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formativa, teniendo en cuenta que es una posibilidad de abrir nuevos horizontes en el aprendizaje, y 

en el conocimiento del mundo, lo cual permite un desarrollo de competencias que respondan a la 

potenciación social, personal y profesional.Sin embargo, vale la pena  cuestionarse sobre el modelo 

de diseño curricular, las estrategias didácticas y las practicas docentes, desarrolladas en la 

experiencia formativa del eje; elementos que deben ser analizados, estudiados, y convocados a 

reconfigurarse y resignificarse para la transformación  y mejora de la propuesta mismas.  
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Resumo 
Esta investigação realizou um estudo detalhado sobre os processos de avaliação realizados 

na Educação Superior, especificamente em uma universidade tecnológica brasileira acerca de todos 

os processos avaliativos utilizados para acompanhar seu desempenho institucional. O marco teórico 

considerou o processo de formulação da política avaliativa no país, formulada pelo MEC, por meio 

do INEP para avaliar o impacto das normativas do SINAES no processo de avaliação; as 

normativas que estabelecem indicadores de produtividade para as instituições de ensino superior; o 

processo comparativo de qualidade entre as instituições de ensino superior no Brasil e o 

estabelecimento de um novo perfil das relações universitárias e do seu corpo docente, além de 

questões pertinentes sobre as políticas públicas de avaliação externa, visto que a educação superior 

encontra-se no cerne destas avaliações porque ela tem sido uma das principais responsáveis pela 

formação profissional da maioria da população brasileira que se profissionaliza formalmente. Desta 

forma, foi objetivo desta investigação analisar as políticas públicas voltadas para a avaliação da 

educação superior no Brasil no período entre 2005 e 2011 buscando compreender como estas se 

configuram no espaço universitário. A metodologia utilizada considerou os pressupostos teóricos 

da pesquisa com abordagem qualitativa e a análise de conteúdo fundamentou tanto os 

procedimentos de coleta de dados, como os de compreensão dos resultados. A análise dos 

documentos referentes às políticas de avaliação nas Instituições de Ensino Superior, bem como a 

fala dos entrevistados, que buscaram captar os impactos da sua contribuição no processo de criação 

e implantação do processo de avaliação na Universidade, foram realizadas sistematicamente a 

partir da definição de categorias e subcategorias de análise. Os resultados indicam reflexões, não 

conclusivas, da necessidade de repensar acerca de todos os processos avaliativos utilizados para 

acompanhar o desempenho institucional, ora com instrumentos internos, ora com instrumentos 

externos propostos pelos órgãos reguladores da educação no Brasil. Concluiu-se que na busca das 

melhorias, os mecanismos de articulação entre avaliação e gestão passam pela profunda 

compreensão dos seus significados. Não fazê-lo nos parece capaz de criar um monstro controlador, 

que indique somente aspectos de desempenho institucional, omitindo a gestão com seus processos 

de estrutura e organização.  

 

 

Abstract 
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In this research we analyze the evaluation processes in Brazilian Higher Education, and the 

role  

they have been playing in higher education management, at the same time we look at the impact of 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) on self assessment projects. For that  

purpose we conducted a detailed study of the evaluation processes, applied for institutional 

performance analysis, in a Brazilian Technological University.In this theoretical study, therefore, 

we looked at: the process of development of the evaluation policies in the country, carried out by 

MEC, through INEP, in order to assess the impact of these norms and regulations on the evaluation 

process; the norms and regulations that esta blish productivity indicators for Higher Education 

institutions; the comparative process of quality among higher education institutions in Brazil and 

the beginning of a new profile for the relationship between institution and faculty. Moreover, we 

studied related issues, concerning public policies of accountability, given that higher education is at 

the center of these evaluations once it has been one of the main sources of professional education 

for most Brazilians.Therefore, we aimed our study at the public policies directed to higher 

education evaluation in Brazil, from 2005 to 2011, attempting to comprehend how they take place 

inside the university.The methodology we applied was based on a qualitative approach and the 

content analysis supported both the data collection and the understanding of the results. The 

analysis of the documents concerning the evaluation policies in the higher education institutions, as 

well as of the interviewees declarations, which tried to comprehend the impacts of their 

contribution to the process of creation and implementation of the evaluation process in the 

university, was accomplished based on analytical categories and sub-categories.The results indicate 

reflections, not conclusive, the need to rethink about all the evaluation processes used to monitor 

institutional performance, sometimes with internal instruments, sometimes with external 

instruments proposed by regulators of education in Brazil. 

We conclude that the search of the improvements, the mechanisms of coordination between 

assessment and management go through deep understanding of their meanings. Not doing so seems 

capable of creating a monster controller, showing only aspects of institutional performance, 

omitting the management processes with their structure and organization. Mirrored managerial 

patterns, which only productivity and competition. 

 

 

Introdução  
Na tentativa de compreender como a avaliação institucional se configura no espaço da 

educação superior, especificamente como uma universidade acompanha e analisa o seu 
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desempenho institucional perante o contexto educacional brasileiro, foi realizado um estudo em 

uma universidade tecnológica sobre esses processos avaliativos.  

Considerando que as políticas de avaliação da educação superior são recentes (o período 

entre os anos de 1995 e 2002 é onde se destaca para os cursos de graduação como forma de 

avaliação das instituições) e que a universidade em questão foi criada recentemente (o recorte 

temporal da investigação foi o período entre 2005 e 2011) este estudo buscou entender e analisar 

quais seriam os eventuais impactos, que a politica de avaliação institucional adotada pelo Estado, 

trouxeram como referência para subsidiar a concepção de qualidade de avaliações nas instituições 

de ensino superior, especificamente na primeira Universidade Tecnológica Federal do país.  

Dessa forma, esta investigação está voltada para o entendimento sobre as políticas públicas 

adotadas e implantadas para a educação superior no Brasil, envolvendo três aspectos distintos e 

complementares entre si: (i) como as políticas públicas para a educação superior foram e estão 

sendo implantadas considerando a qualidade na formação dos estudantes em nível superior no 

Brasil? (ii) Como as instituições de educação superior percebem, organizam e implementam tais 

políticas? (iii) Quais os resultados destes processos nas universidades brasileiras?  

Tendo como ponto de partida esse objeto de estudo, a opção metodológica recaiu sobre uma 

pesquisa com abordagem qualitativa, por acreditar que essa permitiria o entendimento do 

pesquisador sobre o tema investigado. Essas questões norteadoras foram se tornando consistentes 

durante o transcorrer do estudo e deram visibilidade e entendimento do objeto proposto. A 

justificativa para a escolha de entrevista, como instrumento para coleta de dados permitiu 

vislumbrar em Poupart (2008) a sua estruturação.  

Para além destes pressupostos teóricos, a opção metodológica determinou elementos, para a 

realização da investigação, que permitissem o desenvolvimento de ações que tiveram reflexos 

diretos e indiretos no objeto de estudo, reafirmando a pertinência de uma investigação com 

abordagem qualitativa no contexto de uma instituição de educação superior.  

Por ter uma abordagem descritiva, esta pesquisa considerou o sentido atribuído pelo sujeito 

ao objeto de estudo e buscou analisar os diferentes tipos de significado e temas ligados ao propósito 

de investigação para compreender a realidade institucional (Krüger, 2010, p.42).  

Nesta perspectiva, os procedimentos metodológicos foram selecionados de maneira a (i) 

assegurar que o contexto social e político da avaliação institucional proposta pelo Estado brasileiro 

fosse entendida; (ii) permitir que as experiências e pontos de vista dos sujeitos envolvidos com o 

processo fosse compreendida; (iii) analisar os documentos institucionais garantindo uma visão 

ampla da avalição na instituição investigada.  

O grupo de discussão foi a estratégia eleita para a coleta de informações onde o sujeito é a 

fonte de pesquisa de dados. Nas Ciências Sociais e na Educação, observa-se nos últimos anos, um 
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crescente interesse por técnicas de entrevistas do tipo grupos focais e grupos de discussão dentro da 

pesquisa qualitativa, através do uso de gravações e analise de conversas improvisadas, tais como 

discussões de alunos ou de professores em sala de aula ou no pátio escolar (Wagner-Willi, 2005; 

Denis, 2008).  

 

 

Breve contexto sobre as políticas de avaliação para a educação superior  
Em 1985, no governo do então presidente da república José Sarney, foi instituída a Comissão 

Nacional Para Reformulação da Educação Superior, cujo trabalho resultou no relatório: "Uma nova 

política para a educação superior brasileira".  

Esta comissão tomou alguns princípios norteadores como: a) responsabilidade do poder 

público em apoiar financeiramente e zelar pela qualidade; b) ensino adequado à realidade do país, 

ou seja, uma formação necessária às mudanças do mercado de trabalho; c) Liberdade para as 

instituições assumirem modelos próprios; d) autonomia das instituições quanto às pesquisas, ao 

currículo, administração, organização e gestão; e) democratização de acesso ao ensino superior por 

melhoria da educação básica e criação de outras modalidades de ensino; f) valorização do 

desempenho das instituições pelo mérito do trabalho desenvolvido; g) Diminuição das ingerências 

advindas dos Conselhos Profissionais, pois dificultavam as reformulações curriculares (Barreyro; 

Rothen, 2006).  

Segundo Cunha (2003), no período do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) a 

característica mais marcante da educação superior era a meta prioritária do progresso cientifico e 

tecnológico. Antes de investir numa lei geral para o ensino superior, o MEC foi traçando, no 

varejo, as diretrizes e bases (LDB) da educação nacional (Cunha, 2003).  

A LDB foi aprovada, mas em seu texto trazia pouco ou quase nada sobre questões tão 

importantes quanto o Conselho Nacional de Educação ou a avaliação universitária.  

Em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que 

tem por objetivo conduzir o processo avaliativo da educação superior, a partir do qual as 

instituições são credenciadas e reconhecidas, obtendo autorização e reconhecimento para o 

oferecimento dos seus cursos de graduação, além da renovação periódica da oferta desses cursos.  

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) surge como uma ferramenta 

para diagnosticar competências e habilidades adquiridas ao longo de um ciclo de escolarização 

superior, ou seja, está centrado na trajetória acadêmica.  

Em 2004 foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que 

tem por objetivo conduzir o processo avaliativo da educação superior, a partir do qual as 

instituições são credenciadas e reconhecidas, obtendo autorização e reconhecimento para o 
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oferecimento dos seus cursos de graduação, além da renovação periódica da oferta desses cursos. 

Fortalecem-se, assim, os mecanismos de controle sobre as instituições de educação superior.  

 

 

Os resultados da investigação  
Após analisar todas as vertentes deste estudo, pode-se afirmar que a constituição da CPA, 

pela instituição de ensino superior, é uma oportunidade ímpar para se criar um processo avaliativo 

que vise analisar e entender as diferentes ações institucionais. Todavia, a intencionalidade deste 

processo é o que diferencia os rumos de uma para outra instituição. Neste sentido, ressalta-se a 

importância de se constituir uma comissão que tenha autonomia para tomada de decisão.  

Outra premissa era criar um documento que servisse de modelo para gerenciar a implantação 

do processo de avaliação. Assim surgiu o Manual de Avaliação do Servidor da Universidade.  

Era imperioso que, ao implantar um novo programa de Avaliação do Servidor, se escolhesse 

um caminho que respeitasse a comunidade interna e despertasse a confiança na organização. No 

Manual estabeleceu-se, portanto, sete princípios, que deveriam nortear os procedimentos, como: 

negociação prévia; percepção de potencialidades; continuidade; flexibilidade; pedagógico; portfólio 

e descentralização.  

Por sua vez os docentes seriam avaliados pelos seus alunos. Instituiu-se, ainda, a avaliação 

do professor afastado para programas de pós-graduação.  

A partir do documento da Lei Nº 10.861 criou-se O SIAVI, Programa Informatizado para 

Avaliação na Instituição, foi idealizado em meados de 2009 pela Gestão de Recursos Humanos 

integrada com o então Programa de Desenvolvimento Continuado do Servidor (hoje DIRAV - 

Diretoria de Gestão da Avaliação Institucional) e realizado pela Equipe de Informática da 

Universidade.  

Em 2011, passou a ser efetivamente usada depois de vários testes. Neste interim tornou-se 

necessário uma forma de gerenciamento que abrangesse todo programa filtrando as alterações 

sugeridas de forma que nenhuma afetasse negativamente o programa como um todo.  

 
“A sensibilização da comunidade. E esse permear, passar para a comunidade, pros alunos, 
sensibilização, a importância da avaliação, independente de Comissão Própria de Avaliação, 
de Avaliação Institucional, isto faz parte de um projeto. É a responsabilidade nossa, 
avaliarmos e apresentarmos os desafios que o dia a dia nos traz para a melhoria da 
Educação”. “Aonde queremos chegar”.  

 

Ficou claro que um dos grandes problemas na implantação do programa, foi a divulgação 

dos resultados para a comunidade em si, tanto interna como externamente.  
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      “A maior dificuldade esta no retorno do feed back, na seriedade que isso deveria ter. Não 
é uma fala só da minha percepção, mas sim da relação do que eu ouvi das avaliações: o que 
vocês fazem com os resultados”?  

 

No caso dos alunos, qual o retorno de uma avaliação ruim para determinado professor. Ou 

fraco desempenho em sala de aula, tanto didática como pedagogicamente. Abaixo assinados para 

chamar a atenção de maus docentes, nunca tem retorno por parte das coordenações e ou chefias. 

Docentes que faltam constantemente as aulas. Qual a posição da Universidade?  

Como observamos essas questões bastante delicadas e requerem mecanismos isentos para 

poder dar confiabilidade e transparência ao programa de avaliação. Na pratica, nos parece que 

avaliar ainda faz parte da cultura de punir.  

Geralmente quando somos avaliados, surge uma insegurança de que tudo é negativo ou ruim. 

Pressupomos que ao sermos julgados haja um receio de punição, caso nossa avaliação não tenha 

sido satisfatória, por isso talvez a resistência ou rejeição em aceitar o processo de avaliação.  

Isso no remete a sugerir a necessidade da formação continuada do professor, que atua no 

ensino superior, por meio de atividades supervisionadas que possibilitem o seu entendimento, 

reflexão e aprendizagem do real significado da docência. A pergunta é: a Universidade tem 

estrutura e profissionais capazes para treinar, aconselhar e acompanhar ao longo do tempo os 

“maus Docentes”, desmistificando o caráter punitivo e tornando o processo como algo natural e 

benéfico?  
“Se você é um professor ruim você vai descobrir na tua avaliação onde você é ruim e tentar 
melhorar, e não acabar com o professor ruim, e sim melhorar esse professor. Isso é o que a 
gente sempre defendeu, mas a gente não sabia como fazer”.  

 

Há também a questão dos critérios de avaliação, são suficientemente claros e objetivos, o 

que realmente se pretende obter dessas informações, como quantifica-las e analisa-las. Como 

decifra-las e codifica-las numa linguagem de fácil entendimento para a comunidade interna e a 

sociedade como um todo, sem ser “complicada e tecnicista”. Evitando que isso possa se 

transformar numa chantagem emocional de resultados imprevisíveis?  

 
      “A sensibilização da comunidade. E esse permear, passar para a comunidade, pros 
alunos, sensibilização, a importância da avaliação, independente de Comissão Própria de 
Avaliação, de Avaliação Institucional, isto faz parte de um projeto. É a responsabilidade 
nossa, avaliarmos e apresentarmos os desafios que o dia a dia nos traz para a melhoria da 
Educação”. “Aonde queremos chegar”.  

 

Ao finalizar este texto, e conforme o objetivo da nossa pesquisa, percebemos a importância 

da avaliação institucional. Das falas podemos extrair que a verdadeira avaliação só se da com 
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reformas e respaldo politico. Diminuir o caminho das disputas entre o privado e o publico, 

resgatando o verdadeiro papel do Estado em relação ao papel das IES neste Brasil.  

Mesmo tendo os enormes problemas de distância e miscigenação cultural, acreditamos no 

resgate de uma politica publica educacional capaz de resgatar a autonomia e a identidade das IES, 

como resposta aos anseios da sociedade.  

Ensino, pesquisa e extensão deve ser o pacto social para solidificar a construção de um país 

cuja educação não seja privilegio de pequenos grupos, mas sim democraticamente da maioria da 

população brasileira compromissada com um desenvolvimento acadêmico e tecnológico 

sustentado.  
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