
missão da aula. Um prazo específico deve
ser estabelecido para alcançar cada meta.
Alunos e professor dclineam estratégias,
utilizando diagramas sistemáticos ou
outras ferramentas adequadas. Os alunos
são encorajados a pensar sobre seu futuro
e a imaginar o que desejam realizar. São
orientados na definição c planejamento de
metas e animados a estabelecer metas
desafiadoras.

Informação e Análise
A coleta de dados é o primeiro passo

na identificação de problemas na sala de
aula. Um grupo dc alunos, pais e profes
sores pode ser escolhido para ajudar a
identificar as causas básicas de problemas
e criar um plano de ação. Depois de
decidir que problema ou problemas
abordar, o grupo coleta dados c os
organiza em tabulações c gráficos para
ajudar a identificar e compreender as
causas básicas. Procuram um consenso
quanto às causas do problema e desenvol
vem um plano de ação para solucioná-lo.
Depois do plano ser implantado, os
resultados são monitorados. Esta é a
primeira fase do processo cíclico
"planejar-executar-verificar-agir correti
vamente" (plan-do-check-actjPDCA) da
melhoria.

O processo de melhoria contínua
emprega inúmeras ferramentas que
ajudam a escola a melhorar seus procedi
mentos, sistemas, qualidade, custos e
resultados. Trabalhar juntos para remover
as causas de problemas no sistema resulta
inevitavelmente na mais elevada qualida
de e produtividade. O uso de um processo
estruturado com a utilização de gráficos e
tabulações para solucionar problemas
informa aos educadores onde eles se
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encontram, onde existem variações, que
problemas precisam atenção imediata e
que efeitos essas mudanças têm exercido
sobre eles e sua instituição.4

Ferramentas de qualidade podem ser
usadas para diferentes propósitos em
várias fases do processo de solução de
problemas. Podem ser usadas para
identificar problemas, analisá-los, e
prover e adotar soluções. A lista de
ferramentas para melhoria da qualidade
que oferecemos a seguir não é exaustiva.
Algumas das ferramentas que têm sido
usadas são: gráficos de barras,
brainstorming, diagramas de causa e
efeito, folhas dc revisão, gráficos de
controle, fluxogramas, análise de campos
dc força, histogramas, técnica de grupos,
gráficos de Pareto, gráficos tipo pizza,
gráficos de linhas, diagramas e
estratificação. Para uma descrição
detalhada dessas e outras ferramentas,
consulte um texto padronizado sobre
aplicação do gerenciamento de qualidade
na educação ou o livro The Memory
Joggerfor Education, publicado pela
GOAL/QPC. (Ver Referências.)

Utilização de Recursos Humanos
Instituições de qualidade ajudam seu

pessoal a compreender sua função na
organização e o capacita a executar seu
trabalho da melhor maneira. Professores
que se sentem valorizados, que compreen
dem a importância de seu trabalho, e têm
a liberdade e as ferramentas necessárias
para desempenhar-se bem, serão dedica
dos e motivados a fazer um trabalho
excelente. Alunos que se sentem valoriza
dos, que compreendem a importância de
aprender, e que têm a liberdade e as
ferramentas para aprender também serão
motivados à excelência.

O professor de qualidade consegue
envolver seus alunos num programa
vigoroso de educação e aperfeiçoamento
próprio. Isso é essencial para produzir um
trabalho de qualidade. O professor
remove barreiras que impedem os alunos
de executar seu trabalho da melhor forma,
e apresenta desafios que requerem que
eles se esforcem ao máximo.

O professor de qualidade promove a
organização de equipes, um conceito que
é tão importante quanto o aperfeiçoamen
to do processo. A sinergia desenvolvida
dentro de equipes eficientes em termos de
relacionamento, confiança e apoio pode
superar as expectativas originais da
equipe. Para aproveitar ao máximo o
envolvimento, coesão e eficiência da
equipe, o professor deve criar um ambien-

te ideal desenvolvi
do com base na
confiança e
compreensão.

Garantia de
Qualidade de
Produtos e
Serviços

O principal
veículo para
garantir um
produto ou serviço
de qualidade é o
gerenciamento do
processo, que "é
essencialmentc a
prevenção de
erros'" e de
desperdício. Em
educação. "desper
dício" inclui alunll,
desistentes. aluno,
retidos na série. e
alunos que deixam
de dominar a
matéria. Proce',Sl),
de sala de aula. tai,
como méll1do, de
ensino ineficiente,
ou inadequados e
um sistema de disciplina inadequado.
contribuem para o desperdício. Os alunos
devem ser capacitados a concentrar-se na
missão e nas metas da aula. e a sugerir
mudanças no sistema e no processo dentro
de um ambiente não coercivo nem
julgador.

À medida que confiança e trabalho de
equipe se desenvolvem. pode ser permiti
do aos alunos avaliarem o trabalho um do
outro. À medida que interagem e comen
tam cortesmente acerca dos pontos fortes
e fracos dos argumentos e respostas de
seus colegas. aprenderão a avaliar o
próprio pensamento, intensificando assim
as próprias habilidades e a base do
conhecimento da matéria. Tal cooperação
aumenta o aproveitamento geral do grupo.

A abordagem da qualidade total torna
o professor menos dependente de
inspeção para alcançar qualidade. Na sala
de aula tradicional, os deveres de casa,
provas padronizadas e exames finais
preparados pelo professor formam a base
para as decisões quanto à promoção ou
formatura. Os alunos que se desempe
nham mal em suas áreas são geralmente
deixados para trás. Em muitos casos, os
professores deixam de refletir sobre a
razão por que as coisas foram mal,
presumindo que um certo nível de

tÚll'a',So dos ai unos é "normal". Perdem
assim a oportunidade de eliminar as
causas de mau desempenho em sua
disciplina.

Os alunos também precisam assumir
responsabilidade (com apoio e orientação
do professor) para reconhecer as áreas
problemáticas e descobrir maneiras de
melhorar nelas. Quando os alunos
aprendem a solucionar os próprios
problemas, desenvolvem crescente
autoconfiança e se tornam ansiosos por
fazer mais.

O professor de qualidade sente a
responsabilidade de melhorar o sistema.
Ajuda seus colegas a compreenderem os
princípios da qualidade total partilhando
com eles suas experiências. Colabora
também com outros membros do corpo
docente, adotando um método
interdisciplinar de aprendizado. No novo
milênio, há uma crescente necessidade de
educar sob a perspectiva global, utilizan
do todas as abordagens intercurriculares
possíveis. Sempre que possível, a relação
com outras escolas deve ser encorajada.

Resultados da Qualidade
O processo de melhoria começa com a

análise da viabilidade do funcionamento
atual das salas de aula. Depois das
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mudanças terem sido feitas, o professor
deve coletar dados novamente. Ele pode
também comparar suas classes com os
melhores exemplos de classes semelhan
tes (mesmo nível ou mesma disciplina de
ensino) através do estado, da região, da
nação ou do mundo. O professor pode
visitar essas salas de aula e trabalhar em
rede com outras instituições e organiza
ções profissionais em nível local, esta
dual, nacional ou internacional. Qualificar
uma sala de aula com um termo equiva
lente a "world-class" (nível internacional)
provê um excelente indicador de progres
so.

Concentrar·se no Cliente e
Satisfazê·lo

A meta suprema da qualidade total é a
satisfação do cliente. Essa é a verdadeira
medida para saber se a missão e as metas
da sala de aula estão sendo cumpridas. O
administrador da qualidade não confia em
intuição ou rumores como evidência da
satisfação da sala de aula, mas projeta um
instrumento para avaliar critérios específi
cos, então os usa na coleta de dados dos
vários clientes. Um professor dedicado à
qualidade em nível internacional trabalha
rá diligentemente com os alunos e outros
clientes para prever suas necessidades
futuras e então analisar métodos de ajudar
os alunos a alcançarem as metas.

Os alunos têm direito a uma educação
de qualidade que inclui o seguinte:

• Desenvolvimento de uma variedade
de habilidades, tais como preparo
para o trabalho, raciocínio crítico e
competência tecnológica;

• Professores, administradores e
pessoal escolar atenciosos;

• Auxílio com necessidades especiais;
• Treinamento em habilidades

interpessoais, incluindo aprendizado
no sistema de colaboração e coopera
ção;

• Um ambiente seguro para o aprendi
zado;

• Preparo para o serviço;
• Um currículo bem equilibrado,

incluindo artes e compreensão
intercultural; e

• Preparo para a escola vindoura.

oprofessor de qualidade atua

como um treinador e torcedor.

Se os alunos desistem por não estarem
recebendo educação de qualidade, se ao
sair da escola têm falta de habilidades
adequadas para o mercado de trabalho, se
são prejudicados por maltratos verbais ou
físicos por parte dos educadores ou de
outros alunos, ou se estão despreparados
para o mundo tecnológico do século 21 ou
para a escola vindoura. então o supremo
alvo da educação cristã não foi cumprido.

o Desafio da Qualidade Para
Educação e Educadores
Adventistas

Encorajar administradores c educado
res adventistas a adotar o conceito da
qualidade total é uma tarefa intimidante.
Afinal, muitos alegam já estar praticando
qualidade cm seu campus. Quem precisa
de novos princípios não diretamente
revelados pela pena inspirada ou desen
volvidos pelos próprios educadores?
Como podem princípios de gerenciamento
comercialmente fundamentados ser
aplicados à educação - que tem um
propósito diferente? O problema não está
na teoria, mas em sua aplicação prática.
Instituições adventistas podem soltar
aquela energia positiva ao combinar sua
filosofia holística de educação (princípios
básicos - o desenvolvimento harmónico
das faculdades físicas, mentais e espiritu
ais) com a filosofia holística de
gerenciamento (implementar princípios,
métodos e ferramentas - gerenciando
qualidade) ancorados nos valores cristãos,
que salientam a dignidade do indivíduo e
a força da ação comunitária.

Um exame minucioso da estrutura do
gerenciamento de muitas instituições
adventistas revela uma surpreendente
semelhança com as estruturas burocráticas
de níveis Ifunções. cargos, departamentos
- tipo repartições públicas], fop-down das
organizações seculares tradicionais. Com
o decorrer dos anos. enquanto dezenas de

organizações têm evoluído para satisfazer
as exigências mutantes do seu ambiente,
um vasto número tem mantido seu
sistema de gerenciamento tradicional. As
burocracias obsoletas são incapazes de
satisfazer as demandas do ambiente
complexo, dinâmico e altamente competi
tivo de nossos dias.

As intituições adventistas não podem
mais ignorar a revolução da qualidade. Se
alegamos ser "pela" qualidade, enquanto
aos olhos de muitos não "praticamos"
qualidade, deixamos de cumprir a
comissão do evangelho. É hora de re
examinarmos nossa definição de qualida
de e realizar as mudanças necessárias para
mostrar ao mundo que a educação
adventista é a verdadeira educação de
"qualidade total".

Duranle o periodo em que esle arligo foi
escrilo. o Dr. Sen A. Maguad Irahafhou como
proféssor associado de Adminislração de
Empresas no Carihhean Union Colfege. em
Trinidad, Índias Oeidenlais, e eomo proféssor
associado de Adminislração na Escola de
Adminislração da Universidade Andrews, em
Serrien Springs, Michigan, E.U.A
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