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RESUMO 
 
 

Neste trabalho buscamos compreender como a qualidade total e a gestão 
participativa podem contribuir com a escola. Para tanto, analisamos a abordagem 
“qualidade total” em uma escola particular de São Paulo e caracterizando a proposta 
da “qualidade total”. Temos como justificativa de nosso trabalho a relevância 
cientifica notada pelas pesquisas já realizadas sobre este assunto e pela relevância 
social, devida as condições em que se encontram as escolas e a educação nos dias 
de hoje, e que pudemos constatar ao longo de nossos estudos. Utilizamos uma 
metodologia baseada na aplicação de entrevistas de natureza compreensiva - 
interpretativa para os responsáveis pela escola visitada, o que nos permitiu concluir 
que a implantação da qualidade total não deve ser um fim, mas um meio para 
contribuir com a tão sonhada qualidade nas escolas e no ensino brasileiro. 
 

 

Palavras chave: 

Qualidade – educação – gestão participativa – indicadores – processos –
organização – auditoria – sistema  
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“A arte de pensar é a ponte para o 
desconhecido”.  

Rubem Alves 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nosso trabalho inicialmente busca compreender como a Qualidade 

Total e a Gestão Participativa podem contribuir com a escola, analisando a 

abordagem “Qualidade Total” em uma escola particular de São Paulo, 

caracterizando a proposta da “Qualidade Total” nela em execução. 

As questões sobre a qualidade na escola se fazem muito presentes, tanto em 

escolas públicas como em escolas particulares. Essa realidade pode ser constatada 

pelo número de pesquisas sobre o assunto, e pelas informações a que temos 

acesso nos mais diversos meios de comunicação. 

 Com a realização deste trabalho pretendemos indicar a importância de 

uma Gestão Participativa, construindo subsídios para que ela possa ocorrer na 

prática, visando sempre uma escola de qualidade. 

 Não podemos mais pensar em uma administração escolar 

centralizadora. Precisamos promover uma mudança nas relações da escola como 

um todo, tanto nas pessoas que estão dentro da escola, como nas pessoas que 

estão fora. A participação de todos é fundamental para que se obtenha uma gestão 

democrática e conseqüentemente de qualidade.  

“Numerosos são os indicadores de que as idéias fecundas terminam, quando 

sua difusão e implantação não são bem administradas.”. (Albuquerque, 2005: 49) 

 Ao retomar nossa vivência escolar, pudemos analisar que muitas foram 

as tentativas das escolas em oferecer uma educação de qualidade. Por vezes, nos 

deparamos com Diretores inacessíveis, idéias mirabolantes para trazer a 

comunidade para a escola, diferentes métodos de ensino, espaço físico escolar 

delimitado e depredado, recursos escassos, professores desinteressados e 

despreparados, materiais de baixa qualidade. Bem como vivenciamos o oposto.  

Assim permaneceu em nós, o sonho de uma escola de qualidade para todos, 

e de promover uma mudança em conceitos já tão ultrapassados diante da sociedade 

atual. É preciso deixar de lado essa visão de escola como uma “prisão”, onde os 

muros separam mundos opostos e distintos, que está encalacrada na memória de 

muitas pessoas e de muitos educadores. A sociedade necessita de pessoas que 
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tenham senso crítico e acima de tudo, que tenham a capacidade de trabalhar em 

equipe. 

 Vemos como saída uma gestão focada na participação, dinâmica e 

interativa, que busque superar suas dificuldades e limitações para atingir o objetivo 

de uma escola de qualidade, cumprindo sua finalidade social e sua identidade 

cultural. 

A metodologia de natureza qualitativa constituiu-se a partir da coleta de dados 

(entrevista) feita em uma escola particular da cidade de São Paulo. Feita a análise 

dos dados, extraíram-se as partes significativas e procedeu-se a leitura 

compreensiva – interpretativa, foram ouvidos a Diretora administrativa e o Gestor da 

Qualidade.   

 Não pretendemos neste trabalho esgotar o assunto, mas sim, provocar 

novas reflexões sobre o tema. 
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Capitulo I – Gestão Participativa 

 

 Vivemos em uma sociedade que exige cada vez mais dos 

trabalhadores não só em serviços, mas também com relação à educação. As 

instituições necessitam de trabalhadores articulados, críticos e conscientes. Nossa 

sociedade nos desafia a constantemente refletir e repensar o cotidiano, bem como 

nossos conhecimentos. 

 Cabe a nós, Educadores - Gestores, pensarmos no cidadão que 

queremos formar e de que forma fazê-lo. E é nesse ponto que insere a 

importância do Gestor Escolar. Ele é um dos atores do processo e pode propor os 

caminhos para uma mudança nos velhos paradigmas, centrados em hierarquias e 

em relações autoritárias.  

          A administração escolar tem sido caracterizada, muitas vezes, por 

uma especialização dissociada da atividade gestor-educador e sim apoiada na 

estrutura piramidal de poder, hierarquizada e autoritária. Nesta concepção, o 

gestor, se distancia de todos aqueles que devem ser parceiros de trabalho numa 

boa proposta educativa, sendo eles; professores, pais, alunos, funcionários e a 

comunidade escolar. 

           Os gestores necessitam perceber a natureza transformadora de sua 

ação administrativa e reconhecer a escola como um ambiente rico em relações 

interpessoais, com características especificas de acordo com a comunidade em 

que está inserida, para assim, também valorizar, analisar, concretizar e apoiar as 

atividades da escola. No domínio das teorias da administração em geral, a gestão 

participativa corresponde a um conjunto de princípios e processos que defendem 

e permitem o envolvimento regular e significativo dos trabalhadores na tomada de 

decisão. 

 Este envolvimento manifesta-se, em geral, na participação dos 

trabalhadores na definição de metas e objetivos, na resolução de problemas, no 

processo de tomada de decisão, no acesso à informação e no controle da 
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execução. Ele pode assumir graus diferentes de poder e responsabilidade e afetar 

quer a organização no seu conjunto, quer cada trabalhador e o seu posto de 

trabalho, embora esteja sempre orientado para a realização das finalidades da 

organização. 

De acordo com nossas concepções e valores, acreditamos na Gestão 

Democrática e Participativa para a ruptura desses paradigmas. Achamos relevante 

mostrar aqui as pirâmides sobre paradigmas colocadas por Hunter, 2004: 

Podemos associar o Velho Paradigma à instituição com uma estrutura 

hierárquica e autoritária, que não usam os saberes em seus contextos, sem a 

preocupação de alcançarem sentidos e nem funcionalidade. 

 

 

No Novo Paradigma, a gestão pela qualidade assegura a satisfação de 

todos os que fazem parte dos diversos processos da instituição: grupos externos e 

internos, diretos e indiretos, sendo que a maior tarefa é remover obstáculos 

enquanto no velho paradigma colocar obstáculos parecia ser o essencial. 
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  As bases dos novos paradigmas estão nas idéias de mudança e na 

busca de melhoria das escolas. Assim a escola passa a ter novas 

responsabilidades exigindo mudanças nas práticas docentes da sala de aula, nos 

papéis do professor, do aluno e do diretor.  

 Sabemos que mudar não é simples nem fácil, é um processo 

construído a cada dia, uma vez que nem todos estão acostumados ou dispostos a 

trabalhar em uma nova concepção. Assim, queremos investigar neste trabalho o 

uso de alguns princípios empresariais na escola, como a questão da “qualidade 

total”. 

 Nos novos modelos de Gestão fica claro a evolução de todos os 

participantes e a melhora na qualidade das relações interpessoais, na relação 

entre a escola e a comunidade, a melhora na qualidade da escola, e da educação.  

 A gestão escolar é um processo complexo que supõe a existência de 

informações para a tomada de decisões que afetam a vida escolar em geral e de 

seus membros em particular. 

 Outro fator que nos mostra a importância da gestão participativa com 

relevância para a qualidade é que cada escola possui uma cultura e um clima, isso 

é essencial e deve ser levado em consideração ao administrar uma escola. Em 
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meio a essa cultura surge o projeto da escola, a forma de se trabalhar e de lidar 

com as pessoas que a integram.  A Gestão Participativa é um ponto muito forte 

para a melhoria da qualidade, pois todos passam a sentir-se parte da escola, 

assim empenham-se mais e buscam melhores resultados. Para que isso aconteça 

é necessário o investimento em estudo e educação continuada. 

 Na obra Em Aberto, o capitulo de Freitas, (2000) deixa bem claro as 

necessidades e habilidades para que a Gestão Participativa tenha sucesso: 

  

“Planejamento participativo é entendido como um processo com 

possibilidades de melhorar resultados, quando a comunidade escolar 

tem competência, motivação, oportunidade e condições práticas de 

aplicar os conhecimentos construídos coletivamente”. 

 

 Consideramos que é preciso ouvir e respeitar o outro, adquirir novos 

conhecimentos, estar aberto e disponível a idéias novas. Isso muitas vezes 

incomoda a equipe escolar, afinal é muito mais fácil e cômodo seguir um esquema 

vigente, o qual não é trabalhoso, pois não é necessário pensar, repensar, construir 

e reconstruir a prática pedagógica. 

 Assim, no mesmo texto acima citado a autora acrescenta: “A 

consolidação de uma gestão escolar de cunho democrático-participativo requer 

competência cognitiva e afetiva, respaldada na internalização de valores, hábitos, 

atitudes e conhecimentos”.  

 Esse trecho no chama a atenção pelas seguintes palavras: 

competência cognitiva e afetiva. Isso é muito importante, pois em uma equipe não 

basta apenas a razão, mas também a afetividade, as relações de trabalho devem 

ser levadas em conta, nelas existem conflitos, desgastes e divergências que 

devemos saber administrar para que exista harmonia no grupo de trabalho. Mais 

adiante na citação fica claro que essas ações devem ter respaldo em valores, 

hábitos, atitudes e conhecimentos. 
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 Estas são palavras fortes e marcantes por que os valores são nossos 

norteadores e gerarão nossos hábitos e atitudes. Eles são refletidos na nossa fala 

e modo de pensar. 

 

“As vantagens de uma Administração Escolar participativa, em que as 

decisões são tomadas pelo grupo, não se referem apenas à 

democratização interna da escola, mas também ao fortalecimento da 

unidade escolar externamente. Quando a escola está sob a 

responsabilidade e autoridade de um único diretor, se torna muito 

mais sensível às pressões e tentativas de cooptação para a defesa 

de interesses que são os da classe trabalhadora”.  (Paro, 2006: p. 

164) 

 

Uma gestão participativa deve ter por base gerar a cidadania, priorizando o 

respeito e a solidariedade dentre outros valores. 

Hoje, a escola deve formar cidadãos, conforme as referências dos 

Parâmetros Curriculares, publicados pelo MEC, e da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) da Educação Nacional. Procura-se formar indivíduos que olhem e vejam a 

realidade, que a compreendam e tenham capacidade para criticá-la, que se 

preocupem com o destino coletivo e saibam se posicionar diante dos desafios do 

mundo. 

Existe, portanto, uma verdadeira necessidade de introduzir a gestão 

participativa nas escolas, segundo Paro (2006), existe vantagens de termos uma 

administração escolar participativa, além de proporcionar as tomadas de decisão 

em grupo, esta ajuda na democratização interna da escola e no fortalecimento da 

unidade escolar externamente. 
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Capitulo II – A Qualidade. 

 

 Para falarmos sobre qualidade, a principio precisamos entender e 

conceituar o que é. Buscamos então alguns conceitos, não apenas de pensadores 

da educação, mas também na área empresarial, uma vez que muitos desses 

conceitos podem contribuir e acrescentar para a melhoria da qualidade da escola. 

Descreveremos então, como a empresa visa a qualidade, onde ela se baseia e 

como é mantida. 

 

2.1 – O que é qualidade? E “Qualidade Total”? 

 

 A qualidade pode ser definida como:  

  

“Conjunto de características de todo produto e serviço ou relação planejada, 

praticada e verificada, visando superar as expectativas de satisfação das pessoas 

envolvidas”. (Sebrae, 2007). 

 

 Atualmente as empresas não buscam apenas a qualidade, mas a 

“qualidade total” para uma melhoria e excelência. A qualidade total busca 

extrapolar o conceito de qualidade e colocar o cliente em primeiro lugar. São 

interessantes os 10 princípios da qualidade: 

1- Busque a plena satisfação dos clientes; 

2- Administre de forma participativa; 

3- Estimule a competência em seu quadro funcional; 

4- Estabeleça propósito claro e bem definido; 

5- Melhore continuamente tudo, sempre; 
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6- Gerencie por processos: veja as partes e enxergue o todo; 

7- Permita autonomia e exija responsabilidade; 

8- Tenha qualidade nas informações; 

9- Garanta a qualidade em tudo; 

10-  Enxergue os erros e falhas como grande oportunidade para 

melhoria.  

 

A qualidade é desejada à medida que a motivação, decorrente dos 

resultados combinados em sua base, venha de dentro para fora e se harmonize 

com qualquer regra ou conduta externa, que servirá apenas como orientadora 

para algum processo, nada mais do que isso. São a mente e o coração que 

determinam a vontade de realizar algo, e, não, pelo menos na essência, a norma 

escrita e a imposição que o fazem.  

Motivar para a qualidade estar na base do ser humano, na sua essência. 

Naturalmente, e em combinação com objetivos comuns, é possível haver espaço 

para novos projetos, além de assegurar à eficácia nos resultados. 

Hoje a qualidade total estende-se até às questões sobre a qualidade de 

vida e qualidade ambiental. 

A respeito das questões de qualidade de vida, é importante ressaltar os 

5S´s, criados pelo Japonês Kaoru Ishikawa, eram utilizados inicialmente pelas 

donas-de-casa japonesas para envolver todos os membros da família na 

administração e organização do lar. Foi criado após a 2º Guerra Mundial e 

passou a fazer parte da rotina de algumas empresas preocupadas 

principalmente com a responsabilidade ambiental. No Brasil são conhecidos 

como os cinco sensos, são eles: 

 

- Seiri – Senso de Utilização; 

- Seiton – Senso de organização; 
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- Seisou – Senso de limpeza; 

- Seiketsu – Senso de higiene;  

- Shitsuke – Senso de ordem mantida (autodisciplina). 

 

 A forma mais comum para se chegar e comprovar a qualidade total é obter 

um certificado da ISO, juntamente com alguma certificadora. 

 

 

2.2 – ISO (International Organization for Standardization). 

 

  A sigla ISO significa Organização Internacional para Padronização. 

Ela é uma organização não governamental que está presente em cerca de 120 

países. Foi fundada em 1947, em Genebra, e sua função é promover a 

normalização de produtos e serviços, utilizando determinadas normas, para que a 

qualidade seja sempre melhorada. A ISO não fixa metas a serem atingidas por 

aqueles que desejam ser certificados, a própria empresa é quem estabelece as 

metas a serem alcançadas. 

 No Brasil, o órgão que representa a ISO chama-se ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). 

 A organização deve seguir alguns passos e atender alguns requisitos 

para serem certificadas: 

 

- Padronização de todos os processos chaves; 

- Monitoramento e mediação dos processos; 

- Implementar e manter os registros adequados para garantir a 

rastreabilidade do processo; 

- Inspeção de qualidade e meios apropriados de ações corretivas; 
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- Revisão sistemática dos processos. 

 

Embora a padronização tenha surgido nas indústrias e com foco na 

fabricação, atualmente a norma vem sendo implementada por outros tipos de 

organizações, incluindo colégios e universidades. Um “produto”, para a ISO pode 

significar um objeto físico, um serviço ou um software. 

Além de atender os requisitos citados acima, a organização deve produzir 

um documento descrevendo detalhadamente a implantação das normas e 

apresentar seis documentos obrigatórios. Em acréscimo, deve ainda implementar 

uma “política de qualidade” e um “manual da qualidade”. Lembrando-se que cada 

organização deve avaliar o seu processo por inteiro. 

 

2.3 – A qualidade total e a escola 

 

 A escola de qualidade é aquela que promove o progresso dos alunos 

em uma ampla gama de êxitos intelectuais, sociais, morais, emocionais, levando 

em conta seu nível sócio econômico, seu meio familiar e sua aprendizagem 

anterior. Um sistema escolar eficaz é aquele que maximiza a capacidade das 

escolas de alcançar esses resultados.  

Devemos salientar que a escola é uma organização de natureza 

diferenciada. O que supõe adotar a noção de valor adicionado na eficácia escolar. 

Na busca por conceitos sobre o tema entrevistamos o Gerente da qualidade da 

Nova Escola – Pezinho de Feijão, Ricardo Gouveia, que nos mostrou os 

procedimentos e as normas técnicas para a implantação e manutenção da 

qualidade na escola1.  

Segundo PAULA (1996), o cerne da solução do conflito entre a necessidade 

de controle hierárquico e a participação devota dos trabalhadores é encontrado na 

                                                 
1
  Entrevista realizada no dia 10 de outubro na Nova Escola – Pezinho de feijão. 
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diretriz de padronização dos processos, cuja centralidade é transplantada da 

realidade industrial para o interior da gestão da qualidade total na educação.  

Podemos enunciar três aspectos básicos do princípio do gerenciamento 

moderno: 

1- Descobrir e distinguir as necessidades das pessoas a quem a 

organização está servindo (estabelecer padrões); 

2- Gerenciar de tal forma que essas necessidades sejam atendidas 

(manter padrões); 

3- Gerenciar de tal forma que essas necessidades sejam atendidas 

cada vez melhor: mais rápida mais barata e mais simples (melhorar padrões). 

 

A padronização pode ser entendida como o estabelecimento de um 

conjunto de documentos que refletem o consenso dos membros de um grupo 

responsável por determinados processos. O compromisso com a qualidade exige 

coerência entre o discurso e a ação. Em uma escola de qualidade total, todas as 

atividades, e muitas outras que fazem parte do serviço educativo prestado pela 

instituição, estão constantemente sendo avaliados. A Gestão da Qualidade Total 

na escola implicará resolver um elenco diversificado de problemas, o que pode 

possibilitar sair de uma situação indesejável e chegar a uma situação almejada. 

Para o controle da Qualidade Total é importante identificar corretamente 

todas as características essenciais dos processos e produtos pelos quais cada um 

é responsável, principalmente quanto à criação de relações entre o “cliente” e 

todos os participantes do processo. 

Mais adiante em sua pesquisa, Paula (1996) mostra o seguinte quadro, o 

qual ilustra a relação “cliente” / “Produto” com a escola: 
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PRODUTOS CLIENTES 

Saber transmitido Aluno 

Aluno formado Comunidade / Sociedade 

Aluno ao fim de cada ano Comunidade / Sociedade 

 

A escola de qualidade deve estimular o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas, sociais, afetivas e morais dos alunos, além de contribuir para a 

participação e a satisfação da comunidade educativa, promover o 

desenvolvimento profissional dos docentes e influir com sua oferta educativa em 

seu ambiente social. Deve levar em conta as características dos alunos e de seu 

meio social.  

Um sistema educacional de qualidade favorece o funcionamento desse tipo 

de escolas e apóia particularmente aquelas que escolarizam alunos com 

necessidades educativas especiais ou que estão situados em zonas socialmente 

ou culturalmente desfavorecidas. Segundo Ramos (1994), ao optar pela Qualidade 

Total, a escola precisa escolher um roteiro individualizado, a partir de sua própria 

realidade, considerando suas restrições e utilizando as forças disponíveis dentro e 

fora do ambiente escolar. 

Consideramos a seguir algumas condições necessárias para uma escola de 

qualidade: 

• Existência de forte liderança instrutiva; 
• Implicação e colaboração dos pais; 
• Controle e organização dos alunos; 
• Coerência e articulação curricular e instrutiva; 
• Controle sistemático do progresso e dos objetivos alcançados pelos 

alunos; 
• Desenvolvimento contínuo do pessoal docente 
• Autonomia e gestão local. 

 

Não podemos deixar de lembrar que cada situação escolar tem um contexto 

social e uma realidade específica, portanto, é impossível adotar medidas 
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semelhantes para realidades distintas, ou seja, ao trazermos os princípios 

empresariais para dentro da escola não podemos desconsiderar suas 

especificidades. Assim, compactuamos com o autor: 

 

“Essas observações a respeito da peculiaridade da organização 

escolar aparecem, não como justificativa para se negar à 

aplicação da administração empresarial na escola, mas, ao 

contrário, como um dos passos no processo dessa 

aplicação.Em outras palavras, tais observações se constituem 

numa identificação dos cuidados que devem ser tomados para 

que esse processo se realize com êxito, já que a transposição 

dos mecanismos administrativos da empresa capitalista para a 

escola é vista como algo natural e plenamente legítimo.  

Isso se deve ao fato de que, no seio da teoria da Administração 

Escolar, a administração é encarada como um problema 

puramente técnico, desvinculado de seus determinantes 

econômicos e sociais.Dessa perspectiva, não há por que não se 

crer que os princípios, técnicas e métodos administrativos que 

promovem a eficiência da empresa não possam ser adotados 

com êxito também na escola”. (Paro, 2006: p. 127) 

 

  Um ponto de partida decisivo para a gestão é o conhecimento efetivo da 

própria realidade educacional em que se atua em toda a sua singularidade e com 

base nas percepções e representações de seus membros. Isso, entretanto, 

implica um trabalho de organização e articulação do gestor escolar no sentido de 

agregar as pessoas em torno de uma proposta única. 
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Capitulo III - Entrevista  

 

3.1 Etapas 

 

Consideramos relevante conhecer uma escola que possuísse a certificação 

do ISO e seguisse a Filosofia da “Qualidade Total” para avaliarmos de forma 

empírica seus benefícios, forma de funcionamento, relacionamento entre 

funcionários, entre outros. 

A nossa questão de inquérito seria descobrir o porquê de buscar essa 

forma administrativa na escola, como a qualidade da escola é percebida e como 

se desenvolveu ou está se desenvolvendo este processo. 

Através do contato com uma colega de classe tivemos conhecimento de 

uma escola localizada na zona sul de São Paulo com as características que 

necessitávamos. Entramos em contato através de e-mail e prontamente a diretora 

administrativa se disponibilizou a marcar uma data para nos receber e conceder 

uma entrevista. 

 Realizamos a entrevista com a diretora administrativa, conhecemos, 

também, a diretora pedagógica e o gestor da qualidade, este último que nos levou 

a conhecer toda a escola, explicou detalhadamente sobre seu funcionamento, 

normas e claro sobre a filosofia de buscar a qualidade. 

 

3.2 Conduta Ética 

 

Marcamos para o dia 10 de outubro, uma quarta – feira, com uma das 

proprietárias da Nova Escola Pezinho de Feijão, sendo esta, localizada na 

Avenida Bosque da Saúde, 1404, bairro da Saúde, Zona Sul da cidade de São 

Paulo. A escola também autorizou a divulgação do nome, das fotos e da 

entrevista. Chegada a data, nos preparamos e ao chegar ao local, passamos pela 
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portaria onde tivemos que nos identificar através de nossos documentos. Foi 

anunciada a nossa chegada à diretora, que logo nos atendeu para a entrevista. 

 

3.3 Entrevista I - Nova Escola-Pezinho de feijão. 

 

Entrevista com Lucia S. R. Duarte, Diretora Administrativa, Pezinho de 

Feijão - Nova Escola, São Paulo-SP. A entrevista foi gravada e transcrita na 

integra e nela destacamos alguns pontos mais significativos. 

 

Como vocês percebem a qualidade total na escola? 

Lucia responde-nos prontamente: 

A qualidade a gente consegue perceber muito forte porque ela faz parte da 

nossa cultura (1) então, desde a idéia original da implantação do sistema toda a 

fase que levou um ano. Quando nós efetivamente começamos a lidar com a 

norma da qualidade e adaptá-la aqui na nossa realidade escolar,foi feito um 

trabalho bem profundo com toda a equipe para que eles entendessem, 

conhecessem e participassem e compartilhassem(2)conosco esse objetivo de ter 

a qualidade.  

E hoje, a gente tem isso muito claro que a qualidade, aqui na escola, faz 

parte da nossa filosofia, da cultura organizacional, ela é uma preocupação em 

todos os setores, a áreas da equipe. Existe um sistema que flui muito bem 

internamente, pois, todas as pessoas entendem que o sistema de gestão da 

qualidade e procuram colocar isso na pratica do seu dia a dia (3). 

 Se você for perguntar para qualquer um dos profissionais que fazem 

parte da nossa equipe, seja o porteiro, o auxiliar de berçário, a coordenação, a 

professora elas vão indicar que existe uma visão, uma preocupação muito grande 

em estarmos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível e cumprir com os 

nossos objetivos que nós precisamos com o nosso sistema de gestão da 
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qualidade, visando realmente atender e satisfazer as expectativas e necessidades 

dos nossos clientes. (4) 

  

Como de desenvolveu esta qualidade? 

 Lucia: 

 Nosso sistema, na verdade, ele nasceu faz muitos anos a idéia de 

trabalhar com o sistema da gestão da qualidade. Nós compramos a escola, eu e a 

minha irmã que está da direção pedagógica da escola no ano de 1988. De lá para 

cá, a gente foi aprimorando em muitos cursos, reuniões de escolas, somos filiados 

ao sindicato das escolas. Em uma determinada ocasião o sindicato promoveu um 

seminário sobre qualidade total nas escolas. 

Então, nós tivemos a oportunidade de participar de uma palestra de uma 

educadora chamada Cosete Ramos que já trazia essa proposta de filosofia e 

indicava que este era o grande futuro das escolas. Escolas que estivessem 

preocupadas com a qualidade em todos os sentidos, sejam na administração, seja 

na sua aplicação de projetos pedagógicos teriam realmente diferenciais 

necessários que o mercado começava a exigir. 

Que as escolas na verdade elas sempre estiveram um pouco mais 

tranqüilas em relação a sua vida como empresa, baseadas na produção, no 

reconhecimento que tinham. Então escolas muitas vezes mais antigas ou de 

cunho religioso tinham uma tranqüilidade naquela época muito grande ainda, em 

relação a lidar com a sua proposta pedagógica aquilo que eles ofereciam aos 

alunos, a família, a comunidade e aí a preocupação era cumprir com os propósitos 

e as propostas que as escolas tinham. Mas não visando este aprimoramento e um 

pouco mais a visão de atender as necessidades, satisfazer as expectativas de 

clientes. 

Então, nós quando assistimos a essa palestra da Cosete ficamos 

impressionadas e motivadas, eu e a Virgínia, viemos deste seminário com essa 

idéia de precisamos visualizar realmente esta questão qualidade na escola. 
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Quando nós estávamos em 99 fomos participar de um seminário também sobre 

gestão de qualidade patrocinado pela Húmus aonde eles trouxeram quem de 

escola já tinha implantado o sistema, eles indicaram, apresentaram o que era ter 

um  sistema de qualidade na escola. 

Mais impressionadas nós ficamos, gostamos muito e acabamos tendo uma 

decisão, a decisão estratégica da implantação do sistema(5).Nós fizemos isso no 

final de 99, iniciamos o ano 2000 aqui na escola com toda a implantação do 

sistema 5S, envolvendo o pedagógico (6) porque nós dividimos o trabalho entre 

professores e alunos então passamos aí de 2 a 3 meses fazendo toda essa 

implantação, a idéia do que é o 5 S a organização a arrumação. Tínhamos um 

material muito interessante para a criança, cada criança tinha um livrinho que 

chamada “os 5S vai à escola” e aí a gente começou a trabalhar primeiro essa 

idéia. 

Depois, nós fizemos a própria consultoria dessa empresa, da Húmus, que 

nos auxiliou na implantação dos 5 S, e deu seqüência  já na implantação do 

sistema. Então nos inicialmente montamos um comitê que ia participar de toda 

essa implantação, fizemos um treinamento, uma capacitação com esse comitê (7) 

e aí em parceria com a empresa destinou uma consultora pra estar aqui conosco, 

e aí iniciou uma grande fase de muitos trabalhos, implantar um sistema de 

qualidade é muito trabalhoso (8). Mas pra nossa alegria, ao final dessa 

implantação a gente pediu a certificação e a certificação foi concedida pra nós 

pela Vanzolini, uma certificadora. De lá pra cá, nós procuramos amadurecer este 

processo (9), melhorá-lo, aprimorá-lo e hoje estamos numa grande fase de revisão 

desse nosso sistema.  

Por que quando nós implantamos, embora a norma NBR já indique que 

você precisa ter o sistema sendo visto por processos, a escola realiza grandes 

processos até pela necessidade de entender como isso funciona esse sistema, 

nós acabamos implantando mais por atividades do que por processos e nas 

ultimas auditorias externas (10), os auditores lá da Vanzolini comentaram e 

orientaram que nós teríamos que dar uma revisada neste sistema, não abandonar 
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tudo que a gente fez que são atividades previstas dentro da certificação mas 

agrupar essas atividades identificando os grandes processos e justamente nesta 

parte que nós estamos.(11) 

No próximo ano nós, vamos a gente vai ganhar a recertificação, segunda 

recertificação, a própria norma está em alteração, está em mudança não sei se até 

lá ela já vai estar totalmente mudada, mas estamos na expectativa fazendo todas 

as atividades como previsto, a manutenção do sistema, tendo auditorias internas, 

temos a revisão de documento, o treinamento para toda equipe, principalmente 

para os que chegam para entenderem, conhecerem e se adaptarem as exigências 

do próprio sistema (12) e isso nós estamos caminhando, por isso vimos a 

necessidade de termos um profissional para cuidar disso aqui na escola, então 

nós temos o Ricardo, o gestor, ele realmente coordena a execução de todas as 

atividades, temos o trabalho do comitê vem mensalmente pra analisar, verificar as 

atividades do sistema e estamos dando andamento a isso. 

 

Como a partir desta experiência do ISO, a escola está se 

desenvolvendo? 

Lucia: 

É um processo, na verdade implantar um sistema é muito trabalhoso a 

parte que eu acho mais difícil porque o trabalho de criar todos os procedimentos, 

as descrições de trabalho, formalizar o sistema, em relação a documentos e 

atividades, que são as exigências da norma ela é muito desgastante, mas de 

alguma forma seria mais fácil. O processo de aculturar a equipe, sensibilizar para 

essa visão com relação à qualidade, implantar realmente os procedimentos, não 

que nós alteramos a forma de fazer, o trabalho nós já tínhamos felizmente uma 

visão bastante organizada e padronizada daquilo que nós passávamos como 

formas de fazer o trabalho, nos dois âmbitos tanto no administrativo quanto no 

pedagógico. O que nós fizemos durante a implantação foi documentar isso tudo, 

forma de fazer. (13) 
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Uma das partes mais difíceis, junto a equipe, é da equipe entender a 

necessidade da gente fazer os registros.Os registros são uma parte do sistema, 

que seria a parte mais  burocrática, que na verdade dá a sustentação da 

manutenção do sistema que se você realmente não registra (14) , um dos pilares 

grandes do sistema que é a independência das pessoas fica prejudicado (15). 

 Até que uma professora possa entender que ela precisa fazer todos os 

registros sobre o seu trabalho, por exemplo, sobre a avaliação do aluno, pra que 

numa necessidade como uma ocorrência como um afastamento de saúde, duma 

licença uma outra professora possa dar continuidade no trabalho dela e, por 

exemplo, preparar um relatório de avaliação do aluno e conduzir uma reunião de 

pais com base nos registros é uma explicação lógica que as pessoas conseguem 

internalizar. 

 Porém como isso dá bastante trabalho no dia a dia, nós temos ainda uma 

certa dificuldade das pessoas comprarem justamente essa idéia e assumirem 

essa carga de trabalho. De todo o processo de implantação da certificação, do 

sistema o que nós sentimos é que era um processo até interessante. As pessoas 

que fazem mais atividades operacionais (16), e normalmente aquelas com funções 

mais simplificada, no caso equipe de portaria, limpeza, cozinha que no caso da 

nossa escola tem serviço nutricional. Eles aderiram de forma mais rápida e fácil 

(17), lógico que para cada uma dessas equipes vai se adaptando a linguagem e o 

tipo de apresentação do sistema, as atividades efetivamente existem menos 

registros, esses profissionais mais operacionais não tem a necessidade de estar 

indicando e fazendo avaliações. Então nós sentimos uma identificação mais rápida 

deles, durante todo o processo de implantação (18). 

Nas atividades que envolvem mais registros, detalhamento maior como 

processos ou como atividades aonde nós procuramos descrever varias das 

questões que atingem o pedagógico, nós tivemos mais resistência porque é uma 

coisa nova. Primeiro todo o trabalho que foi o de descrever, e para descrever nós 

tivemos que ouvir como você realiza isso, isso e aquilo e aí a gente criou um 

procedimento da atividade como, por exemplo, a avaliação do aluno (19), já 
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inseridas as visões de direção, de coordenação pedagógica e aí partir da criação 

desse documento, desse procedimento então ele estava valendo e era assim 

como todos precisariam agir como a padronização das atividades que é dos 

pressupostos do próprio sistema (20). 

Foi onde realmente nós tivemos mais resistência, afinal eu já faço há tanto 

tempo porque eu tenho que mudar, eu sei que esse jeito dá certo. Foi um 

movimento que a gente não conseguiu concluir e dizer que está bem redondinho 

nem na implantação e nem na primeira certificação. Hoje tem o sistema muito 

inserido na realidade, no dia a dia e mesmo depois tivemos trocas e mudanças de 

diversos novos membros da equipe, por exemplo, do corpo docente. 

Quando você já chega e já conhece já tem uma maior facilidade de 

aceitação e de cumprir os passos. Então em relação a equipe agente pode dar 

este panorama, que inicialmente é mais fácil para as atividades mais simples mais 

operacionais e maior resistência principalmente da equipe docente ainda mais na 

parte de registro que é mais democrática mas que consegue visualizar essa 

aplicação aos poucos vai se identificando. Coloca isso dentro da sua rotina 

habitual e consegue trabalhar isso de uma forma bem tranqüila (21). 

Em relação aos pais o que nós sentimos, quando fizemos todo esse ano de 

implantação do sistema , nós fomos divulgando paras as famílias que nós 

estávamos fazendo a implantação, que tínhamos um objetivo, mas foi um ano 

bastante difícil, pois roubou muito do nosso tempo em atendimento, em estar mais 

próximo dos pais durante esse período (22). Então, a princípio, as famílias 

entenderem que com essa questão de qualidade a escola ficará mais profissional 

e menos próxima. A princípio foi esta a visão que os pais tiveram. Logo, a 

certificação em um primeiro momento não foi muito motivadora para as famílias, 

achando até que a escola ficaria mais burocrática, distante, que era um processo 

de profissionalização que haveria perda principalmente nas relações afetivas (23). 

Porque lógico, em um ano em que você está muito envolvida com este 

trabalho, você de certa forma, transparece certa indisponibilidade. Então, os pais 

que circulam abertamente na escola sempre viam direção, coordenação muito 



 

 

23 

próxima, sempre disponível aos pais em função do trabalho que nós tivemos nós 

estávamos menos disponíveis e eles sentiram isso inicialmente. (24) 

Foi interessante, porque a princípio você ganha uma certificação que 

deveria ser algo a ser comemorado, mas a primeiro momento foi rejeitado, os pais 

não entenderam muito bem isso. Até que alguns comentários: acho que a questão 

da certificação não foi um ganho, mas uma perda (25). 

Mas isso foi aos poucos sendo dissolvido, lógico depois da certificação a 

quantidade de trabalho, neste sentido, melhorou, mas aí nós tínhamos o grande 

desafio de fazer acontecer realmente e o sistema não morrer que é algo muito 

comum em muitas empresas. Faz todo o processo, ganha a certificação todo 

mundo relaxa e só vai se preocupar quando tiver a recertificação. E esse sistema 

não permite isso, se você realmente quer o sistema possa amadurecer, possa fluir 

você precisa investir muito, seja na constante capacitação, na criação dos 

indicadores, dos medidores da qualidade, nas auditorias internas, porque você 

pode efetivamente avaliar se o sistema está aderente (como é chamado) pra nós 

indica isso se realmente ele colou e está aderente a organização e isso é um 

desafio intenso (26). 

Hoje, nós conseguimos verificar se os pais conseguem visualizar esta 

cultura, esta questão da qualidade. Eles acabam se beneficiando com alguns dos 

recursos que a gente implantou, nós temos a caixas de sugestões com feedback 

(27) para eles pra sinalizar as sugestões que eles indicam, então nos falamos se 

foi aprovada a sugestão, nós vamos implantá-la obrigada pela sua participação, ou 

não foi aprovada a sua sugestão por isso e isso,eles tem retorno  neste sentido. 

Nós temos um outro sistema que é o gerenciamento de reclamações (28), 

os pais vêm e indicam a insatisfação e agente tem todo um processo de tratativa 

desta reclamação e eles têm um retorno no final deste processo, olha referente 

aquilo que você apontou para a escola foi tratado assim, assim e assim, você está 

satisfeito e acha que foi suficiente. De repente a gente rever as ações que possam 

ser possíveis para garantir a satisfação, então eles conseguem visualizar esse 

compromisso nosso e esta busca pela melhoria continua na escola (29). Na 
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própria melhoria da manutenção da própria estrutura física, na busca de novos 

recursos e propostas diferenciadas, de materiais, eles já visualizam isso de uma 

forma bem mais positiva (30) e principalmente os clientes que hoje ingressam na 

escola, não aqueles que acompanharam toda a implantação, eles chegam aqui 

até mais confiantes por entenderem e saberem que a escola está certificada. 

Qual o seu papel na escola? 

Lucia: 

O meu papel é de corrigir é um trabalho que o gestor ele precisa enxergar 

alguma a frente, verificar o que está acontecendo pra que a organização possa a 

se ajustar (31), principalmente as necessidades de mercado o que os clientes hoje 

buscam os pais as famílias querem da escola. Então o gestor conduz toda a 

organização, seja a exigência do mercado, seja referente a concorrências, seja a 

expectativa que as famílias hoje têm, porque as expectativas têm mudado ao 

longo dos últimos anos.  

Antes ter uma escola tradicional, uma solidez, uma organização ou 

instituição religiosa ou mais antiga já era um índice de confiança para os pais, eles 

procuravam a escola neste sentido. 

Hoje não, eles querem atendimento, eles querem comodidade, querem 

diferenciais, eles querem que você ofereça algo a mais para as crianças e aí o 

grande papel do gestor é isso. Enxergar essas necessidades, estas mudanças 

frente as expectativas e conduzir a escola para que esteja alinhada a isso se você 

deixar as coisas acontecerem você fica atrasado e as escolas que passam estar a 

frente passam a ter vantagem neste sentido (32). 

 O gestor que der uma bobeada ele não conduz a escola pra isso e pode ter 

grandes prejuízos, pois a concorrência é muito grande em relação às serviços 

educacionais e diferenciais, são muitas propostas e nem sempre os pais tem 

condições de uma analise mais profunda das propostas pedagógicas mesmo, o 

trabalho, nosso caso de educação infantil é a primeira escola, o primeiro 

referencial da família, então ela não tem nem base de comparação. Então é um 
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grande desafio estar sempre a frente acompanhando e se adaptando a isso, 

puxando todo uma equipe para entender e acompanhar o que se faz (33).  

Neste sentido o sistema de gestão da qualidade ajuda bastante, você 

obrigatoriamente duas vezes por ano você vai sentar e fazer uma reunião 

chamada de análise crítica nós instituímos a periodicidade dela semestral, é uma 

exigência da própria norma você tem essa reunião de análise crítica (34). 

Daí é o momento que você precisa verificar como é que está o mercado, 

como que está a concorrência, o que eles estão oferecendo, quais são os 

impactos, quais são os problemas, quais são as dificuldades que possam interferir 

no negócio escola então este é um grande momento de reflexão que favorece que 

o sistema colabore com a gestão (35). 

Umas das grandes questões colocadas hoje para as organizações, para as 

instituições de ensino, é a profissionalização (36). E obrigatoriamente nós temos 

que ter, ainda que você tenha um único diretor geral, você precisa estruturar muito 

bem as áreas. A área administrativa é uma área de apoio. Na verdade ela 

favorece todo o funcionamento do pedagógico. Mas é um apoio que precisa estar 

muito consolidado, estruturado (37). Porque se você não tiver, por exemplo, a área 

financeira da escola saudável, não há trabalho pedagógico por melhor que possa 

ser. Por melhor que ele possa estar instituído e realmente se sustente, se você 

não tiver um professor que não estiver recebendo um salário, a proposta 

pedagógica pode ser fantástica, mas ele não está confortável, não está motivado 

para poder fazer a aplicação. Realmente o administrativo e o pedagógico da 

escola precisam caminhar juntos e nesse sentido da profissionalização realmente 

é muito importante. 

 Ainda que tenha um único diretor ou gestor, ele vai ter que contar com 

essas duas áreas bem definidas e com profissionais que possam conduzir estas 

duas vertentes (38), estes dois pilares de uma forma bem competente, bem 

eficiente, e muito bem estruturada, senão, alguma coisa vai falhar. Um pilar 

rachado pode levar o fim de toda estrutura. 
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Poucas empresas certificadas porque realmente é um processo caro e 

trabalhoso. (39) Mas escolas então, muito menos. Pois são poucos que 

conseguem entender e enxergar ou tiveram vontade, pois são poucas escolas que 

conhecem muitas nem ouviram falar na possibilidade de implantar uma gestão de 

qualidade na sua instituição. Aí o que acontece? A norma existe e você adapta 

todas as concepções da norma na sua instituição. (40) Tem algumas exigências 

que são obrigatórias e que são da própria norma que você precisa cumprir. E tem 

outras normas que cada organização que vai indicar como que ela quer que a 

norma aconteça na sua empresa.  

Então a visão de como nós fizemos a implantação para vocês entenderem 

como isso acontece, nós fomos vendo cada uma das atividades da escola e como 

é que nós poderíamos adaptá-las aos pressupostos da norma que é a 

independências das pessoas que são os processos sendo realizados com 

compromisso da melhoria continua que tem alguns indicadores que você estará 

acompanhando e monitorando para ver se realmente tudo está funcionando, os 

registros de cada atividade e nós fizemos tudo isso por atividade.(41) Hoje se nós 

fossemos implantar, se nós tivéssemos que rever, nós faríamos isso por 

processos e não tanto por atividades. Mas isso acaba sendo muito importante 

para o entendimento das pessoas e as mudanças e adaptações dentro do dia-a-

dia das atividades. Para depois a gente visualizar a escola como um todo. (42) 

3.4 Análise Compreensiva Interpretativa da Entrevista I 

 

Palavras chaves: 

 

 Qualidade – processos – atividades - gestão – implantação – sistema – 

certificação –capacitação - manutenção - decisão - recertificação - treinamento – 

indicadores 

 

(1) A entrevistada parte do ponto que a qualidade está presente na cultura 

de nossa sociedade, entendemos que isto é um fato. E quando nos colocamos no 
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ponto de vista de clientes e consumidores nunca queremos ser mal atendidos ou 

comprar um produto de má qualidade, queremos tudo com excelência. Porém o 

conceito de qualidade aplicado à escola é diferente não estamos lidando com 

materiais, mas com pessoas e desta forma a entrevistada explica sobre o conceito 

de “qualidade total” aplicado e adaptado a uma instituição de ensino. 

(2) É interessante analisar que o processo de implantação, não foi algo 

totalmente imposto, foi feito um trabalho de conscientização para que toda equipe 

escolar pudesse conhecer, compartilhar e participar do processo. Percebemos a 

partir das informações que neste momento do processo os funcionários não 

podiam opinar, mas participar. 

(3) Pela descrição da entrevistada este trabalho inicial foi muito bem 

internalizado, pois segundo ela tornou-se uma filosofia, um estilo de trabalho 

visível na pratica do dia a dia da escola. 

(4) Em sua fala nos deparamos com a frase “satisfazer as expectativas dos 

clientes”, uma frase delicada entre os pedagogos e que gera muitas controvérsias. 

Para muitos é praticamente uma ofensa tratar os alunos como clientes, pois 

muitas implicações estão por trás desta palavra devemos entender que o cliente 

merece respeito e deve sim ser ouvido e respeitado. Entende-se muitas vezes em 

atender as expectativas dos clientes é realizar tudo o que ele deseja e isso muitas 

vezes dentro de uma escola não é o mais desejável, afinal os pais não são 

profissionais da educação.  

Porém também podemos entender esta frase como em oferecer o melhor 

serviço educacional para aquela família e esta se sentir satisfeita. Desta forma fica 

difícil julgar a intenção da frase, tudo vai depender da conduta da escola se ela vai 

saber ouvir a família e respeitar a sua opinião sem desmerecer a capacidade, 

conduta e atitude dos profissionais da sua escola.  

(5) Definição de sistema: conjunto de princípios reunidos de modo a que 

formem um corpo de doutrina; combinação de partes coordenadas entre si e que 

concorrem para um resultado ou para formarem um conjunto. Com base na 
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definição percebemos que a implantação da qualidade gera um guia, um 

norteador para a escola. 

(6) O programa 5S´s significa: Seiri – senso de utilização, Seiton – senso de 

organização, Seisou – senso de limpeza, Seiketsu – senso de higiene e Shitsuke – 

senso de ordem mantida, sendo uma ferramenta administrativa para desenvolver 

a qualidade com organização e planejamento. Na gestão participativa os 5S´s 

proporcionariam boas condições para aperfeiçoar recursos, redução de custos e 

satisfação de todos os envolvidos no processo, pois implica uma responsabilidade 

consciente, partilhada, solidária a todos os membros da equipe, de modo a 

alcançar os resultados de suas atividades.  

Os 5S’s foram apresentados em sala de aula como bonecos para 

representar as habilidades conceituais do programa, acreditamos ser uma forma 

positiva, afinal são conceitos bons a serem desenvolvidos com as crianças. 

(7) e (8) Consultoria da Húmus, empresa especializada em assessorar a 

escola na busca da certificação, processo trabalhoso relatou a entrevistada, mas 

podemos observar que esta consultoria pode ser realizada em equipe e com 

objetivos bem definidos, não sendo tão necessário uma empresa consultora para 

auxiliar na aplicação do sistema. 

(9) Amadurecer este processo, com a implantação do sistema da qualidade 

a escola passa a definir melhores seus objetivos, tanto políticos como filosóficos, 

pois um dos fundamentos para ter a qualidade total na escola seria a análise 

crítica do processo e o diagnostico da instituição, avaliando-se periodicamente. 

(10-11) Sistema por processo não por atividades, em uma das chamadas 

auditorias externas, a administradora da escola nos relatou que os auditores 

deram como sugestão; a mudança dos procedimentos antes feita por atividades, 

e agora pode ser realizada por processos, sendo muito mais útil na hora de 

entender o todo, atividades são apenas partículas do sistema, contudo os 

processos são as interligações de todas as atividades. 

 (12) A auditoria interna é bem positiva, pois mantém o sistema em dia, o 

que não funciona ou funciona mal pode ser repensado, os treinamentos são 

constantes. É uma forma de sempre repensar o modo de fazer e agir. 



 

 

29 

 (13) O processo de implantação possui normas a serem seguidas, mas 

outras são criadas pela própria escola. È interessante esta parte de registrar o 

modo em que as atividades e trabalhos eram realizados, facilitando um 

treinamento futuro e até mesmo mais uma forma de identificar problemas e 

melhorias. 

 A partir do momento em que você pára para refletir e documentar como é 

realizado determinado trabalho ou ação você passa a possuir outra visão, começa 

a enxergar de outros ângulos, pois muitas vezes essas ações eram realizadas 

automaticamente pelas pessoas sem reflexão. 

(14 e 15) Contudo, essa etapa houve resistência, não é simples nem fácil 

mudar seus hábitos e registra-los. Percebo que isso ocorre em qualquer área e a 

qualquer ser humano, muitos têm resistências a mudanças e sair da sua área de 

conforto. Porém percebemos que entre educadores isso é um pouco mais forte. 

Mas a idéia do registro visa a independência das pessoas. 

(16-21) Realmente a adesão de trabalhadores operacionais foi maior, por 

conta de ser mais “simples” e também de facilitar o seu trabalho. Afinal a são 

atividades não requerem muita reflexão e não são tão complexas como, por 

exemplo, o registro do professor sobre a avaliação de um aluno que requer 

cuidado e observação constante. Não entendemos como valor de importância, 

pois cada funcionário tem o seu importante papel para o todo funcionar.  

Porém a atividade do professor é mais densa, pois está lidando com a 

construção do ser humano e ao realizar um registro avaliativo do aluno requer 

detalhes e alvos para uma mudança de um ser, ao contrário, por exemplo, da 

copeira que lida com matéria inanimada, mudar a forma de colocar um alimento 

não terá tanta conseqüência, como interferir na vida de um aluno, que possui 

sentimentos e reações. 

(22) Em relação aos pais esta escola passou por certa dificuldade no 

momento de divulgação, construção e efetivação da implantação do sistema de 

qualidade, os pais sentiram a ausência da equipe que estava trabalhando no 

sistema, mas o que os pais em geral não entendem é que o processo de 

elaboração e construção de uma nova vertente pedagógico - administrativa, 

requer múltiplas habilidades como: disposição, embasamentos teórico, pesquisa e 
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por fim acreditar na construção do ser humano, pois todo o trabalho realizado pela 

equipe escolar, reflete na postura moral e ética dos alunos. 

(23-26) A conquista da certificação não foi bem vista pelos pais em primeiro 

momento, pois achavam que a escola se tornaria burocrática e acabaria o 

sentimento, a afetividade com seus filhos. Isto mostra que a certificação foi apenas 

um passo que a escola iniciou, para um grande processo de conscientização da 

chamada qualidade total. 

Verificamos que a certificação apenas mostrou que o sistema adotado pela 

instituição é bem redigido, compatível às normas e pode ser implementado, mas 

realmente colocar em prática este sistema, é por em prática o amor à educação, 

ao outro, à aprendizagem, a verdadeira arte de ensinar e aprender a aprender. 

(27-29) A escola tem a preocupação com a opinião dos pais e com a ajuda 

da caixa de sugestões sempre da um retorno aos mesmos. Desta forma a escola 

tem a “ajuda” dos pais na busca constante da melhoria; 

(30) A melhora geral da escola se dá desde a estrutura física até propostas 

diferenciadas, já que a concorrência é muito grande; 

(31-33) O Gestor deve ser um líder, deve exercer a liderança, assim deve 

trabalhar a organização, a empresa. O papel do gestor deve ser de enxergar as 

necessidades e mudanças no mundo para estar em vantagem. São muitos os 

desafios de uma gestão onde se pretende estar sempre à frente, e para que isso 

aconteça deve-se trazer toda a equipe consigo sempre unida por um mesmo 

objetivo; 

(34 e 35) A reunião de análise crítica deve ser feita semestralmente como 

uma exigência da norma, no caso de empresas que possuem a certificação. Nesta 

reunião verifica-se como anda o mercado e quais são os próximos passos para 

estar à frente das outras escolas. O sistema desta forma colabora com a gestão 

da escola; 

(36) A Gestora ressalta a importância da formação continuada, e da 

profissionalização, a escola oferece alguns cursos e palestras aos profissionais da 

escola. 

(37 e 38) A estruturação de todos os setores da escola favorece o bom 

funcionamento. Os setores devem cooperar e ser articulados com os outros. O 
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gestor deve conduzir bem todas as vertentes da escola. Mas desta maneira o 

gestor pode correr o risco de ser centralizador ao invés de ser democrático e 

participativo; 

(39 e 40) O processo de certificação é caro e trabalhoso. Por isso poucas 

empresas e menos ainda escolas são certificadas ou conhecem o processo, pois é 

necessário adaptar todas as concepções à norma para que se consiga a 

certificação.  

(41 e 42) Uma das coisas que pode dar mais trabalho e trazer um pouco de 

rejeição por parte de quem trabalha na escola é o fato de que tudo e qualquer 

coisa deve ser registrado, documentado. Pois só assim será possível saber se 

tudo está funcionando corretamente e de acordo com a norma. Isso é de extrema 

importância no dia a dia da escola, pois desta forma é possível ver a escola como 

um todo, por qualquer pessoa, principalmente os novos alunos e funcionários.  

 

 

3.5 - Entrevista II - Nova Escola-Pezinho de feijão. 

 

Entrevista com Ricardo Gouveia, Gestor da Qualidade, na escola Pezinho 

de Feijão - Nova Escola, São Paulo - SP, realizada logo após conversa com Lucia 

Duarte, Diretora Administrativa. Acompanhadas pelo então entrevistado fomos 

conhecer as dependências da escola berçário com área de estimulação e 

recreação, copa, fraldário, salas de aula, biblioteca, brinquedoteca, sala de artes, 

ambulatório, quadra poliesportiva, refeitório, despensa (alimentos), pátios coberto 

e descoberto, playground e Mini-horta, piscina (aquecida), lavanderia, teatro, 

laboratório de Informática e a sala do gestor da qualidade. 

Nesta entrevista não fizemos nenhuma pergunta norteadora, deixamos o 

Gestor falar o que achava mais interessante e importante sobre as normas e os 

procedimentos adotados pela escola, para conseguir a certificação. 
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Ricardo: 

A associação brasileira de normas técnicas ela determina todas as regras de 

como uma organização deve ser certificada. Essa norma é comum em todo 

mundo, ela esta sendo reformulada e está para sair uma nova norma. Ela percorre 

por esses 13 (sic!) capítulos, cada um destes capítulos explica organizações que 

você faz dentro da estrutura.  

Inclusive a nossa escola a partir de julho colocará em pratica o que nós 

fizemos, mesmo sendo uma primeira experiência, mas deu certo e continuaremos 

a fazer nos próximos semestres, que é a formação de auditores para o ISO 9000, 

é um curso de formação de auditores, esse curso é comigo, foi muito legal por que 

a própria escola fornece o espaço para o pessoal estar fazendo estágio, de estar 

aprendendo como se faz uma auditoria interna. 

Então, dentro da norma a gente tem o capitulo 0, 1, 2 e 3 que são capítulos 

introdutórios.Que dizem como que uma organização deve ser, a primeira razão 

que uma organização deve entender quando ela quer fazer uma certificação, é 

entender quais são suas principais atividades(1) e entender isso como um 

processo.Então o funcionamento de processo precisa de quesitos de entrada, 

para fazer qualquer coisa você precisa de quantos que entram, são os seus 

requisitos, seus insumos, as pessoas documentos e tudo mais. 

 

Por exemplo, para você fazer matricula o que eu tenho como insumo de 

entrada: a secretaria, determinadas documentações, tudo aquilo que você precisa 

para realizar o processo. Aí vem a execução, que a própria atividade em si e o 

resultado disso é o que a gente chama de saída e que a saída de um processo 

automaticamente há a entrada de um novo. É a junção de vários processos é o 

que a gente chama de macro processos. 

           Eu vou apresentar para vocês o que está saindo o mapa fluxograma da 

escola, novo, nós revisamos que possui todos os sistemas da qualidade e será 

apresentado semana que vem na auditoria. 
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Então aqui nós temos o macro processo da escola, temos todos os quesitos 

de entrada. A partir do meu cliente eu procuro determinar toda essas atividades 

que aí eu vou fazer os processos de entrada e saída. Por exemplo, essas são 

minhas entradas, todos os processos voltados para os produtos de serviço, a 

parte de alimentação, segurança, manutenção saúde, recursos humanos, higiene, 

limpeza. Então estas são todas as atividades de entrada, com isso definido eu 

começo meu processo principal que é o processo de por quê da escola, que é 

fornecer educação. 

  Ele nasce a partir do planejamento pedagógico que é onde nós temos o 

controle da qualidade entrando como insumo a documentação do cliente, a 

execução da matricula, desenvolvimento da ação pedagógica. O Desenvolver 

pedagógico da escola a partir da adaptação do aluno até as atividades esportivas.  

O resultado final do desenvolvimento da ação pedagógica eu terei o 

acompanhamento da ação pedagógica, que é a verificação daquilo que foi 

planejado pelo pedagógico se está sendo cumprido e o resultado disso a gente faz 

pela avaliação do aluno. 

Então a avaliação do aluno na nossa escola, por ser educação infantil ela 

não é por nota e sim por conceitos como bom, muito bom ou em desenvolvimento. 

E o resultado desta avaliação nós repassamos aos professores a partir da reunião 

de pais e professores então, aqui é o nosso resultado de saída o resultado de tudo 

isso feito vai sair para o meu cliente a partir da reunião de pais. 

E a retro alimentação deste sistema, que é o que a gente chama de 

feedback são todas as atividades principais do sistema da qualidade, que é o que 

eu vou explicar para vocês. A Norma, a ISO, quando nos passa a regra dos 

funcionamentos de determinada organização, ela determina que a escola deve ter, 

além dos seus documentos obrigatórios, possuir um manual de gestão da 

qualidade,  porque o manual do sistema é um grande sumário, um grande 

resultado de tudo aquilo que eu tenho implementado. 

Toda organização que funciona com o sistema da qualidade, o documento 

manual da qualidade é de cunho jurídico e posse daquele cliente específico, então 

isto aqui não posso pegar e implantar em uma outra, porque isso é a nossa 
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verdade. Aqui possui o nosso organograma, a nossa história, a composição dos 

cursos, as responsabilidades das pessoas dentro do sistema e percorre então 

trazendo todas as orientações e documentações específicas de como funciona a 

escola. 

Todos os documentos obrigatórios,quando a gente falou que temos os 

capítulos obrigatórios 0,1, 2 e 3 são esses introdutórios. A escola deve ser 

certificada, pra uma certificação é preciso de uma decisão estratégica da alta 

direção, não adianta eu vir aqui e dizer: Vamos fazer a isso! Não adianta se a 

direção não acordar. O acordo deve vir da direção, isso é uma regra da norma, se 

alta direção não estiver comprometida, não funciona e não é certificado. 

E aí a gente tem o capitulo 4 que é chamado de sistema de gestão da 

qualidade. Ele diz que a organização deve compor todas as suas atividades a 

partir de um sistema e neste capitulo nasce os primeiros procedimentos 

obrigatórios, que são os procedimentos de controle de registros e um outro que 

são os procedimentos de controle de documentos da qualidade. Toda a 

organização deve ter os seus meios, os seus processos documentados de uma 

forma padronizada para que todos sigam aquele modelo. Uma pasta grande com 

todos os nossos processos está documentada, as pessoas seguem este modelo, 

não podem inventar que vai dar a aula de tal jeito ou fazer a alimentação de tal 

jeito. Não pode, precisamos de regras.  

Então com esses procedimentos obrigatórios, temos também o 

procedimento de analise critica onde a direção deve analisar criticamente os 

processos de tempos em tempos, como a gente seleciona os recursos humanos e 

seleciona as pessoas que entram na escola. O procedimento de manutenção, que 

está comigo e estou fazendo a revisão. O capítulo 5 fala de responsabilidade e da 

direção, então a direção passando as responsabilidades para as pessoas, decide 

estrategicamente quem são os responsáveis. 

Capitulo 6, fala dos recursos e quais são os recursos que preciso para 

funcionar; recursos humanos, recurso pedagógicos,recursos de infra-estrutura, 

tudo aquilo que preciso para funcionar. O capitulo 7 é exatamente a execução do 

serviço, como que a gente dá aula.E o 8 é o controle da qualidade, envolve as 
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nossas estatísticas de conflito, analisa a situação do cliente, os resultados dos 

indicadores, a gente cria os indicadores da qualidades, eles são nosso índices, 

onde quero chegar. 

Aqui é o controle de manutenção, temos um controle de manutenção 

especifico para a piscina, o procedimento que cuida da manutenção e backup do 

sistema.    

Temos uma rede de informática que guarda o cadastro dos alunos, na qual 

mudamos a pouco tempo, este outro sistema é o chamado SIGA, para melhor 

cadastro dos alunos, sendo muito importante, pois necessitamos possuir um 

procedimento de como faz.   

O procedimento de limpeza parece que não, mas é muito sério, dentro de 

uma escola, porque aqui você trabalha com produtos químicos, produtos que se a 

criança tiver contato pode levar até a morte. Então tem todo um trabalho nas 

misturas, e tudo mais, coleta de lixo de infecção, pois às vezes acontece um 

crescimento de doenças e precisa fazer a desinfecção de berçário, como que faz, 

como que faz de uma sala de aula, como é sua limpeza, o que é desinfecção. 

Hoje a escola possui um processo de segurança terceirizado, mas o 

procedimento é nosso, seguindo a regra de como ver alarme, de como tratar as 

pessoas na entrada quando for solicitar o RG, fazer a identificação, obtendo um 

melhor meio de controle. 

O uso EPI, o que é EPI (Equipamento de Proteção Individual) sempre 

explicamos a importância de usá-lo (o pessoal de limpeza), a bota, a luva, a touca, 

o uniforme, quando vai recolher o lixo você tem que usar a luva, higienizar a mão, 

tem todo um trabalho de EPI, que é um procedimento de segurança do próprio 

funcionário. 

Aqui começa a parte do Planejamento Pedagógico, mostra nosso 

compromisso de como é regido, desde o berçário até o pré, como são os níveis e 

as separações dos níveis. 

O processo de matricula, como é documentado, ele é bem gordinho, o 

processo de matricula é muito criterioso e precisa ser. Formulários 

complementares do processo de matricula, como nos trabalhamos as 
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documentações dos alunos, onde eu guardo, o que eu guardo, por quanto tempo 

eu guardo, o que eu preciso como obrigatoriedade legal, como é a ligação com o 

cliente, como que funciona o nosso processo, vocês lembram que eu mostrei a 

agenda, é cobrado pela norma, não é obrigatório. 

Comunicação por meio de agenda, nós temos essa parte da agenda, mas 

eu quero explicar o que é um procedimento, o procedimento é um documento 

gerencial, de como uma atividade funciona, detalhes de uma atividade, parte 

especifica(2), criou-se esta idéia nova no ano passado é que nos estávamos tendo 

alguns problemas, é que uns queriam aquilo e não aquilo outro.Então, resolvemos 

criar um sistema de instrução, de como tudo funciona, passo a passo para não ter 

erro, porque este veículo de comunicar-se com os pais é muito sério e muito 

restrito, é uma série de coisas. 

 Procedimento de atendimento da secretaria, como funciona a secretaria, 

reunião de pais e professores, como é feito a pauta, como é o processo da 

reunião. 

Aquisição de produtos e serviços, como é que eu compro, uma coisa muito 

legal de colocar no trabalho de vocês é a parte de homologação de fornecedores, 

uma empresa certificada não pode comprar de qualquer forma, ela só pode 

comprar de empresas homologadas, o que significa homologadas? É o que 

passou por um critério de credenciamento, por exemplo: se eu for comprar frutas 

eu só posso comprar de empresas que eu tenho a certeza de sua pesquisa, como 

por exemplo, verificar a natureza de onde estes frutos estão vindo, questão de 

higiene, transporte, e porque é muito sério. 

Como é a questão de adaptação do aluno, tudo esta aqui neste manual, 

como é feito, como trabalhar para receber este novo pequenininho que chega, e é 

tão assustadora esta coisa grande (escola), é um procedimento em que todos são 

preparados, não só o pedagógico, mas o porteiro, a limpeza, a cozinha, a gestão, 

administração, todos precisam saber o que esta acontecendo na adaptação, quem 

são os alunos que estão em adaptação, até para poder recebê-los de uma forma 

diferente(3).  
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Apesar de que estamos percebendo que é os pais que estão com 

problemas de adaptação, temos que entregar lencinho de papel, consolar, 

levamos para tomar um cafezinho e tudo mais, assim eles ficam mais calmos. 

Os procedimentos de alimentação, como são feitos o processo do critério 

nutricional, separamos, por exemplo, trabalhar com os alunos os períodos dos 

anos (primavera, verão, outono e inverno) quais são seus alimentos específicos, 

de como é o trabalho de safra. E com criança que tem restrições de alimentos, um 

exemplo: não pode comer derivados do leite, o que fazer se a criança esta 

sentada na mesa com os amiguinhos e eles estão comendo um biscoito e você 

não tem como repreender os amiguinhos, ai começa um trabalho de pesquisa, 

qual é o outro tipo de alimento que pode ser substituído, que não tenha leite, e ele 

não se sinta deprimido de não poder comer. Apesar de que a criança já vem com 

isso de dentro de casa, não posso comer isso, não posso comer alimentos 

vermelhos, iogurte, etc. Teve um exemplo esta semana, pois trabalhamos com o 

sorvete, o que fazer para atender as questões deste aluno, a escola optou por 

oferecer outra atividade para o aluno. 

O berçário de como dar os alimentos para as crianças, não sei se vocês 

lembram, mas antigamente na educação era assim, ou você come, ou apanha, ou 

come isso ou você não ganha isso, coloca no alimento um critério de avaliação e 

não de prazer, se a criança não comer alface vai levar chinelada, tem que 

estimular e aqui eles comem muita verduras e frutas, um estimulo nutricional 

nosso, pois se deixar os pais leva no MC Donald eternamente. 

Higiene, como é feito à higiene do aluno, do funcionário, não só pelo lado 

visual, mas nos indicamos para os funcionários não sair com o uniforme da escola, 

por uma questão de contaminação, poluição, uma sujeira, para não trazer para 

dentro da escola, cabelo preso, cuidado com as unhas, com a maquiagem, 

cuidados com uma serie de coisas, como também a higiene e bem estar do aluno, 

são todos bem orientados, até uma criança com coriza, que necessita de uma 

atenção maior, tudo para o bem estar do aluno. 

A saúde, este foi super auditado, é o escopo de nossa certificação, o 

processo de cuidado médico pediátrico, de cuidar da saúde das crianças. 
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Desenvolvimento da ação pedagógico, como se faz o procedimento de sala 

de aula. O procedimento do semanário, como preenche o semanário, nosso ponto 

de critério, pois a auditoria vem em cima, temos que cumprir as regras de todo o 

preenchimento, mas lógico que dentro das atividades de rotinas dos professores 

eles possuem um horário para preencher o semanário, alguns fazem em casa, 

outros no serviço na hora do intervalo, mas todos recebem por isso, sendo algo 

legislativo, tendo todos uma hora para cumprir isso é o HTP, que é para a gente 

fazer o desenvolvimento das nossas ações pedagógicas especificas. 

Atendimento a criança, introduzimos esta questão no trabalho, justamente 

para determinar como se trabalha com a afetividade, que parece ser uma coisa 

muito subliminar, mas é uma questão muito forte no nosso dia a dia, pois temos 

aqui pais que deixam os filhos em período integral, a criança entra às sete da 

manhã e sai a sete da noite, chega em casa praticamente para dormir, sendo que 

já tomou banho e jantou, assim o contato com os pais é muito menor e se nos não 

desenvolvermos a questão de afetividade aqui, esta criança poderá se tornar 

muito agressiva, muito desligada do mundo(4), portanto nesta escola nos 

abraçamos e ensinamos a descer na altura da criança para falar com ela, pois 

somos grandes e temos que ficar na mesma altura. 

Uso dos ambientes, cuidado com biblioteca, brinquedoteca, sala de aula, 

organização, cuidado para não perder os brinquedos que as crianças trazem de 

casa no dia do brinquedo e tudo isso incrementam esta questão do uso dos 

materiais didáticos pedagógicos. Agora vem o passo a passo de como elaborar 

um semanário, organizações de excursões, um trabalho de identificação, desde 

levar uma maleta de primeiros socorros, água, até a contratação de ônibus com 

seguro e cinto de segurança, todas nossas excursões tem dado certo e as 

crianças gostam bastante. 

Procedimento de substituição dos professores quando há faltas, como 

podemos substituir para não perder as atividades, procedimentos de atividades 

esportivas que acontecem, sendo estas atividades extras que precisam ser 

atendidas de maneira especifica. 
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 Este é o capitulo oito de procedimentos de como funciona a auditoria, 

portanto o que é auditoria: é um processo de verificação de um sistema, tem a 

auditoria externa que é feita por uma certificadora que acontece uma vez ao ano e 

a auditoria interna de seis em seis meses, esse é um procedimento obrigatório. 

Procedimento de Gerenciamento de reclamações, de como nos filtramos às 

reclamações dos pais, pois uma reclamação pequena pode se transformar em um 

desligamento da criança junto à escola, assim estamos mudando aos poucos, 

agora eu também entrei no gerenciamento, dando um maior retorno aos pais, 

fazendo ligações, finalizando o processo e me apresentando como Gestor da 

Qualidade. Também temos a caixinha de sugestão lá na recepção, onde os pais 

colocam reclamação e sugestão, podem também mandar por e-mail e tudo mais. 

Para fazer um controle temos os formulários aonde registramos estes 

apontamentos do pai, para assim dá uma devolutiva mesmo que não foi aceito a 

gente dá uma devolutiva.  

Acompanhamento da avaliação pedagógica é exatamente quando a 

coordenadora vai avaliar as atividades dos professores, se os resultados estão 

dando certo. A avaliação do aluno, como foi feito a organização da pasta de 

avaliação do aluno, porque tudo aquilo que a professora soma no dia-a-dia, 

monta-se uma pasta e entregamos tudo aos pais. 

Gerenciamento de não conformidade, se caso uma dessas coisas não for 

cumprida, virá uma não conformidade, então temos fichinhas, para saber se umas 

dessas atividades não foram bem cumpridas e vamos analisar no CGQ (Comitê 

Gestor da Qualidade) nos reunimos uma vez por mês, para darmos uma 

devolutiva, sobre tudo aquilo que não foi cumprido e assim focalizamos os 

problemas que tivemos. Sendo um procedimento muito útil, auxiliando sempre na 

melhoria continua.  

Outro ponto importante é como fazemos nossas ações corretivas, 

preventivas, e de melhoria, de como nos fazemos todas nossas ações, como são 

dividas, o que é uma ação preventiva? É para evitar que uma não conformidade 

aconteça, estou prevenindo um erro, o que é uma ação corretiva? É para 

corrigindo um erro, já tem um erro evidente e assim estou corrigindo o erro, o que 
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é uma ação de melhoria? É quando eu tenho tudo eficaz, tudo certinho, mas eu 

ainda posso melhorar mais, assim aplicamos esta ação de melhoria. Exemplo é a 

nossa infra-estrutura podemos melhorar um pouco mais, então incorporamos. 

Todos os funcionários que são contratados nós separamos alguns dias 

para montagem de uma ficha com conteúdo de treinamento, para saber qual o 

procedimento a pessoa necessita saber para aquela área, então, só depois de 

treinado a pessoa pode efetivamente exercer uma atividade, sem antes ter um 

treinamento um pouco mais técnico, às vezes acontece da pessoa iniciar, mas não 

é desejável, ainda mais pela ISO, você tem que ter mil critérios a cumprir uma 

atividade, como eu posso garantir, se você não está bem treinado, a gente treina 

em tudo, assim que a pessoa é contratada eles me avisam para montar toda a 

ficha de conteúdo de treinamento, para então, treinar antes da execução.  

Os funcionários também possuem abertura, para dar sugestões e possíveis 

reclamações, nas caixinhas de gerenciamento, não usamos nenhuma forma de 

punir o funcionário e pode ter certeza que muitas das sugestões são 

implementadas. 

Desde a certificação em 2002, tivemos a recertificação em 2005 e até hoje 

nunca tivemos nenhuma coisa grave, apenas pequenos apontamentos, só 

observações de auditoria. 

Um exemplo de escolas certificadas é que não possuem um Gestor apenas 

para trabalhar com a qualidade, aqui é diferente eu Ricardo, sou o Gestor da             

Qualidade, normalmente nessas escolas é o próprio diretor, coordenador, aqui 

não, aqui é o Ricardo, então eu estou aqui só pra cuidar disso, e olha que quase 

não dá tempo, mas o nosso modelo é diferente, existe pessoas que tem o 

certificado para colocar na parede, apenas como um marketing, mas aqui o 

sistema realmente funciona. 

É um sistema muito trabalhoso, mas os resultados são maravilhosos, desde 

a procura pela matricula, até a vinda dos pais que querem deixar seus filhos aqui, 

isso mostra nosso critério de controle. 
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3.6 - Análise Compreensiva - Interpretativa da Entrevista II  

 

Palavras chaves: 

 

 Procedimentos – auditoria – afetividade – registro – critérios – melhoria  

Já na sala do gestor, começamos nossa entrevista e o mesmo foi nos 

explicando as normas da certificação e também mostrou uma pasta contendo 

todas as atividades realizadas pela escola. 

(1 e 2) São vários procedimentos adotados para se obter o bom 

desenvolvimento do sistema, um deles e é o registro de todo seu processo, seja 

ele de atividades cognitivas, como avaliação de aluno, ou até atividades 

operacionais na limpeza das salas de aula. 

(3) Quando pensamos no sistema de qualidade total, não se pretende 

acentuar as práticas da administração empresarial, que se caracteriza por 

centralizar o poder no diretor, dando maior ênfase nas tarefas, do que nas 

interações pessoais, estamos refletindo sobre um novo sistema, que quebra este 

velho paradigma e usa o que de bom a administração empresarial oferece como: a 

organização, os diagnósticos, utilização de bons recursos, preocupação com a 

boa remuneração, estímulos e motivações. 

(4) A relação pessoal neste sistema de qualidade é importante, configura, 

portanto, um dos procedimentos colocados para certificação, sendo implementado 

na escola visitada. Pode-se acentuar também a adaptação dos alunos, outro 

aspecto muito vistoriado por toda a equipe escolar, além de usarem a afetividade 

como fonte de apoio ao desenvolvimento emocional da criança. 
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IV – Análise dos Resultados e Considerações Finais 

 
Concluímos que os procedimentos instalados pela normalização do ISO 

podem trazer inúmeros proveitos à escola ou à empresa em si. As normas podem 

trazer uma série de vantagens, como controle administrativo e operacional, que 

muitas vezes é feito de maneira aleatória, deixando passar detalhes muitas vezes 

relevantes, dispensando as relações interdepartamentais, assim tornando 

impossível uma gestão participativa. O custo da implantação do ISO é elevado, 

pois tudo deve ser padronizado. Mas, uma vez implantado, o procedimento visa 

diminuir as despesas.  

Muitas pessoas reclamam do tempo, já que o trabalho de certificação é 

muito burocrático. Isso ocorre principalmente na escola, pois os Gestores que 

estão comprometidos com este trabalho podem ficar um pouco distantes do 

cotidiano da escola. Ao passo que depois de implantado, as normas tornam as 

atividades mais equilibradas, fazendo com que se ganhe tempo. A implantação da 

qualidade promove uma maior participação dos funcionários e dos “clientes”, que 

poderão dar suas opiniões para promover mudanças e melhorias em todos os 

aspectos.  

 A escola só será uma organização participativa quando a fonte do 

autoritarismo, que muitas vezes é identificado como administração, for substituída 

pela ausência de todo tipo de relações de autoridade ou hierarquia nas relações 

vigentes na escola. Na Gestão Participativa todos devem estar abertos para novas 

idéias, só assim será possível efetivamente conseguir a participação de toda a 

equipe e comunidade escolar. Desta forma todos passam a sentir-se parte da 

escola. 

A instituição que desejar implementar um sistema de qualidade e ainda ser 

certificada, deve em primeiro lugar entender quais são suas principais atividades e 

como são desenvolvidas, além de percebê-las como um processo. 
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 O Sistema de qualidade total poderá possibilitar mudanças substanciais 

nas escolas, sem desrespeitar a concepção pedagógica, pois visa caracterizar as 

condições de funcionamento da escola, identificando os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria. 

Contudo acreditamos que para ser implantada a qualidade, seja em 

organizações empresariais ou educacionais, é importante que algumas condições 

básicas estejam satisfeitas, pois não sabemos se é possível implantar a qualidade 

em um contexto onde ainda exista miséria, marginalização e má distribuição de 

renda. 

Consideramos que para ser de qualidade, a escola não precisa ser 

necessariamente certificada. A escola pode buscar nas normas dos processos de 

certificação, as suas necessidades, adaptando-as à sua realidade.  

Vale salientar, como já foi dito anteriormente, que uma escola de qualidade 

é aquela que promove o progresso dos alunos em uma ampla gama de êxitos, e 

que considere seu nível socioeconômico, seu meio familiar e seus conhecimentos 

prévios. E que além de tudo seja um ambiente com a participação de todas as 

pessoas da organização, onde todos promovam e trabalhem para a qualidade.  

Ressaltamos que a implantação da Qualidade Total não é um fim em si, 

mas um meio para que todas as escolas alcancem a excelência educacional. 

 Por fim concluímos que, apesar das limitações teóricas e práticas voltadas 

à instituição escolar, o presente trabalho atendeu aos objetivos propostos, 

havendo inclusive ultrapassado-os em alguns pontos, pois, com a riqueza das 

entrevistas foi possível propor novos questionamentos, e identificar novos campos 

e áreas de trabalho para educador - gestor, visto que ainda há muito que se 

trabalhar rumo a qualidade total. 
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Figura 1. Farol da Saúde: Indica para os pais e professores se há alguns alunos doentes 
e os riscos de contaminação. 

 

 
 

Figura 2. Berçário: Ala do berçário para brincadeiras.O chão é estofado e os bebês ficam 
a vontade para engatinhar e brincar. 
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Figura 3. Bonecos representando os 5S’s: Seiri, Selton, Seisou,Seiketsu,Shitsuke.Cada 

um estilizado com o seu significado. 
 

 
 

Figura 4. Este é um dos muitos cartazes espalhados pela escola com a concepção da 
escola e princípios. 
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Figura 5. Sala de aula: observação para os armários indicando onde cada material é 
guardado, um dos princípios dos 5S’s-a organização. 

 
 

 
 

Figura 6. Uma parte da biblioteca. 
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Figura 7. Sala de aula 
 

 
 

Figura 8. Alunos em atividade de leitura. 
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Figura 9. Sala de Informática  
 

 
 

Figura 10. Piscina: Nela os professores utilizam o método do Gustavo Borges. 
 
 
 



 

 

51 

 
 

Figura 11. No Pátio este é um espaço onde moram alguns jabutis. 

 

 
 

Figura 12. Parquinho com chão emborrachado para as crianças menores. 
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Figura 13. Parquinho com chão emborrachado para as crianças maiores. 
 

 
 

 Figura 14. Quadros com a certificação encontrados na parede de entrada da escola. 
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Figura 15 
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Figura 16 
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Figura 17 
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Figura 18 
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Figura 19 
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Figura 20 
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Figura 21 
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Figura 22 
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Figura 24 
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Figura 25  
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Figura 30 
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Figura 31 
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Figura 34 
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Figura 35 
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Figura 37 
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