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Resumen 
El presente estudio, realizado por medio de los estudios comparados, tiene por objetivo 
analizar y discutir las inducciones derivadas del Proceso de Bolonia, la organización de 
mecanismos para la garantía de la calidad y de la evaluación de la ES, en el ámbito de la 
Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), más específicamente, Brasil, Angola, 
Mozambique y Cabo Verde. Concluimos que la creación de sistemas de evaluación se vincula a 
la necesidad de regulación de los Estados y a la inducción de la calidad de los sistemas 
educacionales, en un escenario de diversificación de modelos institucionales, de expansión del 
acceso a la Educación Superior, de integración y de reconocimiento internacional. 
 
Resumo 
O presente estudo, realizado por meio dos estudos comparados, objetiva analisar e discutir as 
induções, decorrentes do Processo de Bolonha, à organização de mecanismos para garantia da 
qualidade e de avaliação da ES, no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), mais especificamente, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Concluímos que a 
criação de sistemas de avaliação vincula-se à necessidade de regulação dos Estados e à 
indução da qualidade dos sistemas educacionais, num cenário de diversificação de modelos 
institucionais, de expansão do acesso à Educação Superior e de integração e de 
reconhecimento internacional. 
 
Introducción 
A partir da década de 1990, é crescente o número de países e instituições que,  estimulados 
pelas Conferências, Declarações e Comunicados mundiais, referentes ao Ensino Superior, 
passaram a definir uma agenda para a reorganização da estrutura curricular dos cursos e para 
a organização de sistemas internos e externos de avaliação institucional. Assim, o presente 
estudo objetiva analisar e discutir as induções, decorrentes do Processo de Bolonha, à 
organização de mecanismos para “garantia da qualidade” e de avaliação da ES, no âmbito da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mais especificamente, Brasil, Angola, 
Moçambique e Cabo Verde. 
 
Marco teórico 
O Processo de Bolonha, orienta-se por um conjunto de linhas de ação que consistem na 
promoção da mobilidade e o incremento da competitividade internacional por meio do 
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reconhecimento das qualificações obtidas. Para a concretização destas linhas de ação, é 
necessário estabelecer a confiança mútua com a qualidade do ensino. Por este motivo, os 
Ministros da Educação dos países signatários,  propuseram formas para a garantia da 
qualidade e sistemas de avaliação externa, bem como de acreditação, sugerindo um Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade do Ensino e processos de avaliação, com intuito de 
acreditação. Lima, Azevedo e Catani (2008, p. 12) analisam que é “visível, com efeito, uma 
reforma da educação superior à escala européia, sem precedentes, em que se destaca, em 
primeiro lugar, uma grande perda de protagonismo dos estados nacionais [...]”, uma 
“europeização” da ES. Evidencia-se um processo de redução da autonomia dos estados-nação 
e das instituições, em um cenário onde as reformas educativas são organizadas com base nos 
ordenamentos da qualidade e dos mecanismos de avaliação. Por isso, Sobrinho (2010) destaca 
que a avaliação externa tem sido a “ferramenta principal da organização e implementação das 
reformas educacionais. Produz mudanças [...] nos conceitos e práticas de formação, na gestão, 
nas estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas configurações do sistema educativo 
[...]” (p. 195).  
Nossa análise, no âmbito do Processo de Bolonha, vincula-se às reformas educacionais dos 
países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).  A Comunidade 
reconhece a necessidade de uma visão mais aberta, intercultural, dos sistemas de educação e 
de ensino. Alinha-se às ações de mobilidade, também presentes no Processo de Bolonha, 
como a “realização de intercâmbios e uma maior mobilidade de investigadores, docentes e 
estudantes no espaço da Comunidade, visando diversificar e enriquecer o processo de 
formação dos estudantes [...]” (ROMUALDO, 2007, p. 105), vinculando-se aos desafios 
decorrentes da globalização e da regionalização. Neste sentido, destacaremos alguns objetivos 
apresentados na Declaração de Fortaleza  da CPLP (2004), convergem com o Processo de 
Bolonha, principalmente, ao indicar como prioridades,  o “estímulo à qualidade das formações 
oferecidas no âmbito da CPLP e ao reconhecimento mútuo e internacional”. 
 
Metodología 
Para a realização do estudo, de natureza teórica (bibliográfica e documental), nos utilizamos 
da atualidade dos estudos comparados, entendendo que a compreensão de problemas 
complexos tem exigido a investigação de contextos diversificados, de modo a elucidar 
problemas comuns. Por meio dos estudos comparados (COWEN, KAZAMIAS, ULTERHALTER, 
2012) trazemos a possibilidade de aprender com a realidade africana e brasileira tendo em 
vista o foco em expectativas educacionais comuns: o atendimento às necessidades da 
internacionalização, da qualidade educacional e do desenvolvimento cultural e econômico dos 
países.  O propósito é discutir a temática a partir do diálogo, entendendo que discurso com o 
outro pode contribuir na busca por caminhos reflexivos às nossas experiências vividas. 
 
Resultados 
No ámbito da CPLP, a consolidação do ES em Angola é vista como um fator para a garantia da 
qualidade da formação. Neste processo, particular atenção tem sido conferida à avaliação, 
resumindo-se, por agora, na procura de estruturas e mecanismos institucionais, incluindo 
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dispositivos legais que possam dar corpo a um sistema nacional, que se pretende 
estruturante, para a promoção e a garantia da qualidade. Neste intuito, foi recentemente 
criado o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino 
Superior (INAAREES), cuja missão consiste em promover e monitorar a qualidade das 
condições técnico-pedagógicas e científicas criadas e dos serviços prestados pelas instituições 
de ensino superior. Verifica-se que há intenção de se configurar um quadro avaliativo de 
natureza abrangente, pois as ações de monitoria da qualidade levam subjacente uma lógica 
que incorpora a dimensão pedagógica, científica, a prestação de serviços à comunidade, por 
parte das instituições educativas, bem como a organização e a gestão organizacional.  
No Brasil, a avaliação das instituições de Educação Superior e dos cursos de graduação, foi 
organizada a partir da década de 1990, e ampliada com a aprovação da Lei N.º 10.861, de 14 
de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
SINAES. “A proposição desse sistema teve por objetivo construir um sistema nacional de 
avaliação que articulasse a regulação e a avaliação educativa, esta última numa perspectiva 
mais formativa e voltada para a atribuição de juízos de valor e mérito […]” (Peixoto, 2011, p. 
14), contemplando a participação dos agentes educativos e as dimensões interna e externa no 
processo de avaliação. No entanto, muitas dificuldades foram encontradas na implantação 
desse sistema: a inexistência de uma cultura institucional de avaliação processual e formativa; 
as dificuldades em criar uma cultura de participação nas instituições; a não adesão, em um 
primeiro momento, de instituições municipais e estaduais de educação superior e a falta de 
balizadores para o desenvolvimento das IES, tais como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI); a composição do banco de avaliadores externos, que nem sempre são 
selecionados conforme critérios sugeridos nos regulamentos, entre outros aspectos. 
Em Moçambique, a partir do início deste século e com a consequente necessidade de 
harmonizar o sistema e controlar aspectos de qualidade, foi criado o Sistema Nacional de 
Avaliação, Acreditação e Garantia de Qualidade do Ensino Superior (SINAQES) (2007), 
integrando normas, mecanismos e procedimentos coerentes e articulados que visam 
concretizar os objetivos da qualidade do ensino superior, envolvendo três subsistemas: a 
auto-avaliação, a avaliação externa e a acreditação  
Em Cabo Verde, em virtude da ampliação da oferta e do número de IES, foi criado em 2011, o 
projeto Garantia da Qualidade: criação do sistema de avaliação do ensino superior em Cabo 
Verde, no âmbito da cooperação Brasil-África. Nas Diretivas do Sistema Nacional de Garantia 
da Qualidade do Ensino Superior (SNAQES), evidencia-se que a aposta na qualidade de 
desempenho das instituições vincula-se às políticas e aos normativos definidos pelo Estado, 
com ênfase nos processos de regulação do sistema, de acreditação e avaliação das instituições 
e dos cursos, com a interligação dos sistemas de autoavaliação e de heteroavaliação. 
 
Conclusiones 
Instituições de Educação Superior, nos últimos anos, vêm passando por muitas mudanças 
(expansão e diversificação, internacionalização, etc.) e, parte dessas, decorrentes das ações 
interventivas dos Estados no cenário nacional e internacional. A partir dos anos de 1990, 
verifica-se uma pressão para que os Estados ampliem seus índices de produtividade e de 
desempenho nos sistemas de ensino como forma de capital cultural e de fonte para a 
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concorrência econômica internacional. É neste cenário que se estruturam os sistemas 
nacionais de garantia da qualidade e de avaliação nos países em estudo. 
A determinação de procedimentos comparáveis e de quadros comuns de referência, ao que se 
acrescenta a criação de instâncias internacionais de avaliação da ES, pode induzir à variantes 
avaliativas fortemente influenciadas por agentes externos, dada a localização da fonte da 
iniciativa. Assim, podemos entender que, no campo da análise organizacional centrada nas 
relações entre a organização, neste caso o ES, e o ambiente, estaríamos em presença do 
isomorfismo (DiMaggio & Powell, 1999), o que permite estabelecer traços da interioridade e 
da exterioridade avaliativa. Neste caso, as avaliações induzidas por pressões externas, 
particularmente as de natureza imposta, colocam a universidade em situações que a obrigam 
a submeter-se às pressões das intâncias internacionais para acionar e adaptar os seus sistemas 
de avalição, o que se enquadra nas caraterísticas do isomorfismo coercivo. Considera-se, 
assim que estaríamos em presença de uma avaliação de natureza coerciva. 
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