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Resumo: 

O processo de democratização que vem ocorrendo nas últimas décadas no Brasil traz uma série 

de questões para a Educação, questões que a Universidade precisa responder. Esse cenário 

“problemático” é marcado por duas características: um discurso acerca da existência de uma 

demanda de novos conhecimentos e novas tecnologias que dêem conta das carências nacionais; 

e um discurso latente que deprecia a Educação Pública, calcado na ideologia neoliberal do 

“Estado Mínimo”. Enquanto o primeiro enseja investimentos para a pesquisa e produção 

técnica, o segundo acena para a legitimação do sucateamento da educação pública superior e, 

conseqüentemente, defende a privatização da Educação. Essa situação conduz a uma 
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contradição, a saber, a exigência de um atendimento de qualidade para a população 

acompanhada pelo descompromisso do Estado para com a Universidade Pública Brasileira. 

Desse contexto nos interessa analisar os processos avaliativos institucionais com vistas a efetiva 

melhoria da qualidade do Ensino Superior. Sob esse aspecto, nosso trabalho consiste em avaliar 

essa questão a partir de um caso específico, a saber, o processo de autoavaliação institucional na 

visão do segmento docente. A base metodológica para tal investigação foi efetivada mediante o 

processo autoavaliativo do segmento docente do Centro de Educação da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) a qual propôs uma consulta online e voluntária através de instrumentos 

específicos organizados pela Comissão Própria de Avaliação da Universidade, contemplando as 

10 dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), os quais 

puderam ser acessados por tempo determinado no site da instituição. Desse modo, o presente 

trabalho se destaca pela importância que a avaliação institucional tem assumido na 

universidade, pois sua finalidade é fundamentar as reformulações necessárias nas políticas, nas 

práticas, nas concepções do Ensino, da Pesquisa e da Extensão e no processo de informação e 

comunicação da universidade com o Estado e com a sociedade. A avaliação Institucional 

assume a tarefa de colocar a educação pública a serviço de projetos que contribuam para o 

desenvolvimento nacional dentro de uma perspectiva emancipatória, participativa e 

comprometida com a cidadania. A relevância do presente estudo consiste em apontar uma 

relação direta entre a qualidade da Educação Superior e as Políticas Públicas. 

Palavras-chave: 
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Este artigo apresenta os resultados finais da Avaliação Interna: autoavaliação do Centro de Educação 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), realizada em 2010, tendo como foco o segmento 

docente. Propõe-se analisar os processos avaliativos institucionais, com vistas à efetiva melhoria da 

qualidade do Ensino Superior. 

Desse modo, cabe situar que a UFSM é uma Instituição Federal de Ensino Superior, constituída como 

autarquia especial, vinculada ao Ministério da Educação e fundada em 14 de dezembro de 1960. Foi a 

primeira instituição federal criada fora de uma capital brasileira. Localizada na cidade de Santa Maria, 

no centro geográfico do Rio Grande do Sul, tem sua sede localizada no bairro Camobi, na Cidade 

Universitária “Professor José Mariano da Rocha Filho”, onde é realizada a maior parte de suas 

atividades acadêmicas e administrativas. 

Assim, com o processo de democratização que vem ocorrendo, nos últimos anos, no cenário brasileiro, 

alguns questionamentos surgem na Universidade, exigindo dela um debate sobre as políticas de 
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formação que atendam as demandas. Para isso, a Universidade, mediante o dispositivo da 

autoavaliação tem criado um movimento de aproximação e conhecimento da realidade que constitui 

cada um dos seus centros de ensino, pois entende que, para efetivar as melhorias necessárias à 

qualidade do ensino superior, depende da percepção das situações particulares vivenciadas pelas 

unidades, uma por uma. 

A autoavaliação no CE tem se desenvolvido, desde 1987, salvo um curto período em que não houve 

atividades de cunho avaliativo, denotando, assim, o desejo de elaborar e consolidar um processo 

próprio de avaliação, com vistas à autonomia e à solidificação de uma cultura avaliativa no Centro. 

Nesse contexto, a Comissão de Avaliação Institucional do CE (CAICE) faz-se presente para articular 

as questões avaliativas regulatórias implementadas no CE, em conjunto com a Comissão Própria de 

Avaliação da UFSM (CPA/UFSM). Essa parceria permite uma avaliação permanente, por etapas, com 

desenvolvimento simultâneo, interdependentes e complementares por meio da Avaliação Institucional 

Participativa (AIP). 

A CPA/UFSM organizou, juntamente com um representante de cada Comissão Setorial, os 

instrumentos avaliativos em forma de questionários, on-line de livre adesão, o qual poderia ser 

acessado no site da Universidade, com senha pessoal, para cada segmento a ser aplicado na Instituição, 

de modo geral, em dado período.  

No CE, a CAICE coordenou as atividades avaliativas iniciando o processo com a fase de 

sensibilização da comunidade acadêmica por meio de cartazes, folders e convites enviados por correio 

eletrônico. Tendo isso em vista, a autoavaliação relativa ao segmento docente foi amparada em 

princípios orientados pelo processo democrático, contemplando as 10 dimensões do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Destaca-se a importância que a avaliação institucional tem assumido na Universidade, pois sua 

finalidade é fundamentar as reformulações necessárias nas políticas, nas práticas, nas concepções do 

ensino, da pesquisa e da extensão e no processo de informação e comunicação da Universidade com o 

Estado e com a sociedade. A Avaliação Institucional assume a tarefa de colocar a educação pública a 

serviço de projetos que contribuam para o desenvolvimento nacional dentro de uma perspectiva 

emancipatória, participativa e comprometida com a cidadania. 

No Brasil, vem ocorrendo, nos últimos anos, uma série de questões e problemas decorrentes do 

processo de democratização, que necessitam ser respondidos pela Universidade. Isso ocorre, porque a 

Universidade Pública Brasileira insiste em não se conhecer, questionar e avaliar, a não ser de forma 

burocrática, muito especialmente, por meio de processos altamente regulatórios que persistem nos 

últimos dez anos, como o antigo Provão, hoje denominado ENADE; as avaliações externas e internas 

dos cursos e das instituições, de modo a estabelecer rankings entre estas.  
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É preciso, assim, tornar a Universidade um agente ativo na democratização do conhecimento, 

impulsionadora do progresso material, social e político da sociedade. Barber (1997) diz que a 

democracia forte em oposição à democracia representativa (fraca) não é o governo pelo povo ou das 

massas, pois o povo não forma uma cidadania e as massas não são livres. Neste sentido, é necessária a 

construção de ferramentas que permitam às universidades traçarem políticas para sua ação. Uma das 

ferramentas é, sem dúvida, a Avaliação Institucional que: 

 

deve ser promovida como um processo de caráter essencialmente pedagógico. Não se trata 

apenas de conhecer o estado da arte, mas também de construir [...] reconhecer as formas e a 

qualidade das relações na instituição, constituir as articulações, integrar as ações em malhas 

mais amplas de sentido, relacionar as estruturas internas aos sistemas alargados das 

comunidades acadêmicas e da sociedade (DIAS SOBRINHO, 1995 apud LEITE, 2009, p. 110). 

 
Rodrigues (2011) afirma que a Avaliação Institucional deve fazer parte do planejamento da instituição 

como elemento do processo de gestão. Para isso, ela coloca a necessidade de que: 

a avaliação possua, acima de tudo, respaldo dentro das instituições, respaldo esse que garanta 

a sua continuidade. É preciso que a mesma seja visualizada como um instrumento importante 

ao processo decisório, porque é inútil avaliar sem a perspectiva de efetuar correções de rumo, 

somente para cumprir certos critérios impostos pelo governo, sem visualizar as melhorias que 

a mesma pode vir a acrescentar ao ambiente institucional (RODRIGUES, p. 172, 2011). 

 

Nesse contexto, a Avaliação Institucional deve servir como ponto de partida para a superação das 

carências encontradas, ao longo do processo, garantindo a efetiva qualidade da Educação Superior. No 

entanto, cabe ressaltar que essa avaliação deve ser de caráter participativo, pois: 

 
o processo de avaliação institucional de cunho participativo assumido pelos sistemas de 

ensino auxilia a que se rompa com o reducionismo de admitir que medidas do desempenho dos 

alunos sejam suficientes para avaliar a qualidade das escolas. Redes de ensino ao 

incorporarem, em sua agenda política, processos de avaliação institucional participativa dão 

sinais inequívocos de avanços na direção de um pacto de qualidade negociada (LEITE, 2009, 

p. 168).  

 

Essa qualidade só pode ser alcançada por meio de uma participação efetiva da comunidade e de uma 

cultura avaliativa, e não sobre o viés punitivo e obrigatório. Sobre o interesse de participação sem 

obrigação ou punição, autores, tais como Leite (2005), discutem o tema da democracia na vertente 

plena ou direta:  
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a avaliação de características participativas vincula-se diretamente a uma forma de 

democracia forte, entendida como regime de governo que se caracteriza pela formação de 

uma comunidade capaz de resolver suas questões-conflitos através de uma política de 

participação, de autocrítica e autolegislação (LEITE, 2005, p. 109). 

 

A metodologia desenvolveu-se por meio de questionários eletrônicos específicos para o segmento, 

tendo por base os princípios gerais do Sistema Nacional de Educação Superior (SINAES, 2004), que 

por seu enfoque político filosófico está fundamentado na democracia representativa. É importante 

destacar que o mesmo apresenta dez dimensões as quais as instituições devem considerar para 

organizar seus instrumentos de consulta aos segmentos da comunidade. 

A fase da sensibilização da comunidade do CE foi intensa. Foram utilizados cartazes pelos corredores, 

convites, por meio de correio eletrônico e visitas feitas por uma equipe credenciada nas salas de aula, 

nos turnos da manhã, tarde e noite, disponibilizando o Laboratório de Informática do CE (LINCE) 

para o preenchimento do questionário. No decorrer do processo, o CPD informou os dados gerais da 

porcentagem de participação, a CAICE compilava os dados e repassava por meio de correio eletrônico 

para os setores, por entender que tais iniciativas caminhavam em direção à busca de maior adesão ao 

processo avaliativo, tornando-o democrático. 

Quando encerrou o período de avaliação, a CAICE, de posse dos dados finais sobre a participação, ou 

seja, das respostas e das observações do campo final do instrumento organizado e, por meio de um 

relatório, analisou os resultados revelando os pontos fortes e fracos encontrados e encaminhou aos 

setores pertinentes reforçando a busca por intensificar os pontos positivos, buscando resolução e 

melhoria dos pontos negativos diagnosticados. 

Desse modo, cabe lembrar que a avaliação somente acontece, quando a comunidade que compõe a 

instituição dá o ponto de partida para ações democráticas. No momento em que a comunidade se 

envolve e dá o ponto de partida para a avaliação, sentir-se-á responsável pela transformação e 

mudança indicada pela avaliação. Esse aspecto parece ser fundamental para todo e qualquer processo 

avaliativo; afinal, a avaliação não é um fim em si mesmo, mas um meio para transformar a realidade e 

transformar-se a si próprio. 

Na UFSM, havia em dezembro de 2010 e, segundo boletins do CPD, 1.329 docentes dos quais apenas 

451 participaram da avaliação (33%). 

Segundo Boletim do CPD, o CE contabilizava, na época, 92 docentes, dados que são contraditórios, 

pois, na época, foram contabilizados 107 docentes lotados nas unidades. Efetivamente, do contingente 

apontado pelo CPD, participaram da avaliação apenas 30 (32%). Outro dado relevante é que 14 

responderam como gestores. 
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O percentual de participação dos docentes, por departamento verificado, foi de participação de 44% 

dos docentes lotados no Departamento de Administração Escolar; 11% no Departamento de Educação 

Especial; 44% no Departamento de Fundamentos da Educação e 30% no Departamento de 

Metodologia do Ensino. 

Devido a problemas técnicos, vários docentes entraram em contato com a CAICE (pessoalmente/por 

e-mail), informando que não conseguiam avaliar, principalmente, docentes do Departamento de 

Educação Especial. O principal motivo era o sistema que trancava, durante todo o período da 

avaliação, e/ou dificuldade de acesso; em casa, não conseguiam abrir o sistema. Todos os problemas 

eram checados com o CPD, porém sem solução. 

Por motivos de adequação e, conforme a CPA/UFSM, as 48 questões fechadas que integraram o 

questionário do Segmento Docente procuraram avaliar as dimensões 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 do 

SINAES e, ao final do instrumento, constava um espaço a ser digitadas sugestões, críticas e 

reclamações. 

As questões constavam de até cinco opções de respostas, variando entre “excelente, muito bom, bom, 

regular, péssimo, utilizo, não utilizo, eventualmente utilizo, satisfatório, insatisfatório, conheço, 

desconheço”. 

Dentre os pontos fortes desvelados pelo segmento, estava o envolvimento curricular; a comunicação 

interna e externa; seu conhecimento sobre processo de qualificação; as estruturas acadêmicas e 

administrativas da IES e unidade; a infraestrutura da unidade; a divulgação das avaliações pela 

Comissão de Avaliação Institucional de CE e o apoio da unidade para organização estudantil. 

Os pontos fracos foram os recursos para a pesquisa e a extensão; acompanhamento dos egressos; não 

utilização dos resultados para melhorias; aquisição e atualização de softwares; rotinas da secretaria da 

unidade; desconhecimento dos programas da Pró-Reitoria de Recursos Humanos; pouca participação e 

acompanhamento do Projeto Pedagógico dos Cursos; desconhecimento do PDI, importante documento 

para formação de profissionais. 

No geral, pôde-se perceber que os docentes que tiveram interesse em realizar a avaliação 

demonstraram-se descontentes com a ineficiência do sistema internet, que caiu muito durante o 

processo, isso revelou certa descrença em processos dessa natureza. 

Em sociedades desiguais, não é consensual o entendimento da palavra democracia e seus significados; 

antes, precisam fazer parte da cultura institucional praticada e desenvolvida no meio das relações que 

se estabelecem nas sociedades. A prática da democracia tem suas origens na chamada democracia 

clássica em que as decisões sobre as pequenas e grandes questões eram tomadas pelo sistema direto e 

plebiscitário. Não se concebia a representação, era a totalidade dos cidadãos que decidia. Foi por este 

viés que a retórica da participação demarcou as comunas da Grécia Antiga, enquanto que Atenas dizia 
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ter uma democracia que se baseava na igualdade de direitos perante a lei, igualdade e franqueza no 

falar e a igualdade no poder. 

No entanto, ao longo dos tempos, desde Rousseau, tais ideias vêm sendo reelaboradas e 

recontextualizadas em novas propostas. O entendimento é de que os espaços democráticos são sempre 

espaços de conflito e jogos de interesse e poder, que servem e atendem a determinados objetivos e 

interesses do sistema dominante. Por isto, em sociedades tipo a brasileira, de democracia frágil, torna-

se difícil caracterizar plenamente uma democracia. Barber (1997) entende que a participação só é parte 

do regime da democracia direta, quando expressa um valor principal, em relação a outras formas.  

Para Leite (2005), o debate sobre a democracia clássica suscita dúvidas: afinal de que povo se está 

falando? Que maioria? Quem decide? Quem expõe ideias usando de franqueza no falar?  

Em que pesem as oposições, e para o resgate do terreno democrático frente às práticas avaliativas, 

práticas de democracia participativa podem ser observadas a partir de características básicas que 

envolvem um processo constante de aprendizagem e remodelagem do mundo, em face dos conflitos e 

interesses humanos, ou seja, pressupõe uma cidadania ativa. Pode-se dizer que somos cidadãos na 

medida em que participamos politicamente da coisa pública, deliberando em assembleias, 

contribuindo para o bem comum da cidade, do país, da fábrica, da universidade, da escola, do 

movimento etc. 

Experiências de democracia, por meio da participação, ao longo do tempo, têm sido tentadas em 

espaços politicamente diferentes. Na universidade, também se experimentam tais práticas, no entanto, 

nos últimos anos, com os ares do neoliberalismo, as ações se tornaram mais confusas e contraditórias 

perspectivadas pelas avaliações regulatórias, às quais a universidade e sua comunidade (professores, 

alunos, técnicos e egressos) se submetem, compulsoriamente, para fazer valer uma fachada de 

produtividade individual e institucional, que destoa dos princípios da plena democracia, coadunando 

muito mais com as práticas de democracia representativa, haja vista os processos de avaliação interna: 

autoavaliação vivenciada pela UFSM, que mesmo tendo a titularidade, não detém a legitimidade do 

processo devido aos seus resultados que em nada contribuem para as mudanças necessárias em prol da 

melhoria da qualidade. 

O recorte da participação na avaliação da UFSM estudado, por meio da Semana da Avaliação do 

Centro de Educação, revela que o nível de participação do segmento é fraco, denotando o modo como 

a avaliação é tratada, sendo um tema em períodos pontuais e compulsórios e não uma prática 

institucional. Portanto, a relação entre a participação e a qualidade nos processos autoavaliativos tem 

mostrado uma lenta maturação e assimilação deste processo de cidadania na instituição.  

Os problemas enfrentados na avaliação da UFSM são recorrentes, localizados e desafiadores, 

merecendo, portanto, que não se contente em aplicar-lhes somente dispositivos uniformes, pois o 
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desafio da qualidade exige uma escolha adaptada às finalidades da qualidade desejada para o Ensino 

Superior, ou seja, avaliação regulatória com emancipação e participação forte. 

Estes problemas que emperram o processo são perfeitamente possíveis de serem resolvidos pela 

instituição, basta que haja política, projeto e investimentos aliados a setores parceiros, como o CPD, 

visto que a questão da informatização tem se desvelado um dos pontos fracos recorrente nas 

avaliações da UFSM. 

Enfim, processos com base em formatos avaliativos participativos, por seus princípios de autonomia, 

livre adesão e comprometimento com a mudança têm mais oportunidade de promover as 

transformações de modo mais global na instituição, porque não atuam com as normas da regulação. 
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