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RESUMO 

  
    

O objetivo desta tese é desenvolver um estudo meta-avaliativo da Avaliação 

Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em especial, para observar as 

possibilidades que perpassam a sua Avaliabilidade (WHOLEY, 1987). A avaliação 

da Avaliabilidade é, portanto, entendida, enquanto um instrumento de apreensão da Viabilidade 

e da Utilidade da avaliação institucional da UFRN, nossas principais categorias avaliativas.  

Nosso intuito é que, a partir delas, possamos apreender até que ponto esta avaliação é viável e 

útil para o atendimento às demandas específicas da comunidade acadêmica. As aproximações 

sucessivas com o tema foram efetuadas a partir de procedimentos teórico-metodológicos 

fundamentados na pesquisa qualitativa, tais como: revisão da literatura (reportagens, Fóruns, 

sites oficiais de pesquisa, etc) e documental (leis, regimentos, etc) e de técnicas como a 

análise de conteúdo; análise do discurso; a entrevista semiestruturada e o grupo focal. Com 

estas podemos compreender as percepções dos segmentos da comunidade acadêmica: 

Reitora, Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes, além dos integrantes da Comissão 

Própria de Avaliação e da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação acerca da 

temática. Salientamos que por não serem contemplados na avaliação institucional da UFRN, os 

terceirizados não foram incluídos enquanto sujeito desta pesquisa. Estes dados foram 

utilizados à busca de responder à questão central deste trabalho: Como a avaliação 

institucional é desenvolvida na UFRN e o que facilita ou dificulta a sua viabilidade e 

utilização? Sua relevância consiste em abordar uma temática pouco explorada no âmbito da 

avaliação de políticas públicas, tanto por adentrar o universo da meta-avaliação (SCRIVEN, 

2015), aqui aplicada à avaliação de instituições, quanto por efetuar uma releitura do 

checklist, elaborado por Scriven, mediando-a com as proposições de Wholey (1987) a 

respeito do aparato normativo, do acesso aos recursos materiais, humanos e financeiros e da 

viabilidade política, compreendidos por este como elementos necessários quando nos 

propomos a verificar a avaliabilidade de uma avaliação. Nossa hipótese, considerada muito 

mais como uma diretriz geral para esta pesquisa, é que:  Na viabilidade e utilidade da avaliação 

institucional da UFRN, a facilidade varia de acordo com a estrutura e a organização 

institucional e as dificuldades decorrem do pouco atendimento às demandas específicas de 

seus segmentos.  Para desvelar esta realidade, adotamos como Objetivos 

Específicos:  apreender o tipo de avaliação desenvolvido da UFRN e sua relação com os 

diferentes setores; conhecer as abordagens de avaliação Programa de Avaliação Institucional 

das Universidades Brasileiras – PAIUB e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES que fundamentam a avaliação da UFRN; saber se os resultados da 

avaliação institucional da UFRN contemplam as demandas específicas da comunidade 

universitária. Este trabalho apresenta os seguintes resultados: a avaliação institucional da 

UFRN é uma prática consolidada. É importante, por representar, em alguns momentos, um 

espaço de possibilidades para o desenvolvimento de avaliações mais democráticas e 

participativas, contudo, suas bases normativas, materiais e ideológicas indicam que esta 



apresenta maior potencial de viabilidade e utilidade para o atendimento às demandas 

avaliativas dos gestores da UFRN e do MEC. Quanto à Comunidade Acadêmica, de acordo 

com os segmentos entrevistados, esta demonstra ter pouco conhecimento a respeito da 

avaliação institucional da UFRN e muitas vezes a confunde com as avaliações específicas, de 

desempenho dos docentes e dos técnicos. A participação dos professores e alunos, neste 

processo, se limita aos momentos em que acontecem a autoavaliação dos cursos, ao 

preenchimento semestral dos questionários de avaliação da docência e de autoavaliação do 

aluno/professor, além do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, para o 

aluno. Para o segmento dos técnicos administrativos, a participação se limita ao preenchimento 

de um formulário específico de avaliação de desempenho. Os servidores terceirizados não são 

contemplados por esta atividade avaliativa. Diante disto, podemos aferir, que o pouco 

conhecimento destes segmentos acerca da avaliação institucional desenvolvida pela UFRN e a 

pequena participação em seus processos, indicam que os resultados alcançados por esta 

prática apresentam uma menor viabilidade e utilidade para o atendimento às demandas 

específicas desses segmentos. Diante disso vemos confirmada a hipótese deste trabalho.  

  
Palavras chave:  Avaliação Institucional da UFRN; Meta-avaliação; Avaliação da Avaliabilidade. 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The aim of this thesis is to develop a meta-evaluative study of the Institutional Evaluation of the 

Federal University of Rio Grande do Norte, in particular, to observe the possibilities that 

permeate its Efficiency (WHOLEY, 1987). The evaluation of the Efficiency is, therefore, 

understood as an instrument of apprehension of Viability and Utility of the institutional evaluation 

of UFRN, our main evaluative categories. Our intention is that, from them, we can apprehend 

the extent to which this evaluation is feasible and useful for meeting the specific demands of the 

academic community. The successive approaches to the theme were based on theoretical-

methodological procedures based on qualitative research, such as: literature review (reports, 

Forums, official research sites, etc.) and documentary (laws, regiments, etc.) and techniques 

such as content analysis; speech analysis; the semi-structured interview and the focus group. 

With these, we can understand the perceptions of the segments of the academic community: 

Reitora, Teachers, Administrative Technicians and Students, as well as the members of the 

Evaluation Committee and the Monitoring and Evaluation Coordination on the subject. We 

emphasize that because they were not included in the UFRN's institutional evaluation, 

outsourcers were not included as subjects of this research. These data were used to answer the 

central question of this work: How is the institutional evaluation developed at UFRN and what 

facilitates or hinders its viability and use? Its relevance is to address a little explored theme 

within the scope of the evaluation of public policies, both to enter the universe of the meta-

evaluation (SCRIVEN, 2015), applied here to the evaluation of institutions, and to perform a re-

reading of the checklist, elaborated by Scriven , mediating it with Wholey's (1987) propositions 

regarding the normative apparatus, access to material, human and financial resources and 

political viability, understood by this as necessary elements when we propose to verify the 

evaluation of an evaluation. Our hypothesis is that: In the viability and usefulness of UFRN's 

institutional evaluation, the facility varies according to the institutional structure and organization 

and the difficulties stem from the lack of attention to the specific demands of its segments. To 

unveil this reality, we adopted as Specific Objectives: to apprehend the type of evaluation 

developed by UFRN and its relation with the different sectors; to know the evaluation 

approaches Program of Institutional Evaluation of the Brazilian Universities - PAIUB and of the 

National System of Evaluation of Higher Education - SINAES that base the evaluation of UFRN; 

whether the results of the UFRN's institutional evaluation address the specific demands of the 

university community. This paper presents the following results: UFRN's institutional evaluation 

is a consolidated practice. It is important, since it represents, at times, a space of possibilities for 

the development of more democratic and participative evaluations; however, its normative, 

material and ideological bases indicate that it presents greater potential of viability and utility for 

attending to the evaluation demands of the managers of UFRN and MEC. As for the Academic 

Community, according to the segments interviewed, this shows that they have little knowledge 

about UFRN's institutional evaluation and often confuse it with the specific evaluations, the 

performance of teachers and technicians. The participation of teachers and students in this 



process is limited to the moments in which the self-assessment of the courses take place, to the 

semi-annual completion of the teacher evaluation and self-assessment questionnaires of the 

student / teacher, in addition to the National Student Performance Examination - ENADE, for the 

student. For the administrative technicians segment, participation is limited to the completion of 

a specific form of performance evaluation. Outsourced servers are not covered by this 

evaluative activity. In view of this, we can verify that the lack of knowledge of these segments 

about the institutional evaluation developed by UFRN and the small participation in its 

processes indicate that the results achieved by this practice are less viable and useful for 

meeting the specific demands of these segments. In view of this we confirm the hypothesis of 

this work. 

  

Keywords: UFRN Institutional Evaluation; Meta-evaluation; Evaluation Evaluability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Diante das transformações sociais observadas no tempo presente, na 

qual o Estado adquire novas configurações, sobretudo em tempos neoliberais, 

as políticas públicas passam a ser alvo de medidas direcionadas a avaliar seu 

desempenho, sua qualidade, a utilização dos recursos etc. 

A educação adquire destaque neste processo, em especial por ser um 

campo onde esta prática apresenta uma trajetória consolidada, tanto no que se 

refere à avaliação dos discentes, quanto dos processos educacionais e das 

suas instituições.  

Neste contexto é preciso ter clareza que a avaliação de instituições, 

embora não seja uma prática exclusiva do campo educacional, é neste que 

possui maior destaque, mais precisamente, na avaliação de instituições de 

ensino superior, públicas e privadas.  

A avaliação institucional educacional no Brasil é estabelecida por 

normativa própria, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, tendo como fundamento a avaliação institucional interna e externa, a 

avaliação dos cursos e do desempenho dos alunos. Estas diretrizes não se 

formatam aleatoriamente, mas como consequência das possibilidades de seu 

tempo histórico.  

Como podemos perceber, a avaliação de políticas públicas é uma 

prática complexa, pois envolve a aplicação teórico-metodológica de uma 

pesquisa social para emitir juízos de valor a respeito da realidade sobre a qual 

se debruça, seja no campo da educação, da saúde, assistência social, dentre 

outros.  

A definição teórico-metodológica, neste sentido, adquire considerável 

importância, pois indica o fundamento metodológico sobre o qual a pesquisa se 

desenvolve e a perspectiva teórica a partir da qual se efetuará a análise da 

realidade a ser desvelada.  

É por isto que Boschetti (2009) chama atenção para a necessidade de 

se compreender a avaliação de políticas públicas como um processo histórico, 

que se organiza para além da técnica e do método, de uma concepção acrítica 

da realidade. Assim relata esta autora,  
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A avaliação de uma política social pressupõe inseri-la na totalidade e 
dinamicidade da realidade. Mais que conhecer e dominar tipos e 
métodos de avaliação ou diferenciar análise e avaliação, é 
fundamental reconhecer que as políticas sociais têm um papel 
imprescindível na consolidação do Estado democrático de direito e 
que, para exercer essa função, como seu objetivo primeiro, devem 
ser entendidas e avaliadas como um conjunto de programas, projetos 
e ações que devem universalizar direitos. Para tanto, toda e qualquer 
avaliação de políticas sociais (ou de programas e projetos) deve se 
sobrepor à mera composição de técnicas e instrumentos, e se situar 
no âmbito da identificação da concepção de Estado e de política 
social que determina seu resultado (BOCHETTI, 2009, p. 3). 
 

 
 
  

Esta maneira de compreender a avaliação de políticas públicas 

pressupõe um embasamento teórico crítico que situe esta atividade na 

totalidade das relações que se estabelecem na sociabilidade capitalista e em 

suas contradições, pois, estas políticas resultam do confronto entre o capital e 

o trabalho e se inscrevem, com maior ou menor amplitude, no âmbito dos 

direitos sociais. Afirma Bochetti (2009, p. 7 e 8), 

 
 
Nessa perspectiva, deve considerar sua múltipla causalidade, as 
conexões internas, as relações entre suas diversas manifestações e 
dimensões. Do ponto de vista histórico é fundamental situar o 
surgimento da política social, relacionando-a com as expressões da 
questão social que determinaram sua origem (e que, dialeticamente, 
também sofrem efeitos da política social). Do ponto de vista 
econômico, é importante relacionar a política social com as questões 
estruturais da economia e seus efeitos para as condições de 
produção e reprodução da vida da classe trabalhadora. Dito de outra 
forma, deve-se buscar relacionar as políticas sociais com as 
determinações econômicas que, em cada momento histórico, 
atribuem um caráter específico ou uma dada configuração às políticas 
sociais, assumindo, assim, um caráter histórico-estrutural. Do ponto 
de vista político, é importante conhecer as posições tomadas pelas 
forças políticas em confronto, desde o papel do Estado até a atuação 
de grupos que constituem as classes sociais e cuja ação é 
determinada pelos interesses da classe em que se situam. 

 

Isto significa olhar para avaliação de políticas públicas como uma ação 

em constante movimento e em interação contínua com as dimensões histórica, 

econômica e política, situando-a ―na compreensão do significado do papel do 

Estado e das classes sociais na construção dos direitos e da democracia‖ 

(BOCHETTI, 2009, p. 5). 

Este processo, portanto, na perspectiva defendida por esta autora, deve 

considerar a avaliação de políticas públicas como um instrumento de mediação 
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à universalização de direitos, ou seja, algo a ser desenvolvido com a finalidade 

de contribuir para a ampliação de direitos da maioria da população.  

Tomando por fundamento esta perspectiva, compreendemos que a 

avaliação institucional educacional necessita ser apreendida e avaliada a partir 

da interlocução desta prática com o contexto de transformações econômicas, 

sociais, políticas e ideológicas que perpassam sua trajetória durante seu 

processo de construção social.  

É com base nestas observações que esta tese objetiva desenvolver o 

tema da avaliação institucional da educação superior na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte – UFRN, tendo como objeto de estudo a meta-

avaliação da avaliação institucional que vem sendo efetuada nesta instituição 

desde 1994.  

 O tema foi maturado a partir de nosso ingresso no doutorado do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais/UFRN, das discussões 

efetuadas no Grupo Interdisciplinar de Análise e Avaliação de Políticas 

Públicas - GIAPP, das disciplinas da pós-graduação, e, sobretudo, das 

oportunidades de troca e de construção de conhecimento junto a nosso 

orientador, enfim, de termos podido vivenciar ricos e imprescindíveis momentos 

de estudo e de diálogo com professores, colegas e autores, a partir dos quais, 

o aporte teórico-metodológico acerca da temática em foco, puderam adquirir as 

bases conceituais adequadas ao desenvolvimento deste trabalho.  

 Confessamos que a opção por adentrar o universo da avaliação de 

políticas públicas e, nele, da meta-avaliação e da avaliação institucional da 

educação superior, foi um processo gradual e bastante desafiador, pois apesar 

do tema não ser, para nós, de todo estranho, segue um viés diferente dos 

trabalhos de pesquisa, graduação e mestrado que vimos desenvolvendo até 

aqui.  

 No caso específico deste trabalho, podemos dizer que a observação dos 

limites estruturais, materiais, humanos e éticos do espaço sócio-ocupacional do 

assistente social na assistência estudantil, junto à Pró-reitoria de Assuntos 

Estudantis - PROAE da UFRN, nosso campo de atuação, e as dificuldades 

apresentadas pela gestão para superá-los, trouxe à tona uma série de 

inquietações sobre o planejamento e a execução das ações institucionais para 

o enfrentamento das questões que demandam respostas à gestão, sobre os 
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dados que a avaliação institucional tem produzido a respeito dos setores e 

como estes têm sido utilizados para responder às demandas específicas dos 

segmentos da comunidade acadêmica.  

 Diante deste cenário, entendemos que este trabalho se justifica pela 

necessidade de compreender Como a avaliação institucional é 

desenvolvida na UFRN e o que facilita ou dificulta a sua viabilidade e 

utilização? sendo esta a questão central desta tese.  

 Esta indagação parte do pressuposto de que a avaliação institucional 

tem como objetivo maior produzir o (auto)conhecimento institucional, portanto, 

sua prática só tem sentido quando os seus resultados são apropriados, 

sistematicamente, para fundamentar a tomada de decisão sobre os rumos 

institucionais e suas ações.  

Isto justifica a necessidade de efetuar a avaliação da avaliação 

institucional da UFRN buscando apreender se a produção de dados avaliativos 

sobre a realidade dos serviços por esta ofertados está sendo apropriada pela 

universidade para provocar mudanças que promovam a ampliação do direito à 

educação para a maioria da população.  

Neste aspecto, compreendemos que este estudo, por adentrar o campo 

do que facilita ou dificulta a utilização dos resultados da avaliação institucional 

da UFRN, pode colaborar para um maior acúmulo de conhecimento acerca das 

suas possibilidades e limites, e, consequentemente, para um melhor 

aproveitamento da avaliação institucional e de seus resultados.  

Até por que, a avaliação institucional não é uma atividade aleatória, 

antes surge, se desenvolve e se contextualiza, não apenas nas universidades 

públicas, mas também no sistema educacional como um todo, tendo como 

propósitos fundamentais, conforme afirma Dias Sobrinho (2003), o controle e a 

legitimação dos modelos educacionais que se formatam em cada tempo 

histórico, tanto no âmbito internacional quanto no Brasil.  

Esta informação torna-se relevante por nos mostrar que a realidade não 

possui apenas um viés, antes é complexa e contraditória, e, por vezes, 

encontra-se encoberta por determinantes que fogem do aparente e que estão 

implícitos nas práticas, ideologias e nas relações que estas fundamentam.  

É necessário observar que a política de avaliação efetuada na UFRN se 

insere neste propósito e acompanha os movimentos econômicos, político-
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ideológicos, sociais e culturais que perpassam a construção da política de 

educação para o ensino superior, suas contradições, avanços e limites.  

Neste sentido, podem apresentar tensões que dificultam, de alguma 

forma, sua apreensão e sua utilização mais ampla pela instituição e/ou pelos 

segmentos que a compõem, ou ainda, uma subutilização destes dados, 

fragilizando o usufruto das suas potencialidades para o autoconhecimento 

institucional e, consequentemente, reduzindo sua importância para a tomada 

de decisões que resultem em mudanças mais gerais, não apenas das práticas 

de gestão, de ensino e de aprendizagem, de formação profissional, mas 

sobretudo, de uma formação mais ampla, direcionada à produção de 

conhecimentos, científicos e técnicos, comprometidos com a melhoria das 

condições de vida e de bem estar da comunidade acadêmica e da sociedade 

como um todo. 

No Brasil, a avaliação institucional educacional tem sua trajetória 

marcada por mudanças, cujos novos contornos se desenham e adquirem maior 

visibilidade a partir das reformas universitárias, da expansão do ensino superior 

– tanto na esfera pública quanto privada, em contextos sociopolíticos que 

oscilam entre o autoritarismo/conservadorismo e a democracia e perspectivas 

mais críticas de sociedade e de suas relações, enfim, por uma diversidade de 

modelos e processos de avaliação educacional.  

Neste sentido, Eussen e Castro (2012), destacam o Programa de 

Avaliação da Reforma Universitária – PARU, estabelecido em 1983 sob a 

coordenação da CAPES/MEC, posteriormente revisto pelo Grupo Executivo de 

Reformulação do Ensino Superior (GERES) e utilizado como fundamento para 

a constituição, em 1993, do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), este conduzido pela Secretaria de Ensino 

Superior (SeSU), órgão articulador, viabilizador e financiador deste processo.   

Na conjuntura do Governo Fernando Henrique, a avaliação institucional 

educacional passa a basear-se em testes de desempenho, com o Exame 

Nacional de Curso (ENC/Provão) e a Avaliação das Condições de Oferta 

(ACO) e posteriormente, no Ensino Nacional do Ensino Médio (ENEM), além 

de contar com a gratificação de Estímulo à Docência (GED).  

No Governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES), em seus primórdios, apresentava-se 
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enquanto uma proposta direcionada a efetivação de uma de avaliação 

fundamentada com princípios de participação, democracia, igualdade e justiça 

social. No entanto, foi aprovada pelo Congresso Nacional com modificações e 

incorporações que descaracterizam seu caráter mais formativo e 

emancipatório, reforçando seu caráter somativo e punitivo.  

O SINAES, portanto, foi instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 

2004, com o intuito de assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes. Em sua concepção atual de avaliação, atua 

com os conceitos: da eficiência, da competitividade, da performatividade, tendo 

como objetivos mais importantes: o controle, a hierarquização, a comparação e 

o ranqueamento.  

É importante ressaltar, conforme enfatiza Eussen e Castro (2012), que 

ideologicamente o SINAES se constrói sobre a perspectiva de ser uma política 

neutra, isenta de valores e interesses, segundo a compreensão de que os 

dados numéricos e os índices, se evidenciam como a única forma legítima de 

avaliação, como se estes, por si só, fossem capazes de dar conta da 

complexidade da avaliação do fenômeno educativo. 

O que foi mostrado até agora nos conduz a conclusão de que a trajetória 

da avaliação institucional educacional no Brasil se faz perpassada pela 

contradição, pelo embate político de duas perspectivas teórico-metodológicas 

mais gerais e antagônicas, uma com caráter mais formativo e emancipatório, 

outra mais somativo e punitivo, com predomínio da segunda, de cunho mais 

mercadológico, eficientista e rentabilista, mais direcionado ao controle, à 

hierarquização, à comparação e ao ranqueamento das instituições de ensino 

superior.   

Este cenário, por vezes, contribui para que se desenvolva nos espaços 

institucionais, em geral, certa desconfiança quanto à utilização dos resultados 

da avaliação em uma dada realidade. Como bem enfatiza Weiss (1978), é 

comum as organizações apresentarem resistências em aceitar os resultados 

avaliativos, pois estes podem não contemplar os anseios organizacionais e 

mostrar a necessidade de mudanças que, por vezes, não são de seu interesse. 

Esta resistência ancora-se nas seguintes razões: ―a factibilidad, aceptabilidad e 

ideologia‖ (WEISS, p. 139).  
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A factibilidad estaria relacionada com a dificuldade de se conseguir 

efetuar mudanças em uma organização, devido a sua complexidade, rigidez 

interna e pelo medo de que a mudança conduza a organização a um processo 

de instabilidade, a falta de direção e de confiança nas suas capacidades. 

A aceptabilidad corresponde ao receio de que os grupos de fora da 

organização, como investidores, usuários, outras organizações, etc., resistam 

às mudanças propostas, levando-a a um período de dificuldades e escassez. 

Finalmente, ao se reportar à ideologia, aponta que:  

 

Las organicaciones tienem compromisos ideológicos. Se inclinan a 
creer en un conjunto de valores e incluso en determinados métodos 
de trabajo. Probablemente rechazarán cualesquier conclusiones que 
amenacen a sus finalidades essenciales. (WEISS, 1978, p. 140) 

   

O que significa dizer, que as organizações não são neutras, mas 

desenvolvem suas ações fundamentadas por uma ideologia, por um conjunto 

de valores sobre os quais fundamentam suas metas e ações. Mudar esta 

realidade não é fácil, pois, segundo enfatiza esta autora, mesmo quando os 

resultados da avaliação são negativos, algumas destas organizações podem 

encontrar justificativas racionais para permanecer desenvolvendo suas antigas 

práticas.  

Percebemos que a ideologia adquire, cada vez mais, um papel 

determinante para a produção e a utilização dos resultados avaliativos, não 

sendo possível apreender esta realidade sem considerar a dimensão política 

que fundamenta as escolhas institucionais diante das possibilidades que se 

colocam à tomada de decisões, bem como sua atuação como facilitadora ou 

como entrave para o desenvolvimento de processos avaliativos que 

considerem propostas mais democráticas e participativas de avaliação.  

Dias Sobrinho (1996, p. 15) enfatiza que ―A avaliação institucional é um 

campo de disputas que ultrapassa as questões mais aparentes e formais da 

organização e do gerenciamento das instituições educativas‖, ou seja, 

compreende um embate que vai além das diferenças metodológicas utilizadas 

em uma pesquisa para a coleta e o tratamento dos dados, mas, sobretudo 

adentra o debate ideológico e a postura política por meio dos quais estes 

dados são interpretados e apreendidos.  
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Para este autor a dimensão ideológica da avaliação, que compreende 

sua ação e seu significado político, acaba tendo sua importância secundarizada 

pela evidência dada a sua dimensão técnica, em geral mais superficial e 

quantitativa, facilmente utilizada para definição de metas e, consequentemente, 

para definir os rumos da universidade e alguns aspectos do desenvolvimento 

da sociedade humana.  

Em nossa compreensão, a dimensão ideológica de uma avaliação 

institucional educacional deve ser observada de maneira mais criteriosa, pois, 

esta interfere diretamente na concepção de avaliação, em sua metodologia e, 

consequentemente, em seus objetivos, metas, produção e utilização de 

resultados, produzindo um impacto considerável sobre os avanços e limites 

que perpassam o conhecimento institucional, interno ou externo, e a 

apropriação de seus resultados para a tomada de decisões e/ou atendimento 

das demandas específicas de seus segmentos.     

É consenso que o tema da avaliação institucional tem adquirido cada 

vez mais notoriedade no contexto da política educacional, sobretudo quando 

nos reportamos ao ensino superior. Como enfatiza Dias Sobrinho (1986, p.15), 

o processo interno e externo de avaliação vem sendo desenvolvido em quase 

todas as universidades brasileiras, principalmente, por esta compreender 

―grande força instrumental e considerável densidade política‖, além de, 

implicitamente, ser uma ―ação de grande impacto na transformação da 

universidade‖, sendo oportuno, neste caso, observar em que direção estas 

mudanças acontecem, para consolidar que projeto de universidade.    

Isto reafirma a relevância da dimensão ideológica da avaliação 

institucional e nos direciona a observar a necessidade de considerar a 

compreensão de universidade que está no cerne das diretrizes e práticas da 

UFRN, tendo em vista que todas as suas ações estarão direcionadas a 

construir este modelo de universidade e/ou consolidá-lo, ou seja, é ela que irá 

definir que transformações esta prática irá propor para universidade e sobre 

quais perspectivas. 

É, portanto, neste contexto, que submetemos a avaliação institucional 

que vem sendo desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte desde o ano de 1994 do século XX, a um processo de meta-avaliação, 
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ou seja, a um processo do que Scriven (2015) denomina de avaliação de uma 

avaliação.   

Sendo assim, esta pesquisa apresenta como Objetivo Geral: Efetuar um 

estudo Meta-avaliativo da avaliação institucional da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Para alcançar tal proposição, adotamos como 

Objetivos Específicos: Apreender o tipo de avaliação desenvolvido da 

UFRN e sua relação com os diferentes setores; conhecer as abordagens 

de avaliação PAIUB e SINAES que fundamentam a avaliação da UFRN; 

Saber se os resultados da avaliação institucional da UFRN são viáveis e 

úteis às demandas da comunidade universitária.  

Nossa hipótese é a de que: Na viabilidade e utilidade da avaliação 

institucional da UFRN, a facilidade varia de acordo com a estrutura e a 

organização institucional e as dificuldades decorrem do pouco 

atendimento às demandas específicas de seus segmentos. 

Para efeito deste trabalho, a meta-avaliação, se refere ao procedimento 

metodológico do estudo, pois, se orienta pelos procedimentos específicos da 

prática avaliativa, porém, para serem aplicados sobre avaliações e não sobre 

políticas, programas, projetos e instituições, como especificado a seguir.  

 

 

1.1 META-AVALIAÇÃO COMO ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO E ESTUDO  

 

 

À vista do considerado avanço do campo da avaliação observado nas 

últimas décadas, bem como de seu impacto, enquanto julgamento do mérito e 

do valor de uma política, programa, projeto ou instituição, aflora entre os 

avaliadores, demandantes e/ou interessados, a preocupação acerca da 

validade e da idoneidade dos processos avaliativos.  Este movimento ocorre, 

sobretudo, no contexto norte americano, onde esta prática se instaura 

profissionalmente.  

Neste processo a Joint Committee on Standards for Education 

Evaluation1 e a American Evaluation Association (AEA) 2, se constituem em 

                                                           
1
 O Joint Committee é uma coligação de grandes associações profissionais dos Estados 

Unidos e do Canadá que foi criada em 1975, mediante uma preocupação comum com a 
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associações de avaliadores que se destacam na preocupação com a 

profissionalização e a qualificação da avaliação, e, sobretudo, com o 

estabelecimento das normas, princípios e padrões que deliberam sobre os 

critérios que devem ser observados pelos avaliadores para que estes 

produzam o que, neste contexto, se considera de boas práticas avaliativas.  

Estas normas, princípios e padrões adquirem centralidade na obra de 

Scriven (2015), considerado o primeiro a utilizar o termo meta-avaliação para 

definir qualquer avaliação de avaliação, sistema de avaliação ou dispositivo de 

avaliação. Sua preocupação consistia em utilizar procedimentos de avaliação 

para avaliar: primeiro os procedimentos teórico-metodológicos de uma 

avaliação e, segundo, os seus aspectos práticos, ou seja, avaliar seu 

desempenho. O que Souza (2016) chama de performance.  

O interesse que perpassa a proposição de Scriven (1969) seria o 

estabelecimento de padrões, teóricos e metodológicos avaliativos mínimos, 

socialmente reconhecidos entre os avaliadores e consumidores de uma 

avaliação, governamentais e/ou não governamentais, que pudessem ser 

utilizados para aferir sua qualidade e confiabilidade.  

Ressaltamos que esta discussão de Scriven (2015), como reforça Souza 

(2016), tem seu cerne na política educacional. É também neste campo que 

este autor concentra a maior parte de sua produção e desenvolve e aplica seus 

conhecimentos da meta-avaliação, inclusive com a construção de uma 

proposta de Cheklist3, direcionada empregar os critérios elencados nas normas 

                                                                                                                                                                          
qualidade da avaliação.  Esta tem publicado três conjuntos de normas para a avaliação que 
hoje são amplamente reconhecidas: O pessoal padrões de avaliação (2ª Ed.); O programa 
padrões de avaliação (3ª Ed.); Normas de avaliação da sala de aula para  professores 
PreK-12. Suas normas são os únicos padrões educacionais certificados pela American 
National Standards Institute (ANSI). Para maior aprofundamento ver: http://www.jcsee.org/. 
2
 A American Evaluation Association (AEA) é uma associação profissional de avaliadores 

dedicada à aplicação e exploração de programas de avaliação, avaliação pessoal, tecnologia e 
muitas outras formas de avaliação. Possui cerca de 7100 membros representando todos os 
cinquenta Estados dos Estados Unidos da América bem como de mais de sessenta países 
estrangeiros. Sua Missão:  melhorar as práticas e métodos de avaliação, aumentar o uso da 
avaliação, promover a avaliação como uma profissão e apoiar a contribuição da avaliação para 
a geração de teoria e conhecimento sobre a uma ação humana eficaz. Sua Visão: promover 
uma comunidade inclusiva, diversificada e de prática internacional, posicionada como uma 
respeitada fonte de informação sobre e para o campo da avaliação. Tem como Valores: 
valores de excelência em práticas de avaliação, utilização dos resultados da avaliação e a 
inclusão e a diversidade na comunidade de avaliação. Para maiores informações consultar: 
http://www.eval.org/p/cm/ld/fid=4 
3
 A Key Evaluation Checklist foi criada por Scriven (1969), mas aplicada por outros autores. 

Nela, a avaliação objetiva verificar a utilização de conceitos de avaliação, seus padrões e 
métodos. Esta se constitui em lista com questões contendo a descrição da avaliação, do 
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da Joint Committee e os princípios da AEA, na avaliação das avaliações dos 

espaços escolares.  

Como um modelo de avaliação particular, a meta-avaliação, em seus 

moldes mais gerais, vivencia em sua construção e desenvolvimento, os 

impasses paradigmáticos e as imprecisões conceituais que notadamente vêm 

marcando os debates acerca da avaliação de políticas públicas.  

Neste aspecto, é preciso considerar que, em uma realidade como a 

nossa, onde as relações que se estabelecem entre o capital e o trabalho se 

sustentam na desigualdade e no confronto entre diversas visões de mundo, a 

meta-avaliação não é uma prática vazia de significados. Ela é expressão de 

seu tempo histórico, portanto, no cenário do capitalismo contemporâneo, 

notadamente de cunho neoliberal, se legitima influenciada por perspectivas 

mais restritas de avaliação, ou seja, mais direcionadas à regulação e ao 

controle das políticas públicas que ao seu aprimoramento e ampliação. 

Como consequência, até a compreensão do que é ou não finalidade 

avaliativa da meta-avaliação é um desafio que se coloca para esta prática no 

tempo presente, principalmente, quando, na maioria das vezes, os objetivos 

avaliativos se formatam avessos às necessidades de aprimoramento e 

ampliação dos serviços sociais e da construção de um aparato teórico e 

metodológico, ético-político e cultural que nos permita pensar esta prática 

sobre uma perspectiva mais ampla que se organize para além de sua 

funcionalidade para a (re)produção do capital.  

Dito de outra forma: que possibilite questionar os fundamentos 

ideológicos, éticos e políticos da prática avaliativa da meta-avaliação em sua 

função de regulação e controle, revelar suas contradições e, a partir de então, 

buscar construir alternativas mais democráticas e participativas que contribuam 

para o aperfeiçoamento das políticas públicas na direção de um maior 

atendimento às demandas por serviços dos segmentos mais populares.  

Notadamente nas proposições de Scriven (1969), a grande questão que 

se coloca para a meta-avaliação é a de verificar em que medida uma avaliação 

atende aos critérios avaliativos estabelecidos pelos padrões, normas e 

princípios da Joint Committée e da AEA. Neste sentido, a avaliação 

                                                                                                                                                                          
cliente, dos recursos avaliáveis, padrões, processos, resultados, recomendações, etc. Para 
maior aprofundamento ver: http://www.michaelscriven.info/images/KEC_3.22.2015.pdf 
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desenvolvida pode ser considerada acrítica, pois está restrita ao trabalho de 

identificar e descrever uma dada avaliação a partir de padrões pré-

estabelecidos, e não em questionar seus fundamentos, ou seja, em questionar 

as concepções e visões de mundo que servem de referência para emitir sobre 

esta um juízo de valor e de mérito, para definir o que é uma boa ou má 

avaliação.  

Cabe salientar que o recurso ao estabelecimento de padrões, normas e 

princípios para regular os processos de avaliação de políticas, programas, 

projetos e instituições tem sido uma prática presente no processo histórico de 

construção da avaliação de políticas públicas e, também, da meta-avaliação.  

No âmbito das políticas educacionais para o ensino superior, no Brasil, 

esta padronização, atualmente, acontece por meio do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação do Ensino superior – SINAES e o seu 

acompanhamento é efetuado por meio do INEP/MEC, a partir da utilização da 

avaliação interna, externa, de cursos e do desempenho dos alunos, inclusive 

com o uso de instrumentos como o checklist, este último direcionado a verificar 

quais das orientações desta lei foram ou não observadas pelas ações 

institucionais e aferir, sobre estes resultados, o valor e o mérito de uma 

instituição, ou seja, atribuir-lhe um conceito que exprima uma dita qualidade.  

Na discussão apresentada por Lopes (2013), via de regra, a meta-

avaliação teria dois significados, um fundamentado em autores clássicos como 

Scriven (1969) e Stufflebean (2001) que prevê a aplicação imediata do conceito 

a partir da elaboração e da aplicação direta de checklists; outro mais amplo e 

geral, que contempla referências e explicações de caráter axiológico, 

ideológico e epistemológico da avaliação.  

Na visão de Diaz (2001), o momento da aplicação direta dos checklists 

na meta-avaliação se constrói tendo como fundamento um enfoque mais 

restrito e limitado aos processos e aos resultados das avaliações, por isto, 

tende a direcionar-se mais ao controle dos processos avaliativos e da 

capacidade técnica dos avaliadores. Dito de outra forma: a aplicação de 

checklists tem considerável papel na definição do que avaliar, do como avaliar, 

bem como do para que e para quem avaliar.  

Para este autor, o rigor metodológico atribuído, neste caso específico, à 

checklist contribui para o desenvolvimento técnico dos instrumentos da 
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avaliação e para a produção de conhecimentos dos aspectos mais gerais da 

realidade, sobretudo, quando o que está em pauta são os estudos 

autoavaliativos,  

  

 

Tiene, sin embargo, algunas ventajas importantes. Se propricia la 
construcción de instrumentos estructurados y bastante precisos para 
el levantamiento de datos y la elaboración de la información. Clave 
dentro de estos son las listas de comprobación (checklists) de 
critérios y de variables objeto de la (meta)evaluación. Outra ventaja 
es que la sencillez y el potencial desarollo de destrezas em el manejo 
de los instrumentos, admitem su adoción y uso como una técnica 
para la auto-evaluación (Díaz, 2001, P. 176).  

 

 

Para nós, esta meta-avaliação mais aligeirada e restrita à qual se reporta 

Diaz (2001), pode até, se considerarmos a dimensão quantitativa dos dados, 

agregar a esta atividade elementos que contribuam para o desenvolvimento 

técnico e instrumental do estudo avaliativo, mas, ao mesmo tempo, esvaziam-

no do significado ético, político e ideológico necessário à apreensão teórico-

metodológica mais ampla e qualitativa do(s) significado(s) que estes passam a 

ter em dada avaliação, sobretudo se considerarmos que, neste campo, a 

atribuição do valor e do mérito é uma construção social formatada por múltiplas 

e complexas determinações.  

 Isto explica o porquê de Díaz (2001) considerar importante inserir a 

meta-avaliação no universo das explicações de caráter axiológico, ideológico e 

epistemológico de uma avaliação. Em seu entendimento, meta-avaliar é um 

processo social de aprendizagem cujo objetivo está em compreender, não só a 

dimensão técnica, mas também, ética e política e interpretar a avaliação, desta 

forma, pressupõe retroalimentação e aprendizagem acerca do processo 

avaliativo.   

Neste sentido, é preciso que a meta-avaliação se direcione a apreender 

a avaliação para além dos seus resultados, ou seja, a analisá-la a partir da 

totalidade de seus múltiplos e complexos determinantes, considerando: "los 

valores en juego; las actitudes y la conducta del evaluador y de los afectados; 

la metodología, la lógica y la estrutura; la estética: los aspectos formales de la 

presentación y el estilo, y los lingajes y la codificación" (Ibdem, p. 177). 
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A partir do exposto por Díaz (2001) é possível compreender que a 

definição do que avaliar, do como avaliar, para que avaliar e para quem avaliar 

vai além de uma mera formalidade técnica e metodológica, antes expressam 

intencionalidades que se constroem a partir da uma perspectiva neoliberal de 

avaliação, na qual se destaca o avaliar para eficiência e eficácia, para a 

produtividade e para racionalização dos recursos, também no campo das 

avaliações das instituições educacionais.   

É por isto que, em nosso entendimento, adentrar o universo dos valores, 

da ideologia, da dimensão ética e política de uma avaliação é tão importante 

para a compreensão das suas possibilidades e limites no âmbito das 

instituições de ensino superior, dentre estas, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como buscaremos mostrar no decorrer deste trabalho.  

 

 

1.2 PERCURSO METODOLÓGICO ADOTADO  

 

 

 Como percurso metodológico de desvelamento dos objetivos propostos, 

efetuamos o levantamento bibliográfico, como forma de identificar o 

desenvolvimento histórico da avaliação institucional educacional, os 

documentos que fundamentam esta prática nas Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES, bem como, as produções existentes sobre a temática.  

 Como explicam Laville e Dionne (1999, p. 166), os documentos são 

―toda a fonte de informações já existente‖ e compreende ―todo vestígio deixado 

pelo homem‖ sobre uma dada realidade, não se relacionando apenas a fontes 

impressas e legislações, mas também, a documentos pessoais, dossiês, 

artigos de jornais, periódicos e publicações científicas, dados estatísticos de 

organismos nacionais e internacionais, documentos sonoros e visuais, etc.  

 Chizzotti (2014, p. 114) também compartilha desta conceituação e afirma 

que um documento pode ser ―toda e qualquer informação visual, oral, sonora, 

eletrônica que esteja gravada ou transcrita em um suporte material: papel, 

filme, pedra ou quaisquer outros materiais‖.  

  Em nosso caso, compreendemos a necessidade de considerar as 

legislações internacionais e nacionais que legitimam a avaliação institucional 
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nas IFES, os documentos internos da UFRN que direcionam este fazer no 

âmbito desta instituição, bem como, as produções governamentais, 

acadêmicas, bibliográficas e notícias sobre o tema, dentre outras importantes 

fontes de informações e de coleta de dados.  

A observação, conforme enfatizam Ludke e Marli (1986) como 

instrumento de pesquisa, precisa ser controlada e sistemática, direcionada 

retirar da realidade o que se pretende desvelar, neste sentido, foi utilizada 

como forma de apreender a dinâmica da avaliação institucional que vem sendo 

desenvolvida na UFRN, como esta planeja e organiza suas atividades e ações. 

Este instrumento privilegiou a Comissão Própria de Avaliação – CPA, por esta 

ser encarregada da condução do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES nesta universidade.  

 A Entrevista Semiestruturada é entendida como um instrumento 

importante de coleta de informações acerca das impressões dos sujeitos que 

se encontram, direta ou indiretamente, envolvidos nos processos de avaliação 

institucional da UFRN. Por necessitar estar fundamentada em um roteiro 

prévio, ela permite a livre expressão do sujeito acerca do que lhe é 

questionado, garantindo, ao mesmo tempo, o debate a respeito do tema, o 

direito e o respeito à voz dos sujeitos entrevistados.   

 Neste estudo, esta foi aplicada junto à parcela dos membros da CPA; ao 

coordenador da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação; bem como 

aos espaços de representação dos segmentos da comunidade acadêmica4, 

como o Sindicado dos Professores da UFRN – ADURN, Sindicato Estadual dos 

Trabalhadores da Educação do Terceiro Grau – SINTEST, do Diretório Central 

dos Estudantes – DCE e dos Centros Acadêmicos - CAs, que em algum 

momento, atuam como avaliadores e/ou são avaliados5.  

 Salientamos que além dos segmentos dos discentes, docentes e 

técnicos administrativos, esta instituição conta com o apoio de servidores 

terceirizados, sujeitos estes que se encontram inseridos no contexto 

                                                           
4
 Por comunidade acadêmica a UFRN compreende o conjunto dos segmentos que compõem 

seu quadro de servidores públicos e alunos, ou seja, docentes, discentes e técnicos 
administrativos. Além destes, outro segmento, os terceirizados, atuam na instituição, porém, 
por não possuir vínculo direto de trabalho com a mesma, não são vistos como parte de seu 
quadro de recursos humanos, portanto, não são considerados na avaliação institucional 
desenvolvida por esta instituição. 
5
 As entrevistas foram gravadas e transcritas para facilitar a apreensão dos dados necessários 

ao desenvolvimento da pesquisa. 
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institucional a partir de vínculos precarizados de trabalho, mas que não são 

alcançados por nenhuma das iniciativas avaliativas institucionais, por este 

motivo, não foram contemplados nesta pesquisa.  

 A escolha por ouvir os segmentos da UFRN dos docentes, técnicos 

administrativos e discentes a partir de seus espaços reconhecidos de 

representação se justifica pelas limitações temporais inerentes ao próprio 

processo de doutoramento, no qual, a coleta de dados por meio da definição de 

amostras aleatórias mais amplas não seria viável.   

Para coleta de dados junto a Comissão Própria de avaliação, a 

construção da amostra se deu a partir do envio de um e-mail convite destinado 

aos avaliadores da CPA. Na medida em que estes confirmavam sua 

participação no estudo, os sujeitos da pesquisa iam sendo, paulatinamente, 

definidos. Assim, dos 14 membros que atualmente formam a CPA6, 10 

avaliadores manifestaram interesse em colaborar com a pesquisa e foram 

entrevistados, além de 01 dos 03 assessores técnicos que atualmente prestam 

apoio especializado à comissão.     

A Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação (CAA) foi ouvida na 

pessoa de seu Coordenador; os professores, por meio do Presidente da 

ADURN; os técnicos administrativos, a partir da Presidente do SINTEST.  Os 

discentes pelo DCE e CAs, além dos alunos que se voluntariaram a participar 

da pesquisa por meio de sua inscrição no Projeto de Extensão: A Avaliação 

Institucional da Universidade Federal da UFRN em Pauta, submetida à 

comunidade estudantil via Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas – SIGAA e desenvolvida no dia 10 de abril de 2018.   

Para adentrar o universo dos discentes utilizamos como proposta a 

aplicação da técnica do grupo focal. Nesta atividade, o debate foi provocado a 

partir de questões chave abordando o tema da avaliação institucional da UFRN 

(instrumento em anexo). O emprego desta técnica nos possibilitou ouvir uma 

maior quantidade de estudantes com um menor desprendimento de tempo.  

                                                           
6
 Portaria Nº 413/14-R de 10 de março de 2024. Disponível em: 

http://www.avaliacao.ufrn.br/documento.php?id=116786243. Acesso em 08 de julho de 2018. É 
possível perceber, pela portaria, uma desatualização do número de membros em relação à 
realidade da CPA. Portaria nomeia 19 membros como integrantes da CPA, na realidade atual 
esta atua com 14, destes apenas 10 são efetivamente ativos. É possível verificar a quantidade 
de membros da CPA, consultando o Relatório de Autoavaliação Institucional da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - Triênio 2015 – 2016 – 2017 (UFRN, 2018)    
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Os encontros aconteceram em 2 momentos. O primeiro se refere ao 

projeto de extensão que mencionamos acima. Este contou com a colaboração 

de membros do Centro Acadêmico (CA) de Enfermagem e do Serviço Social, 

além de alguns discentes destes cursos que, voluntariamente, se inscreveram 

no projeto.  

Para realização da atividade foi solicitado para os discentes se 

apresentarem – nome, curso, se faziam parte do DCE ou de CAs e a 

expectativa que tinham a respeito do encontro. Posteriormente solicitamos para 

que os estudantes respondessem livremente a primeira questão norteadora: ―o 

que é avaliação institucional? As respostas foram gravadas e transcritas para 

que pudéssemos apreender suas impressões.  

Para as questões posteriores, os discentes foram divididos em dois 

grupos. Um seria responsável por debater as questões: O que está sendo 

avaliado na UFRN? O que você gostaria que fosse avaliado na UFRN? E 

sistematizar suas impressões em papel madeira; o outro grupo deveria fazer o 

mesmo com as perguntas: Você acha que a avaliação institucional é 

importante? Para que ela é importante? Após este momento de discussão e 

sistematização dos grupos, estes foram reunidos em plenária para expor seus 

pontos de vista a respeito do que foi solicitado e discutir, em conjunto, as 

convergências e as divergências sobre o tema. Esta técnica favoreceu o 

envolvimento e a reflexão dos participantes sobre a concepção de avaliação 

predominante, qual avaliação estes tem acesso e qual a importância desta 

avaliação para este segmento. Este momento foi gravado e transcrito para 

facilitar à sistematização dos dados necessários a pesquisa.  

O segundo encontro aconteceu em 10 de maio de 2018 e contou com a 

participação de membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE), CA de 

Ciências Biológicas, de Comunicação Social, Serviço Social e de Nutrição. 

Para este momento o grupo focal foi efetuado a partir da proposição de uma da 

roda de conversa. Neste momento utilizamos as questões acima para incitar o 

debate entre os participantes e apreender suas impressões a respeito da 

temática. Esta atividade também foi gravada e transcrita.  

Para apreender às percepções da Reitoria, ou seja, do espaço 

administrativo da UFRN acerca da avaliação institucional, utilizamos como 

fonte de dados o pronunciamento da Reitora, Profª Drª Ângela Maria Paiva 
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Cruz, no Seminário Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

na UFRN: análise dos resultados de 2014, ocorrido em 12 de abril de 20177. 

Neste, a Reitora expôs o que considera ser uma avaliação institucional, sua 

importância e implicações para a melhoria de desempenho dos cursos e da 

UFRN. 

Para melhor organizar a exposição dos dados, preferimos nos referir aos 

sujeitos da pesquisa tomando como referência seus cargos e/ou funções em 

exercício no âmbito da instituição (Exemplos: Reitora, Avaliador da CPA 1, 

Avaliador da CPA 2, Assessora da CPA, Coordenador da Coordenadoria de 

Acompanhamento e Avaliação, Presidente da ADURN, Presidente do 

SINTEST, Membro do DCE, Membro dos CAs, etc.). Para os que não exercem 

função pública, como é o caso de alguns discentes, estaremos nos referindo a 

estes como discentes 1, discentes 2 etc.  

Recorremos à análise do discurso como forma de apreender como os 

sujeitos entrevistados percebem a avaliação institucional da UFRN, sua 

importância e seus resultados. Como explica Chizzotti (2014, p. 120 e 121), o 

discurso não tem um significado único‖, pelo contrário, abarca ―um conjunto de 

ideias, um modo de pensar ou um corpo de conhecimentos expressos em uma 

comunicação textual ou verbal‖, em uma pesquisa, este ―é a expressão de um 

sujeito no mundo que explicita sua identidade (quem sou, o que quero) e social 

(com quem estou) e expõe a ação primordial pela qual constitui a realidade‖, 

sendo portanto, um importante instrumento para a apreensão das relações que 

se estabelecem entre os sujeitos e o objeto de estudo no contexto social em 

foco.  

 Quanto à análise de conteúdo, foi empregada com a finalidade de 

interpretar o conteúdo dos documentos internacionais, nacionais e locais que 

regulamentam, legitimam e pensam a avaliação institucional educacional no 

Brasil e na UFRN. Esta técnica foi considerada importante por contribuir para a 

organização e sistematização dos dados documentais, possibilitando observar 

                                                           
7
 O Seminário Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) na UFRN: análise 

dos resultados de 2014 foi promovido pela Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD/UFRN. 
Definia como principal público os coordenadores de curso e o Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) desta instituição, tanto do campus central quanto dos campi do interior do Estado.  
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o grau de relevância de cada informação, em particular, pela maneira com que 

estas são expostas nos textos.  

 É neste contexto que Chizzotti (2014, p. 115), expõe que ―um texto 

contém sentidos e significados, latentes ou ocultos, que podem ser 

apreendidos por um leitor que interpreta a mensagem‖, servindo-se para tanto, 

de ―técnicas sistemáticas apropriadas‖, ou seja, pela apreensão das ―unidades 

elementares que compõem produtos documentários‖, como: ―palavras-chave, 

léxicos, termos específicos, categorias, temas e semantemas‖. Para este autor, 

o conteúdo de um documento tem em seu cerne um conjunto de indicadores 

que podem nos ajudar a esclarecer detalhes importantes da realidade 

estudada, a conhecê-la e interpretá-la.    

 Para nós, o conhecimento da realidade que nos cerca é muito 

importante, mas não deve direcionar-se a uma prática vazia em si mesma, sem 

desdobramentos que possibilitem o alcance de novos conhecimentos e o 

desenvolvimento de novas práticas e desafios.  

 Assim, entendemos que a busca pela compreensão das dinâmicas que 

envolvem as relações societárias, em cada tempo histórico, deve ser uma 

constante, pois o conhecimento não é estático e está sujeito ao movimento de 

criar-se e recriar-se à medida que novas e diversificadas formas da produção 

material de existência e de seu consumo se desenvolvem e se transformam, 

provocando impactos em todas as suas relações, sejam estas econômicas, 

político-ideológicas, sociais ou culturais.   

 Na realidade da avaliação de políticas públicas e, em particular, da 

avaliação de uma instituição educacional, vemos formar-se uma crescente 

expectativa sobre a definição do valor e do mérito das práticas educativas e 

institucionais e do julgamento de sua qualidade. Contudo, a crítica aos 

postulados e critérios que determinam este valor e este mérito não se 

desenvolvem no mesmo ritmo e/ou, em muitos dos casos, nem acontece.    

 Diante desta realidade, nesta pesquisa, também foi possível discutir os 

instrumentos avaliativos que têm direcionado a avaliação das instituições de 

ensino superior no Brasil, historicizá-los, compreender que resultados buscam 

produzir e com quais objetivos.  

 Este exercício nos possibilitou enxergar que estes instrumentos, na 

particularidade da avaliação de instituições educacionais, assumem, 
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principalmente após os avanços da ideologia neoliberal, propósitos específicos, 

ou seja, se propõem, em geral, a regular e controlar os espaços públicos e 

privados de educação superior para conferir-lhes credibilidade, ou se preferir, a 

acreditação – uma espécie de certificação de qualidade aplicado às instituições 

e a seus cursos após sua submissão a testes e à avaliações de desempenho.  

 A partir deste modelo de avaliação de instituições educacionais, 

efetuada por meio a aplicação de testes, as instituições são conceituadas 

quantitativamente de 1 a 5, no qual 1 significa baixo desempenho e 5, 

desempenho de excelência. Estes conceitos são facilmente compreensíveis 

pela população e, corriqueiramente utilizados por esta para escolher entre as 

instituições e cursos, aqueles tidos como melhores e mais excelentes.    

 Os conceitos, quando assumidos enquanto referência de qualidade, 

adquirem uma ampla influência sobre a definição dos rumos das instituições de 

ensino superior, pois, na corrida por bons resultados, é sobre esta concepção 

de qualidade que as instituições irão projetar suas metas e objetivos, buscar a 

tão almejada excelência.  

 No contexto estudado, este processo acontece sem que se observe uma 

contestação mais ampla acerca dos critérios que fundamentam a construção 

destes conceitos. Antes, visualizamos uma busca incessante das instituições 

educativas de ensino superior por moldar-se à tais exigências, e assim, adquirir 

o direito de compor a elite restrita das universidades, faculdades, institutos etc, 

tidos como excelentes. Não raro, sem a devida reflexão sobre o que isto 

realmente significa e se este modelo de avaliação educacional e seus 

instrumentos, respondem às necessidades avaliativas para o alcance de tão 

audacioso objetivo, ou seja, para valorar o que é ser excelente.  

 Esta realidade reflete o solo complexo que fundamenta a construção da 

avaliação de instituições educacionais no Brasil, pois, por ser perpassada por 

diferentes bases ideológicas e teórico-metodológicas, esta avaliação tem se 

mostrado um desafio para as instituições de ensino, sobretudo, se a pensamos 

para além dos conceitos, como um exercício cotidiano de (re)construir as 

práticas educativas e aperfeiçoar seus processos.  

 Este desafio é maior quando mergulhamos na literatura específica da 

avaliação de políticas públicas e educacionais para desvelar as 

particularidades teórico-metodológicas que fundamentam esta prática, em geral 
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perpassada por imprecisões conceituais que dificultam a apreensão de sua 

singularidade no âmbito mais geral da pesquisa social.    

 Como bem explica Souza (2016, s/n, mimeografado) ―a frouxidão 

conceitual acompanha os processos avaliativos e evidenciam diferenças 

consideráveis nas conceituações que especificam o que, nesta prática, se 

entende por teoria, modelo, abordagem, enfoque e classificação‖. Esta 

imprecisão não só dificulta o desvelamento desta prática, mas também, por 

outro lado, conclama o avaliador a preocupar-se com a clarificação, sempre 

que possível, das posturas assumidas em ocasião do desenvolvimento de uma 

avaliação.  

 Para efeito deste trabalho, utilizamos uma leitura histórico-crítica da 

realidade, na compreensão de que a avaliação de políticas públicas e, nesta, a 

avaliação de instituições educacionais, enquanto pesquisa social, é uma 

construção histórica, perpassada por contradições, sendo esta ao mesmo 

tempo determinada e determinante do contexto no qual se insere.  

 Neste sentido, é preciso ainda ter clareza que o desenvolvimento da 

avaliação de políticas públicas também é uma prática relacional, na qual as 

diversas dimensões, econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais que 

compõem a realidade social e integram sua totalidade, dialogam entre si, 

consolidando, de acordo com o tempo histórico, diferentes objetivos, metas e 

dimensões.    

 É importante compreender que, ao pensar a avaliação institucional 

educacional, foco deste trabalho, como um espaço complexo, estamos 

considerando que esta atividade é, ao mesmo tempo, específica e global, ou 

seja, que ela apresenta características particulares que a identificam como um 

ser singular dentro do conjunto das práticas avaliativas. E também, global, na 

medida em que carrega em si características que a identificam como parte de 

uma coletividade, neste caso, como parte integrante do universo da prática 

avaliativa.  

 Estas características, específicas e globais, formatam a avaliação 

institucional da UFRN, que, neste contexto, se desenvolve objetivando, ora 

consolidar seus objetivos mais específicos, ora aqueles mais globais, segundo 

as possibilidades que se desenham a partir das dimensões econômicas, 
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político-ideológicas, sociais e culturais que compõem a realidade social em sua 

totalidade.  

 Isto significa dizer que, na relação entre o específico e global, a 

avaliação institucional da UFRN se realiza a partir da mediação entre as 

demandas mais gerais desta prática e aquelas que lhe são específicas, ou 

seja, que compõem os anseios inerentes à própria instituição. No entanto, na 

relação entre o geral e o específico, a primeira dimensão se sobrepõe à 

segunda, pois a direciona, regula e controla.  

 O predomínio das dimensões globais sobre as específicas se explica, 

dentre outras questões, pelo estabelecimento de normativas direcionadas a 

regular a prática avaliativa desenvolvida pelas instituições de ensino superior. 

No Brasil adquire materialidade por meio do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, Lei 10.861 de 14 de abril de 2004. Tem caráter 

obrigatório, referencia todo trabalho avaliativo nas instituições de ensino 

superior e estabelece os mecanismos de controle aos quais estas devem ser 

submetidas.  

 Podemos dizer que, em certa medida, o SINAES limita a autonomia das 

instituições frente ao que avaliar, o como avaliar, o para que e para quem 

avaliar, pois, ao definir os procedimentos teórico-metodológicos do processo 

avaliativo, esta lei interfere diretamente na indicação de quais resultados 

avaliativos devem ser priorizados e em sua utilidade.    

 Em nossa compreensão, uma avaliação institucional educacional útil, é 

aquela que consegue identificar e atender às demandas da comunidade que 

representa, ou seja, deve produzir resultados que respondam às necessidades 

avaliativas da comunidade acadêmica, em geral, e dos gestores, em particular, 

para que decisões mais conscientes possam ser tomadas tendo em vista a 

melhoria da qualidade e a ampliação dos serviços educacionais para a maioria 

da população.   

 Nesta direção, para nos aproximarmos desta temática, nos servimos da 

abordagem de pesquisa mais qualitativa, por compreender que esta nos 

permite explorar a realidade a partir do que se encontra oculto nas entrelinhas 

dos discursos, dos documentos, normas e ações, dentre outros. Como 

enfatizam Laville e Dionne (1999, p. 43), na escolha da abordagem de 

pesquisa, o essencial é que a ―abordagem esteja a serviço do objeto de 
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pesquisa, e não o contrário, com o objetivo de daí tirar, o melhor possível, os 

saberes desejados‖.  

Assim, para atender as necessidades teóricas, metodológicas e práticas 

da meta-avaliação da avaliação institucional da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, este trabalho traz uma exposição introdutória na qual 

buscamos discorrer acerca das motivações, inquietações e dos processos 

teóricos metodológicos a partir dos quais fundamentamos a avaliação da 

avaliação institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

No segundo capítulo, apresentamos, a partir de autores como Jobert e 

Müller (1987); Marx e Engels (1999), Vieira (2008), Fouilleux (2011), Frigotto 

(2015), Behring e Boschetti (2009), Bianchetti (2001), dentre outros, uma 

discussão mostrando que a relação entre Estado e as políticas públicas é uma 

construção histórica, produzida a partir do desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de (re)produção do capital e do trabalho na 

sociedade capitalista. Isto acontece porque estes processos se inter-

relacionam e se influenciam, assumindo, em cada tempo histórico, novas e 

variadas configurações. Na contemporaneidade, esta relação é impactada 

pelas revoluções tecnológica, da informação e da comunicação e, sob a 

influência da ideologia neoliberal, produzem modificações na maneira pela qual 

os Estados Nação compreendem a educação superior, a universidade, a 

avaliação de políticas públicas, e nesta, a avaliação de instituições 

educacionais, inclusive no Brasil.  

No terceiro capítulo, nosso intuito é aprofundar o debate acerca da 

avaliação educacional e institucional, por meio da exposição e da análise da 

disseminação desta atividade como uma prática central e importante para o 

controle das políticas públicas, sobretudo no momento em que estas passam a 

se desenvolver com maior amplitude, em particular, nos EUA. Apontamos, 

ainda, como estes direcionamentos passam a formatar, em nível mais global, 

as discussões acerca da necessidade de avaliar as instituições e como este 

adentra a realidade brasileira, sobretudo, com maior destaque para o PAIUB e 

o SINAES.  
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Quanto ao quarto capítulo, busca efetuar uma caracterização da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do processo de 

desenvolvimento da avaliação como uma prática institucionalizada nesta 

Universidade, a meta-avaliação e sua aplicabilidade na avaliação institucional 

da UFRN, além da avaliação da avaliabilidade, a partir da qual elencamos 

nossas categorias de análise, viabilidade e utilidade. Neste, também buscamos 

caracterizar o grupo de entrevistados e as suas impressões acerca das 

categorias elencadas.  

No Quinto capítulo trabalhamos o Checklist e sua aplicação na avaliação 

institucional da UFRN, buscando apreender o que dificulta e o que facilita, a 

partir do olhar dos diversos segmentos que compõem a comunidade 

universitária da UFRN, a viabilidade e a utilidade da avaliação institucional da 

UFRN. Nosso intuito, neste momento, é descobrir o para que e o para quem 

esta avaliação tem sido viável e útil.  

Por fim, apresentamos nossas considerações acerca dos resultados 

avaliativos alcançados, esperando que este estudo possa contribuir para 

instigar outros pesquisadores a adentrarem estes subcampos das políticas 

públicas, sobremodo desafiadores da meta-avaliação, da avaliação institucional 

e da avaliabilidade.  

 

 

2 O ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: TECENDO ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

 

Jobert e Müller (1987)8, em suas análises sobre a ação do Estado, 

chamam nossa atenção para algo que, particularmente, compreendemos ser 

importante para nosso estudo. A necessidade de se buscar analisar a política 

                                                           
8
 Apesar de nesta obra, Jobert e Müller (1987), utilizarem o contexto francês para refletir e 

analisar as políticas públicas como ação do Estado, a partir das políticas públicas e dos 
corporativismos, e esbarrar em alguns limites próprios da concepção teórico-metodológica 
adotada em seu trabalho, a análise cognitiva das políticas públicas, esta obra traz elementos 
importantes que nos ajudam a pensar o Estado e sua relação com as políticas públicas na 
realidade brasileira.  
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pública em articulação com a análise do Estado, pois, conforme questionam 

estes autores, ―como sem a teoria do Estado, aprofundar o estudo das políticas 

públicas? Como refletir sobre o lugar do Estado, na sociedade moderna, sem 

levar em conta o desenvolvimento das políticas públicas?‖ (Ibdem, p. 09). 

Sua importância reside na compreensão de que o referencial político e 

ideológico que historicamente vem fundamentando o Estado, apresenta 

impactos diretos na maneira pela qual este se organiza para responder às 

demandas que lhe chegam via políticas públicas.  

Ampliando o debate destes autores, compreendemos que no contexto 

da sociedade capitalista estes referenciais políticos e ideológicos são produtos 

da relação entre o capital X trabalho e acontecem no âmbito do 

desenvolvimento das forças produtivas desta sociedade.  

Para Marx e Engels (1999, p. 20), a ―estrutura social e o Estado resultam 

constantemente do processo vital de indivíduos determinados‖, ou seja, é 

resposta do processo de produção material da existência humana e das 

mudanças que este provoca nas suas representações de mundo e de suas 

relações. Para estes autores,  

 

 

São os homens que produzem suas representações, as suas idéias, 
etc., mas os homens reais, atuantes e tais como foram condicionados 
por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e do 
modo de relações que lhe corresponde, incluindo até as formas mais 
amplas que estas possam tomar (Ibdem, 1999, p.20)  

 

 

O que significa dizer que o referencial político e ideológico que 

fundamenta a concepção de Estado e o desenvolvimento das políticas 

públicas, bem como, a forma com que hoje este se estrutura, é uma construção 

histórica e social determinada pelas tensões de classe que surgem a partir do 

desenvolvimento das forças produtivas, de suas relações e da relação dos 

homens com sua atividade real, levando ora à agudização da exploração do 

homem pelo homem, ora a minimização de seus efeitos e impactos, via 

políticas públicas, mais particularmente, via políticas sociais.  
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É, portanto, sobre estas questões que tentaremos nos debruçar neste 

capítulo, porém antes, é preciso clarificar, que, para o debate sobre o Estado, 

privilegiaremos o Estado no período do Pós II Guerra Mundial, denominado 

Estado de Bem-estar Social e o Estado em seus moldes neoliberais, por serem 

sobre estes referenciais de Estado que o ordenamento jurídico-político e 

ideológico da avaliação institucional, no âmbito das políticas de educação para 

o ensino superior, que agora se encontram em vigor, foi construído. 

 

 

2.1 O ESTADO E A CONDUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

 

 Embora não seja nossa intenção trazer uma discussão aprofundada 

sobre o Estado, consideramos que a preocupação de Jobert e Müller (1987) 

em considerar a articulação entre o Estado e as políticas públicas (ou vice-

versa), nas proposições em que estes são colocados como objeto de análise, 

representam um avanço para o campo de estudos das políticas públicas, 

principalmente por compreendermos que a formulação e a implementação 

destas políticas na sociedade capitalista legitimam-se, ampliam-se ou 

apresentam retrocessos, à medida que o Estado solidifica suas estruturas e 

assume centralidade na condução econômica, político-ideológica, social e 

cultural da sociedade, mesmo quando este se confessa neoliberal.  

 No caso da política de educação superior e, nesta, da política de 

avaliação institucional, esta assertiva compõe um processo de construção 

particular, tendo como referência um momento histórico determinado, 

perpassado por um contexto econômico, político-ideológico, social e cultural 

favorável à possibilidade de formulação e implementação destas políticas. 

Como afirma Vieira (2008, p. 19):  

 

 

é importante lembrar que a política educacional, de uma realidade 
complexa como a do Brasil, resulta de um conjunto de articulações, 
onde além dos instrumentos legais, pesam sobremaneira o papel 
desempenhado pelas diferentes esferas do poder público (União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios) e pelos demais agentes da 
educação – instituições escolares, família, meios de comunicação, 
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movimentos organizados, etc. Tudo isto se transforma na matéria 
processada pelo cotidiano que, em última instância, define o perfil da 
educação no país.  
 
 

 Ou seja, trata-se de se compreender que a política de educação 

superior, em seus moldes contemporâneos, é uma ação complexa e 

perpassada por múltiplas determinações, nas quais, se destacam os 

instrumentos legais de sua formatação, o papel do poder público e dos demais 

agentes da educação.  

 Neste processo, afirma Vieira (2008), a política de educação teria uma 

face mais aparente que pode ser apreendida na observação das ações do 

Estado, e uma face mais oculta, que se refletiria a partir da observação do 

papel dos outros agentes9 que se encontram inseridos nesta política e que, por 

suas intervenções, tencionam o Estado para fazer valer os interesses. Esta 

indicação da autora demonstra aquilo que apregoa Poulantzas (2000), que os 

debates ideológicos e políticos exercem certa influência sobre a construção e 

legitimação das políticas educacionais, pois relativiza a autonomia do Estado10 

frente à definição de seus rumos.  

 Na concepção de Müller e Surel (2002, p. 7), o Estado é ―o fenômeno 

político dominante do século XX‖ e, é hoje percebido, no essencial, através de 

sua ação. Neste sentido,  

 

 

Estudar a ação pública não consiste mais verdadeiramente [...] em 
refletir sobre o lugar e sobre a legitimidade do Estado, enquanto 
forma política abstrata, mas em compreender as lógicas 
implementadas nestas diferentes formas de intervenção sobre a 
sociedade, em identificar os modos de relação existente entre atores 
públicos e privados e em compreender como a ação pública recobre 
as dinâmicas imprecisas e evolutivas da fronteira entre Estado e 
sociedade (MÜLLER E SUREL, 2002, p. 7 e 8).  
 

 

 Ou seja, o desvelamento das ações do Estado passa pela reflexão do 

lugar e da legitimidade deste em sua concretude, em buscar apreender como 

                                                           
9
 Como exemplo destes agentes podemos citar: agentes públicos (prefeitos, vereadores, 

governadores, diretores de escola e reitores de universidades etc), organizações sindicais e 
empresariais; movimentos sociais de estudantes, professores e técnicos em educação, dentre 
outros.   
10

 Para melhor apreensão da autonomia relativa do Estado ver POULANTZAS, Nicos. O 
Estado, o poder, o socialismo. São Paulo: Paz e terra, 2000.  
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este se organiza, lógica e materialmente, para intervir nas problemáticas 

econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais, para responder-lhes às 

demandas via políticas públicas.  

 Para Jobert e Müller (1987, p. 09) este cenário revela o caráter ativo do 

Estado, por estes conceituado: Estado em ação, ou seja, ―um Estado cujo 

funcionamento está estruturado em razão da condução das políticas públicas‖, 

de sua regulação – normatização, e do reconhecimento público da necessidade 

das políticas públicas e de sua aceitação – legitimação.  

 Com estes conceitos, o de regulação, compreendido por estes autores 

como o processo que visa consolidar a legitimação do sistema (como por 

exemplo as leis e as normas), e o de legitimação, concebido como os 

processos que visam reforçar a integração social (mais relacionados aos 

valores e símbolos que justificam estas normas e leis)11, estes autores 

contribuem com nosso trabalho por nos fazer perceber que o Estado tem, 

implicitamente, também um papel regulador e legitimador, direcionado à 

manutenção do status quo da sociedade capitalista e de suas relações.  

 O controle do Estado estaria, então, nas situações em que este assume 

o papel de desenhar essas políticas, definir seus objetivos, metas e linhas de 

ação, ou seja, de formulá-las e conduzi-las com base na criação de normas e 

leis específicas, e ainda, de garantir sua concretização por meio da aplicação 

de medidas, ora punitivas, ora premiativas, às instituições públicas e privadas, 

na medida em que estas aceitam ou recusam os direcionamentos dados. Em 

nossa compreensão, esta postura poderia ser entendida como uma ação, até 

certo ponto, coercitiva, devido ao teor de ―obrigatoriedade‖ que está implícito 

nestes direcionamentos.  

 Quanto à legitimação, ocorre nas situações em que o apelo ideológico 

se coloca enquanto um fator necessário à cooptação das classes ao projeto de 

política que esta ideologia propõe construir. Esta se serve, principalmente, do 

apelo ao consenso como instrumento de mediação dos interesses. Neste 

aspecto, compreende que o poder do acordo e do convencimento são capazes 

                                                           
11

 Esclarecemos que adotamos neste trabalho uma perspectiva mais crítica da compreensão 
dos fenômenos sociais. Contudo, a pesar dos limites teóricos apresentados por estes autores, 
compreendemos que trazem contribuições teórico-metodológicas importantes para a 
apreensão das políticas públicas, portanto, serão utilizados neste trabalho em articulação com 
outros autores que possam contribuir para a ampliação deste debate e que nos ajudem a 
adentrar e desvelar, com maior profundidade, a avaliação institucional da UFRN.  
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de reduzir os conflitos e de consolidar as diretrizes e perspectivas que o Estado 

necessita para as políticas públicas.  

 Entendemos que esta postura do Estado, na realidade, é ilusória, pois, o 

recurso à coerção e ao poder de polícia sempre estão disponíveis quando os 

sujeitos, individuais e/ou coletivos, não responderem as suas expectativas por 

via do consenso. Assim, podemos aferir que a legitimação, em alguns 

momentos da história, também pode ser alcançada pelo Estado por intermédio 

do uso do autoritarismo e da força, não apenas do consenso.    

 Nas últimas décadas, o papel regulador e legitimador do Estado vem 

adquirindo uma centralidade cada vez maior. Sua aplicação sobre a política 

educacional parte do pressuposto de que, sem esta política, não é possível 

alavancar o desenvolvimento econômico dos países, em especial nos tempos 

da revolução tecnológica, da informação e da comunicação. Neste aspecto, as 

medidas regulatórias para a educação têm se detido, principalmente, em definir 

todo o desenho, estrutura e linhas de ação desta política, bem como a 

acompanhar seu desempenho no cumprimento dos objetivos e metas que lhe 

são peculiares.  

 A aplicação teórico-metodológica da avaliação institucional, neste 

contexto, surge como resposta às necessidades de controle do Estado e da 

sociedade, em geral, sobre as políticas educacionais, em particular, devido a 

sua capacidade de verificar o alcance ou não dos padrões de eficiência e de 

qualidade adotados pelos Estados como aceitáveis para a medição da 

excelência de uma instituição de ensino.  

 Diante do que vem sendo discutido, nas entrelinhas da regulação e da 

legitimação, Fouilleux (2011), suscinta o debate sobre a função intelectual e de 

decisão das políticas públicas.  A primeira é identificada pela existência de um 

caráter racional e sistemático na maneira pela qual as políticas públicas se 

organizam para intervir sobre uma dada problemática; a segunda consiste na 

sua necessidade constante de fazer escolhas, para responder, da melhor 

maneira possível12, às demandas que lhe surgem. Estas escolhas incidem 

                                                           
12

 A melhor maneira possível a que nos referimos aqui tem como parâmetro a visão de mundo 
e a ideologia que fundamenta uma determinada política pública. Esta pode ou não 
corresponder às expectativas que, por exemplo, os usuários têm desta política e neste sentido, 
não ser considerada por este grupo específico a melhor escolha a ser tomada no âmbito da 
política em questão.   



49 
 

 

direta ou indiretamente no rumo e no alcance de uma política pública. Sobre 

este aspecto, Fouilleux (2011, p. 88) enfatiza a importância dos estudos de 

Jobert e Müller (1987), em especial, pela proposição destes em ―somar o 

estudo da ‗função intelectual das políticas públicas‘ à análise de sua ‗função de 

decisão‘‖.  

 Em nossa compreensão, a apreensão das funções de que tratam Jobert 

e Müller (1987) nos leva a observar que a avaliação institucional no âmbito da 

política de educação superior é uma prática que tem se desenvolvido de 

maneira racional e sistemática, com o intuito não apenas de emitir um juízo de 

valor sobre esta última; apontar os pontos fortes e fracos de seu desenho, 

estrutura, objetivos e metas; mostrar o alcance ou não destes objetivos e 

metas; mas também, com o objetivo de produzir dados e informações que 

contribuam, de alguma maneira, para a tomada de decisões, ou seja, para 

direcionar as intervenções que determinam, de alguma forma, o futuro destas 

instituições.  

 É preciso ter clareza que o futuro é resultado das escolhas que se faz no 

presente, e que este último não se constrói aleatoriamente, como um barco à 

deriva, mas é fruto de uma história, de um passado que precisa ser resgatado 

e compreendido. Neste sentido, Vieira (2008, p. 27) vai nos chamar a atenção 

para uma questão que aqui nos parece central:  

 

 

não cabe, num estudo sobre o presente, esgotar a lógica do passado, 
mas antes tê-la em mente, procurando atentar para os contornos que 
o ontem desenha para o hoje e observando a re-significação que o 
presente imprime às diferentes políticas que vão sendo delineadas.  
 

 

 

 Com sua inferência à relação entre o passado e o presente, esta autora 

nos faz rememorar que as políticas públicas surgem em nossa sociedade 

mediadas por uma referência de Estado, de sociedade e de mundo que são 

historicamente e socialmente construídas, portanto, é algo que se encontra 

sempre em movimento, construindo e reconstruindo suas relações e práticas.  

 Nesta direção, compreendemos ser importante observar que, no âmbito 

das políticas públicas, e por que não dizer, da avaliação das instituições de 
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ensino superior, coexistem antigas e novas ideologias, práticas e metodologias, 

ou seja, antigos e novos referenciais de avaliação da educação que se excluem 

e, ao mesmo tempo, se complementam, até que uma identidade, composta por 

consensos e dissensos, seja construída e esteja centrada no tempo presente, 

reconhecidamente como algo socialmente necessário.  

 A noção de referencial, neste caso, desenvolvida por Jobert e Müller 

(1987), nos mostra como a ideia, as visões de mundo e os valores passam, no 

contexto por estes analisado, pela interferência dos setores profissionais e 

adentram o Estado, para fomentar a construção das políticas públicas na 

realidade da França13, tornando-se, deste modo, o elemento estruturante 

destas políticas ao ponto de se consolidar como uma necessidade social com 

lugar e papel específico.  

 Esta noção de referencial defendida por Jobert e Müller (1987), segundo 

nos aponta Fouilleux (2011), é criticada por basear-se em uma explicação 

mecânica do surgimento e do teor das mudanças sociais observadas na 

França. Contudo, acrescenta esta autora, ao desenvolver a noção de fóruns e 

arenas das políticas públicas, Bruno Jobert (1994), agrega a este debate 

elementos importantes para pensarmos às relações que perpassam a 

construção e a consolidação das políticas públicas no atual estágio da 

sociedade capitalista, quais sejam: o papel da argumentação, das 

representações políticas, dos espaços institucionalizados de negociações 

formais e de tomada de decisões que atuam diretamente na criação e/ou na 

produção de mudanças significativas nas políticas públicas. Desta forma, para 

esta autora,  

       

 

Os fóruns são espaços ou cenas de argumentação, nos quais as 
representações em torno de uma política pública são lançadas e 
discutidas (assim como as ferramentas e os modelos mais 
apropriados para analisá-las ou avaliá-las), ao passo que as arenas 
são palcos institucionalizados nos quais se travam as negociações 
formais e se tomam as decisões de fabricação das políticas públicas. 
Tal distinção permite insistir sobre a ideia de que os elementos 
importantes, em particular a seleção progressiva de soluções 
―aceitáveis‖ para as políticas públicas, não se jogam unicamente no 

                                                           
13

 Ressaltamos novamente aqui, que Jobert e Müller (1987) centram suas análises na realidade 
francesa, cujos aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais remontam à organização do 
Estado e o desenvolvimento das políticas públicas conforme as particularidades deste contexto.  
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momento da negociação entre atores ―diretos‖ das políticas públicas, 
mas bem a montante, em palcos bastante distintos. E, 
frequentemente, a natureza das discussões anteriores e seus 
resultados condicionam fortemente as decisões tomadas 
(FOUILLEUX, 2011, p. 88). 

  

 

 Em nossa percepção, a existência dos fóruns e das arenas políticas 

enriquecem este debate por considerar os espaços sociais onde as disputas, 

nada harmônicas e consensuais, pela consolidação de projetos societários 

mais amplos, são possibilitadas e transformadas em referência para a 

construção de projetos mais específicos para o campo das políticas públicas 

educacionais e, nesta, para às instituições de ensino superior.  

Assim, podemos considerar que, ao ampliar a noção de referencial e do 

papel dos mediadores, Bruno Jobert (1994), avança em suas análises e 

contribui para nossa reflexão sobre o processo pelo qual as visões de mundo 

e valores, por vezes contraditórios, adentram os fóruns e arenas políticas, ou 

seja, os espaços de debate político que são socialmente construídos em uma 

dada sociedade, levando à formulação de políticas públicas, ora com feições 

sociais mais amplas, ora mais restritas, conforme as possibilidades de um 

determinado tempo histórico.  

 Nesta perspectiva, poderíamos dizer que a política de avaliação 

institucional no âmbito da política de educação superior vai ser construída e 

estruturada em torno de um referencial de avaliação e de educação superior. 

Referenciais que, como veremos mais adiante, foram gestados a partir das 

arenas políticas do capitalismo contemporâneo e que trazem em seu cerne, o 

lugar que esta ação ocupa e seu papel na sociedade. 

 Neste debate, Vieira (2008), ao efetuar o exame da política educacional 

brasileira no período de 1985 – 1995 com o intuito de contribuir para sua 

compreensão histórica, mostra que cada governo deste período construiu um 

referencial de educação para o país, alguns, mais que outros, depositaram 

esforços para o colocarem em prática, mas que, em geral, esse referencial se 

conformava às tendências mais globais para a educação, cuja finalidade se 

resumia em, gradativamente, incorporá-la às prerrogativas da ideologia 

neoliberal e a utilizá-la como mecanismo para responder às exigências do 
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desenvolvimento tecnológico, comunicacional e informacional, que rapidamente 

vinham acontecendo.    

Para Frigotto (2015), a política educacional hoje caminha em 

concordância com a ideologia neoliberal, isto significa que suas referências 

estão fundamentadas na perspectiva economicista da educação, em que a 

concepção mercantil da formação humana se sobrepõe à concepção de 

educação enquanto um direito social e subjetivo.  

Sendo assim, podemos aferir que a avaliação institucional educacional, 

nestes moldes, também se constrói referenciada por uma expectativa de 

avaliação. Neste caso específico, caberia então a esta atividade verificar se as 

instituições de ensino, atendem ou não, este referencial de educação e se 

voltaria, sobretudo, à regulação, por parte do Estado e da sociedade em geral, 

sobre as ações públicas e a sua legitimação como padrão educativo a ser 

seguido por todas as nações.  

Quanto à arena política onde estes referenciais são construídos, 

poderíamos dizer, a partir de autores como Silva (2002), Castro (2004), Cabral 

Neto (2004), Vieira (2008), Eussen (2010), Dias Sobrinho (1996, 2003, 2011),  

Miranda (2011) Eussen e Castro (2012), Lopes (2013), Souza (2015), que está 

centrada, com maior destaque, no cenário internacional, tendo como 

mediadores organizações como o Banco Mundial (BM), Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), United States Agency 

for International Development (USAID), dentre outras, em um processo de 

mediação que não se aproxima da via de mão dupla defendida por Jobert e 

Müller (1987).  

É de conhecimento público, que os referenciais para as políticas 

públicas que os organismos internacionais constroem disseminam e impõem 

aos países, notadamente àqueles tidos como em desenvolvimento, como é o 

caso do Brasil, em geral, não estão abertos a questionamentos e sugestões, 

mas ao cumprimento imediato de suas orientações sem a necessidade de 

maiores explicações quanto ao porquê de suas exigências.  

 Sobre este prisma, Jobert e Müller (1987, p. 11) enfatizam que, no geral, 

ideologicamente, o Estado se coloca acima dos conflitos de classe e se 

reclama racional e laico, pacífico e majestoso, o único capaz de possibilitar a 
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unidade vivida em sociedade. Mas, na realidade, em sua concretude, este é 

marcado pela hierarquização e pelo conflito, pela parcialidade na definição das 

políticas públicas. É por isto que os autores consideram que o Estado constrói 

ao redor de si uma imagem falseada, encenada e espetacularizada, ou seja, 

para eles: ―o que o Estado deixaria ver de si mesmo se distingue muito do que 

ele faz‖.   

 Esta dicotomia entre o discurso e a prática evidenciada nas ações do 

Estado, de que tratam Jobert e Müller (1987), seria revelada em momentos de 

crise, ou seja, nos momentos da história em que os interesses societários em 

conflito afloram e são introduzidos na arena pública, deixando transparecer a 

fragilidade do Estado e suscitando questionamentos quanto à legitimidade de 

seu poder e de sua capacidade de gerir esta crise. Dela decorreriam as 

mudanças visualizadas historicamente em sua organização e de suas ações. 

Isto significa dizer que, nos momentos de crise, o Estado fica fragilizado 

e desacreditado, e, na busca de estratégias para legitimar-se e fortalecer-se, 

provoca as mudanças que são visualizadas em suas bases políticas, 

ideológicas e organizacionais.   

Um exemplo desta realidade pode ser visto na maneira oportunista com 

que os organismos internacionais adentram os Estados Nação nas diversas 

partes do globo, sobretudo aqueles tidos como em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos. Sob a máscara de um espaço neutro, idôneo e alheio a 

qualquer interesse particular, legitimam-se mundialmente como reconstrutores 

das nações, gestores dos conflitos, legisladores dos direitos humanos, 

ambientais, sociais, políticos, econômicos, e se colocam enquanto protetores 

e medidores do interesse comum da humanidade. Desta forma, elaboram 

normas e diretrizes mundiais com as quais passam a intervir na dinâmica dos 

países, dos governos e, neste caso específico, das políticas públicas, 

educacionais e de avaliação em escala global. 

A compreensão desta questão é central porque não só nos ajuda a 

entender o campo de lutas que perpassa a construção de uma política pública, 

mas, sobretudo, as novas configurações que o Estado adquire neste contexto.  

Souza (2015, p. 75) ao tratar do Estado Supranacional, alarga a 

discussão em foco. Isto porque, para este autor, ―o momento atual do sistema 

capitalista é bem mais sistêmico e isto rebate nas políticas e na avaliação‖; 
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Este se fundamenta nas reflexões de Chesnais (1986), Fiori (2001) e Belluzzo 

(1995) para afirmar que a ―predominância do capital financeiro na repartição e 

distribuição da riqueza remete, simultaneamente, para a supremacia do 

Estado norte-americano‖ e isto, para ele, ―expressa uma maior hierarquia 

entre os Estados nacionais‖ e uma ―redução da autonomia relativa destes 

Estados‖. E continua,  

 
 
 
Diríamos que está emergindo de forma diferenciada e como um dos 
elementos da mundialização do capital e com suas perspectivas 
variações de papel, tempo e direcionamento da ação, uma espécie 
de Estado supranacional. É constituído por diferentes ramos e 
aparelhos e, apesar de algumas vezes serem candidamente 
designados de organismos internacionais ou multilaterais ou algo 
parecido, também já tiveram outras denominações mais 
condizentes: Brunhoff (1991) já se referiu ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) como política da finança mundial, Chesnais 
(1996) aludiu ao G7 (Grupo do 7) de governo de grandes potências 
capitalistas e Leher (1999) apontou o Banco Mundial como ministério 
mundial da educação dos países periféricos (SOUZA, 2015, p. 76).  
 

 

 

Diante do exposto, podemos perceber mais claramente o lugar e o 

papel dos organismos internacionais, ou se preferir, do Estado supranacional 

e de seus referenciais na condução das políticas públicas em nível global, e 

isto tem considerável importância porque as implicações das decisões destes 

órgãos refletem-se diretamente na condução das ações dos Estados, em 

particular, para aqueles que se encontram, perifericamente, incluídos neste 

círculo. Neste aspecto, Vieira (2008, p. 78) ao analisar esta realidade aplicada 

à política educacional, explica:  

 

 

Num contexto de produção e disseminação vertiginosa de 
informações, cada vez mais as políticas educacionais deixam de ter 
como referência apenas as realidades nacionais e locais para 
incorporar prioridades de agendas internacionais em suas próprias 
orientações para a área de educação. [...]. É oportuno considerar 
também, por outro lado que paralelamente a este processo que 
poderíamos denominar de globalização das agendas educacionais 
(grifo da autora), o país assume compromissos perante instituições e 
organismos internacionais que necessitam ser honrados.  
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 Com esta exposição da autora, podemos perceber que, nos diversos 

países do globo, os referenciais nacionais e locais para a educação são 

substituídos por perspectivas educacionais de caráter mais global, muitas 

vezes alheias às reais necessidades das nações.  

O que mais nos inquieta neste processo é o comprometimento, 

sobretudo financeiro, dos países tidos como subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, com o cumprimento de metas que não respondem a 

contento, as reais dificuldades educacionais que precisam ser enfrentadas no 

cotidiano de seus espaços escolares.   

Este debate evidencia o que está encoberto no discurso dos 

organismos internacionais e em sua prática: a parcialidade e a defesa dos 

interesses das nações tidas como desenvolvidas, suas ideologias, valores e 

visões de mundo, ou seja, seus referenciais de políticas públicas, de 

eficiência, efetividade e eficácia dos serviços e de qualidade. Como afirma 

Souza (2015), estas nações, por possuírem grande poder econômico e 

político, ocupam assentos de destaque nos espaços decisórios internacionais, 

e, consequentemente, possuem também, maior poder de decisão sobre a 

definição mais global dos rumos de uma política pública.  

Todavia, a pesar de terem centralidade na orientação das políticas 

públicas, estes organismos e os grupos que representam não são os únicos 

sujeitos envolvidos no processo de construção, por exemplo, de uma política 

de avaliação das instituições de ensino superior, visto que a luta pela 

democratização da educação e pelo controle social sobre esta política, em 

todos os seus níveis de formação, é muito mais complexa e perpassa um 

universo amplo de organização dos trabalhadores, de empresários da 

educação, de movimentos sociais, dentre outros.  

Diante disto, é importante ressaltar que a política de avaliação das 

instituições de ensino superior é também resultado das relações de forças 

gestadas pelos tensionamentos e conflitos entre os diversos segmentos 

sociais e espaços de organização popular, nas quais estão implícitas 

diferentes perspectivas educacionais e de avaliação, além de uma diversidade 

de interesses ora consensuais, ora contraditórios.  

Esta realidade nos conduz a aferir que as transformações observadas 

em uma política pública nem sempre consolidam a totalidade dos interesses, 
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neste caso específico, dos organismos internacionais e dos grupos que estes 

representam, nem tampouco, tudo o que intenta a maioria da população 

trabalhadora, em sua diversidade, mas antes se constitui em uma construção 

que tem seus resultados definidos pelas relações de poder que se 

estabelecem entre estes grupos e as possibilidades que o tempo histórico 

permite concretizar em suas amplas dimensões, econômicas, político-

ideológicas, sociais e culturais.  

  No âmbito da avaliação das instituições de ensino superior esta 

contradição interfere nos processos de construção das políticas educacionais, 

pois, na medida em que as ideologias, os valores e visões de mundo que 

fundamentam a avaliação das ações educativas se transformam, as instituições 

educacionais também apresentam mudanças, se reorganizam e/ou 

reformulam; reveem seus currículos; diversificam o ensino; ampliam ou 

reduzem, criam ou extinguem cursos, visando moldar-se às expectativas 

educacionais de sua época.   

 Isto significa que o tempo histórico e as condições objetivas que este 

possibilita, sobretudo em termos econômicos e político-ideológicos, 

determinam considerável parcela dos contornos que a política educacional 

assume, bem como, a forma pela qual a avaliação de instituições se posiciona 

para responder as questões avaliativas que lhe chegam exigindo-lhe respostas.   

 Assim, como uma ação contraditória, podemos dizer que as políticas 

públicas, em geral, se evidenciam como campo de atuação do Estado e 

atendem demandas também diversas e contraditórias, por vezes dos grupos 

hegemônicos que ocupam seu espaço, outras vezes dos diversos segmentos 

de organização social da população trabalhadora. Observando que seus limites 

de ação no atendimento aos interesses destes segmentos estão atrelados à 

conjuntura no qual se inscrevem, ou seja, aos limites impostos pela sociedade 

capitalista, que em seu cerne se fundamenta na desigualdade entre os 

homens, dela se alimenta e a partir dela se reproduz, em maior ou menor grau, 

conforme o momento histórico do desenvolvimento da luta de classes, da 

possibilidade de resistência e da afirmação ou negação dos projetos societários 

que a confrontam.   

 É importante ressaltar que a implementação de políticas públicas é, em 

sua maioria, responsabilidade do Estado, mas não sua exclusividade. Souza 
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(2009) chama atenção para esta realidade, quando discute as questões e os 

conceitos que abarcam a política pública como atividade.   

 Para este autor, é comum se confundir a esfera pública com o Estado e 

qualquer ação sua com política pública, sendo preciso observar que, para se 

ter um espaço público é necessário verificar a existência da possibilidade da 

transparência, da acessibilidade, da permanência e da participação da 

população nas decisões que afetam diretamente sua vida. A ausência destas 

características em uma política significa que estamos diante de políticas 

privadas/econômicas. Isto significa dizer que nem toda ação do Estado se 

configura como política pública, visto que apenas parcela destas ações se 

fundamentam nas características aqui referenciadas. Estas estariam centradas 

em uma certa autonomia para a tomada de decisões. 

 A política de educação superior e de avaliação institucional educacional, 

por exemplo, são perpassadas, pelo menos legalmente, pela possibilidade da 

transparência, ou seja, do acesso às bases normativas, organizacionais, 

financeiras, etc. que fundamentam estas políticas; pela acessibilidade14 aos 

espaços educacionais, aos seus documentos normativos, ao material didático, 

professores e servidores da educação, dentre outros; por ser um serviço 

permanente; e por possuir espaços que oportunizam a participação da 

população nas decisões, como são os casos dos Conselhos Escolares, 

Conselhos de Educação – Federal, Estadual e Municipal, Fóruns, etc. Portanto, 

segundo os critérios estabelecidos por estes autores, poderíamos dizer que 

estas políticas atendem aos critérios do que se poderia chamar de uma política 

pública. 

 Todavia, compreendemos que o exercício destas dimensões na 

realidade das políticas públicas brasileiras é limitado, porque não consegue 

ultrapassar a legitimidade das normas e consolidar-se de uma maneira mais 

ampla na práxis dos espaços públicos, em geral e, escolares, no particular.  

 Ou seja, é de domínio público que no Brasil, as condições mínimas 

exigidas para a configuração de um espaço público são violadas, pois 

cotidianamente são noticiados, nos mais diversos meios de informação e 

                                                           
14

 Tratamos aqui da acessibilidade no sentido mais amplo, no qual às instituições escolares, 
como espaços públicos, precisam ser acessíveis a qualquer pessoa ou segmento da população 
que manifeste por estas algum interesse.    
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comunicação, desmontes de direitos, mesmo com a resistência dos 

movimentos sociais e espaços de organização popular; falhas na prestação de 

contas dos recursos públicos que resultam, por vezes, em sua apropriação 

indébita por representantes públicos e/ou privados, fato que contraria o 

princípio da transparência; dificuldades no acesso e na manutenção dos 

serviços sociais de educação, dentre outros, seja pela falta de material de 

expediente, de professores, de transporte escolar, etc. Esta realidade 

demonstra uma forte fragilidade na construção e na consolidação das políticas 

públicas neste país. 

 À vista disso, compreendemos que a dimensão política da relação entre 

o Estado e a sociedade, como explica Gramsci (1991)15, adquire significativa 

importância neste debate, por evidenciar a existência de luta entre os diversos 

segmentos sociais pela hegemonia no âmbito do Estado16, não apenas por 

meio dos fóruns e arenas políticas, como explica Fouilleux (2011),  mas 

também dos diversos espaços de participação que se estabelecem socialmente 

e das organizações, as mais diversas, da população trabalhadora, e ainda, dos 

representantes dos grupos hegemônicos que ocupam os espaços de 

representação do Estado.  

 Diante do que vimos discutindo neste trabalho podemos inferir que o 

desvelamento da avaliação institucional da UFRN, no âmbito da política de 

avaliação institucional da educação superior, se constitui em um desafio, por 

adentrar um espaço conflituoso, antagônico e contraditório, em um solo 

demasiadamente particular do capitalismo contemporâneo e sua perspectiva 

de Estado, sobretudo quando o situamos no contexto neoliberal e de capital 

mundializado, como veremos a seguir. 

 

 

                                                           
15

 Para aprofundar este debate, ver: GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a política e o Estado 
Moderno. Tradução de GAZZANEO, Luiz Mário. Editora Civilização Brasileira, 8ª edição, 1991. 
16

 Na organização social capitalista, existem dois projetos de classe, um representado pela 
burguesia e outro pelo proletariado que se confrontam e se excluem. Segundo Gramsci (1991), 
esses projetos antagônicos disputam o controle da sociedade utilizando-se da economia, da 
política e da cultura. Dessa maneira, se diz que há uma hegemonia quando projetos 
particulares adquirem um caráter coletivo e passam a reger as relações sociais do Estado. 
Assim, no processo histórico, um Estado pode apresentar-se ora revolucionário, ora 
conservador, pois seu direcionamento socioeconômico, cultural e político está diretamente 
ligado ao projeto de classe hegemônico em cada período histórico de uma sociedade.  
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2.2 ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL E TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA NO 

BRASIL: TECENDO APROXIMAÇÕES 

 

 

 Ao tratar da gênese da política pública, Müller e Surel (2002) admitem 

que para adentrar a agenda pública, uma problemática necessita conseguir a 

atenção dos atores públicos.  

 É o que afirmam também Behring e Boschetti (2009), quando explicam 

que medidas de proteção social começaram a ser formatadas e 

implementadas, quando as problemáticas advindas das diversas expressões 

da questão social – como: analfabetismo, desemprego, baixos salários, 

extensas jornadas de trabalho, dentre outras – entram na agenda pública 

exigindo intervenção do Estado para minimização dos seus efeitos.  

 Para Vieira (2008), é neste contexto mais global que o Estado de bem-

estar social, vai se desenvolver – meados da década de 1940 do século XX –  

nos países considerados em desenvolvimento, caracterizado pela prestação de 

serviços sociais no âmbito da educação, da saúde, da previdência, habitação, 

dentre outros, tendo como objetivo reduzir os efeitos destrutivos das grandes 

questões expostas no parágrafo anterior. 

 É preciso esclarecer que este formato de Estado não se expande entre 

os países homogeneamente, mas apresenta diferentes momentos e nuances, 

tanto entre os países tidos como desenvolvidos, quanto nos considerados em 

desenvolvimento.  

 Na América Latina, por exemplo, assim como no Brasil, o Estado de 

bem-estar social não chega a ser efetivado, em particular, pela fragilidade no 

acesso às condições objetivas para fazê-lo, como a inexistência de um aporte 

industrial e tecnológico que se equiparasse ao de países economicamente 

mais desenvolvidos e de uma situação econômica e política favorável à criação 

e condução de políticas sociais mais amplas. 

 Além disso, estes países apresentam uma inserção periférica nos 

espaços de decisão econômicos e políticos globais, nos quais se destacam o 

Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco Mundial (BM), Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), United States Agency 
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for International Development (USAID), dentre outros, que se configuram em 

limites objetivos para a consolidação, em seus territórios, de políticas sociais 

mais sólidas. Situação agravada, como explica Vieira (2007), pela condição 

autoritária das sociedades deste período, em sua maioria situadas na América 

Latina.  

 Neste contexto, Bianchetti (2001, p. 109) compreende que as 

particularidades dos Estados latino-americanos os impediram consolidar, em 

seus espaços, o Estado de Bem-estar, desta forma, as políticas distributivas 

por estes desenvolvidas, em geral, adotaram ―modelos de um Estado 

Assistencialista, onde a relação entre os grupos sociais possuía características 

paternalistas e clientelistas‖. 

 Diante disso, é possível inferir, que o enfrentamento às problemáticas 

sociais nestes países, impactados por sérias transformações econômicas, dá-

se via políticas econômicas e sociais direcionadas, como explica Vieira (2007, 

p. 104), a ―cuidar momentaneamente dos indigentes, de maneira focalizada, 

dispersa e seletiva‖, o que nos indica uma perspectiva de política pública mais 

restrita e menos universal. E mais, que os programas e diretrizes relacionados 

às políticas sociais que aparecem, ―revelam somente pretensões de uma 

política social‖, pois, ―quase sempre não se concretizam, apenas se 

transformam em programas e diretrizes para serem exibidos à sociedade‖ 

(VIEIRA, 2007, p. 104).  

 No Brasil, a tentativa de construir o Estado de bem-estar social tem 

como referencial ideológico o ―sonho‖ do estabelecimento da democracia e da 

liberdade política, vistas como uma possibilidade em meados da década de 

1980 do século XX, em decorrência do enfraquecimento da Ditadura Militar, 

estabelecida neste país entre os anos de 1964 a 1984, em um momento 

histórico que ficou conhecido como: Período de ―redemocratização‖ brasileira.   

 Quanto ao marco legal podemos referenciar a construção e parcial 

consolidação da Constituição Federal (CF) de 1988, que se caracterizou por 

grandes avanços formais, porém, pouco concretos, no âmbito das políticas 

públicas, em particular, das políticas sociais. Esta se tornou conhecida como 

Constituição Cidadã, por seu apelo ideológico em torno da ampliação 

normativa dos direitos sociais e políticos, da participação popular via 

movimentos sociais e sindicatos e da democracia.   
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 Em ocasião da nova Constituição Federal de 1988, Capítulo II artigo 6º, 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados, dentre outros direitos sociais são 

normatizados e se colocam enquanto possibilidades a serem efetivadas em 

solo brasileiro.  

 Para Vieira (2008, p. 20), este é um momento particular da América 

Latina e do Brasil. Na especificidade brasileira, é um ―período histórico que tem 

sido chamado de transição democrática‖ (grifo da autora). Nele, a educação 

também se vê imersa em um processo de transição, de indefinição de rumos e 

de incerteza. Assim,  

 

 

A política educacional autoritária, concebida em tempos áureos da 
ditadura, não mais se sustenta. A política educacional, que vai 
responder aos desafios de uma sociedade democrática, contudo, 
ainda não tomou forma. Vive-se um tempo de busca, de ensaios e de 
grande efervescência na organização da sociedade. O velho já não 
atende às demandas que vão surgindo, o novo, entretanto, ainda não 
nasceu (VIEIRA, 2008, p. 20 e 21).  
 
 
 
 

 Como podemos perceber, este momento pode ser caracterizado pela 

incerteza, tanto no que se refere à possibilidade de consolidar políticas sociais 

mais consistentes e amplas no país, quanto ao que se reporta a ampliação e a 

consolidação dos direitos políticos e da democracia.  

 É uma realidade na qual, a vontade dos militares em permanecer no 

poder a qualquer custo convive com o desafio do nascimento do novo, de um 

porvir cuja concretude se ampara na esperança dos sujeitos que compõem os 

movimentos sociais e os espaços de organização da população trabalhadora, 

esperando por nascer, florescer e crescer em primaveras mais coloridas, ou 

seja, em um tempo histórico perpassado pela possibilidade de transformações 

que agreguem o anseio popular por mudanças e pela ampliação e 

consolidação de direitos, em particular, dos direitos políticos, sociais e 

humanos.  

 Sobre este aspecto, Vieira (2008) afirma que a situação de incerteza 

sócio-política do Brasil, neste contexto, agravava-se devido às expectativas 
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que circundavam a formação de uma constituinte e a elaboração de uma nova 

constituição. Isto porque, durante o período conhecido como de transição, o 

Brasil vivia um processo ímpar de efervescência política, agravado pela morte 

de Tancredo Neves e a ascensão de José Sarney a presidente.  

 Neste cenário, segundo Vieira (2008, p.20), a pesar de a educação ter 

suas demandas mais gerais incorporadas à Constituição Federal de 1988, não 

se observou, na realidade, no governo Sarney, nenhuma ação consistente 

direcionada a implementá-la. Para esta autora, ―De uma maneira geral, este 

governo poderia ser caracterizado como de indefinição de rumos‖, no que se 

refere ao empenho de consolidar as diretrizes traçadas em lei para a educação.  

 Dentre os determinantes para tal dificuldade, podemos apontar a 

existência de um descompasso histórico entre os movimentos mais globais 

para as políticas sociais e aqueles que surgem no cenário sociopolítico 

brasileiro.  Neste último, observamos um olhar sobre os referencias do pleno 

emprego, da primazia da responsabilidade do Estado na oferta e no 

financiamento dos serviços sociais, como, de saúde, educação, assistência 

social e de maneira compartilhada, da previdência social, que se contrapõe ao 

movimento de crítica e desmonte deste modelo de Estado visualizado nos 

países tidos como desenvolvidos desde a década de 1970 do século passado.  

 Diante disto podemos concluir que o descompasso histórico entre as 

dimensões mais globais e locais da concepção de Estado e das políticas 

públicas, fragiliza e por vezes até impossibilita, a pretensão de se construir 

políticas sociais mais sólidas e universais no Brasil. 

 Este contexto evidencia a influência que o referencial econômico, 

político-ideológico, social e cultural global exerce na condução dos rumos das 

políticas sociais, não apenas na realidade dos países centrais, mas, e 

sobretudo, nos países considerados em desenvolvimento, como é o caso do 

Estado brasileiro. Esta assertiva adquire novos contornos, após a década de 

1990 do século passado, quando a releitura do Estado liberal, ou seja, o 

neoliberalismo, começa a adentrar, com maior força, as fronteiras brasileiras.    

 Neste sentido, estudos de diversos pesquisadores, dentre estes, 

Anderson (1995), Oliveira (1995), Carnoy (1995), Bianchetti (2001), Harvey 

(2008), Souza (2015), dentre outros, chamam atenção para o fato de que, o 

advento da globalização e do neoliberalismo, este último como direcionamento 
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ideológico do Estado, estão nas bases das mudanças estruturais que vem 

impactando a condução das políticas sociais nos últimos anos do século XX e 

início do século XXI, até os dias atuais.   

 Em suas reflexões, estes autores, no geral, abordam a centralidade do 

neoliberalismo para a definição dos rumos do Estado e de suas ações, 

sobretudo no período do pós-1970 do século XX e mostram seu alcance sobre 

os aspectos econômicos, político-ideológicos, sociais e culturais, de uma dada 

sociedade, considerando principalmente, o cenário de desenvolvimento 

científico, tecnológico e comunicacional e as peculiaridades que a 

disseminação desta ideologia adquire neste contexto.   

 Como enfatiza Carnoy (1995, p. 727), estamos vivendo tempos de 

grandes mudanças econômicas, cujas referências se fundamentam, sobretudo 

na ―mundialización creciente de las atividades económicas, la competencia 

cada vez mayor de los países por conseguir mercados y la gran revolución de 

la información y las comunicaciones‖, evidenciando formas mais amplas de 

relações e de competição entre os países, particularmente, em um contexto de 

grandes avanços tecnológicos e comunicacionais.  

 Movimento este possibilitado pelo processo de globalização, que, apesar 

de não ser um fenômeno recente, conforme afirma Dias Sobrinho (2005), 

adquire neste momento da história maior evidência, especialmente, pelas 

possibilidades de internacionalização da economia, da política e da cultura que 

os avanços científicos proporcionam às nações nas diversas partes do globo. 

Para este autor,  

 

 

A globalização é um processo multidimensional em que estão em 
contínuas e complexas interatuações e mútuas dependências a 
economia, as finanças, o mercado, a política, as relações pessoais, 
os sistemas de informação e comunicação, a ciência e a tecnologia, a 
cultura, a educação, a mentalidade vagamente chamada de pós-
modernidade (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 51).       

  

 

 O problema da globalização, sobre esta perspectiva, está justamente 

nas interatuações e interdependências, em permitir que este processo 

aconteça por meio da legitimação de relações desiguais, nas quais, é válido 
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admitir que uma pequena parcela de países seja considerada apta a atuar, 

decidir e agir em nome de uma grande maioria de outros países, que são 

relegados a viver a margem destas decisões, submetidos a uma dependência 

desumana, desleal e injusta, mesmo que, em alguns momentos, imersa pelo 

conflito e pela luta popular pela ampliação de direitos.  

 Para Dias Sobrinho (2005, p. 53), embora a globalização não se reduza 

à economia e ao neoliberalismo, este último apresenta uma notória hegemonia 

na organização dos espaços globais, e afirma: ―O poder econômico e o poder 

político da globalização são alimentados por uma ardilosa ideologia, que se 

materializa em uma retórica enganosa e uma eficiente ocultação de fatos‖.  

 Nas considerações de Anderson (1995), o neoliberalismo é uma reação 

teórica e política contra o Estado intervencionista de Bem-Estar Social. Seu 

surgimento teria como referência o período do pós II Guerra Mundial, 

estimulado pela a obra ―O Caminho da Servidão‖ de Friedrich Hayek em 1944. 

Contudo, esta ideologia teria adquirido maior expressividade a partir dos anos 

de 1970, após se instalar a crise do modelo econômico do pós-guerra, 

denominado de modelo de Bem-Estar social. Seus principais representantes, à 

época, teriam sido os EUA, a Inglaterra e o Chile.  

 Para este autor, a ideologia neoliberal possui como características 

centrais, a disciplina fiscal, a focalização dos gastos públicos, a reforma 

tributária, liberalização financeira, a competitividade da taxa de câmbio, a 

liberalização do comércio exterior, a eliminação de restrições ao capital 

externo, privatização e desregulação da legislação de controle do processo 

econômico e das relações trabalhistas, da propriedade intelectual, dentre 

outras. 

 Já Harvey (2012) compreende que o neoliberalismo seria a Teoria das 

Práticas Político-Econômicas. Neste caso, esta se sustenta na perspectiva de 

que o alcance do bem-estar humano resulta da liberação das liberdades e 

capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 

institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livre 

mercado e livre comércio.  

 Neste aspecto cabe ressaltar que a ideia de liberdade aqui referenciada 

adquire um significado restrito à sua concepção burguesa, que consiste, 
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tomando como referência Tonet (2005), no movimento autônomo de cada 

indivíduo em busca de sua própria realização.  

A relevância deste debate para o que vimos tratando está na 

centralidade que o conceito burguês de liberdade vem adquirindo no atual 

estágio da sociedade capitalista. Conceito este que, fundamentado em uma 

releitura dos princípios da Revolução Francesa, recorre aos Direitos Humanos 

como alternativa à promoção da liberdade e da igualdade entre os homens, e 

com isto, passa a individualizar a resposta às questões que perpassam as 

situações de desigualdade e desumanização que, desde sempre, 

fundamentaram as relações sociais capitalistas.  

É, portanto, sobre este discurso, que as mudanças neoliberais vêm 

adquirindo cada vez mais espaço e adesão dos que defendem o livre mercado 

e a redução da intervenção estatal nos espaços de prestação dos serviços 

sociais, pois, ao evocar a liberdade e ao igualar os indivíduos a partir do direito, 

se constrói, ideologicamente, a compreensão na qual, os indivíduos, enquanto 

sujeitos de direitos, são iguais perante a lei e, portanto, possuem as mesmas 

oportunidades de acesso à riqueza socialmente produzida, cabendo a cada 

indivíduo desenvolver suas potencialidades, para alcançá-las.  

Para nós, esta perspectiva do direito burguês transfere do Estado para o 

indivíduo a responsabilidade no enfrentamento das desigualdades sociais e 

não responde às necessidades reais da população trabalhadora, não sendo, 

portanto, capaz de reduzir as desigualdades reais que se objetivam no 

cotidiano das relações sociais capitalistas em seus moldes atuais.  

Neste cenário, a política educacional adquire cada vez mais destaque 

como espaço de capacitação para o trabalho, de produção científica, 

tecnológica, da informação e da comunicação, tornando-se, globalmente, alvo 

de inquietações quanto à sua capacidade em atender tais expectativas, 

evocando a avaliação de políticas públicas, como instrumento ímpar de 

aferição de mérito, de valor e de sucesso dos espaços educacionais, dentre 

estes, das instituições de ensino, nos seus diversos espaços de atuação.  

 Costa e Castanhar (2003, p. 922) afirmam que, no Brasil, a avaliação de 

políticas públicas surge na administração pública, em particular após a 

―desestatização dos serviços públicos e a crescente autonomia conferida às 

agências públicas‖, sendo esta uma prática recente neste país.  
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 Para estes autores, trata-se de um processo que ocorre tendo como 

fundamento a necessidade de estabelecimento de parâmetros de desempenho 

destinados a regular os contratos, oferecer aos dirigentes das ações públicas 

bases sólidas para tomadas de decisão e possibilitar à sociedade uma 

visualização mais consistente a respeito do desempenho destas agências.  

 Realidade reafirmada por Dias Sobrinho (2003, p.13) quando enfatiza 

que a avaliação tem adquirido atualmente, ―dimensões de enorme importância 

na agenda política dos governos, organismos e agências dedicadas à 

estruturação e a gestão do setor público, em especial, da educação‖.   

 Isto porque, como afirma Souza (2014, p. 97), ―a educação foi uma das 

escolhidas para as chamadas reformas‖ e passou a ser alvo das práticas 

avaliativas por ser considerada, pelo menos no discurso, central para o 

desenvolvimento econômico dos países.  Neste contexto, a ideia de avaliação 

tem forte função política e grande eficácia prática e tem sido utilizada como 

meio de controle do conteúdo e da qualidade do ensino nas instituições.  

 Como estratégia, afirmam Eussen e Castro (2012), o processo avaliativo 

utiliza os mecanismos de acoountability17, visando à verificação dos resultados 

e vincula-os à concessão do financiamento público, numa perspectiva de 

punição ou premiação. Tal postura secundariza a utilização de resultados para 

o aperfeiçoamento das políticas, programas e projetos, para melhoria da 

qualidade e oferta de melhores serviços à população usuária. Com isso, o 

incentivo à cooperação entre às instituições é substituído pela competição e 

pelo desrespeito às suas diferenças. 

 Em nosso entendimento, ao utilizar os resultados da avaliação 

institucional para punir ou premiar, o Estado exacerba posturas relacionadas ao 

individualismo e à competitividade entre as instituições de ensino, em 

detrimento, daquelas direcionadas ao incentivo do desenvolvimento de projetos 

mais cooperativos e adequados às especificidades locais.  

 Esta postura (re)significa também a própria concepção de universidade e 

de educação superior, sua organização estrutural e ideológica, seus valores e 

                                                           
17

 Eussen e Castro (2012) compreendem os mecanismos de accountability como aqueles 
direcionados à prestação de contas e responsabilização sobre ações e recursos. Estes definem 
o estabelecimento das performances que o sistema educativo deve atingir e busca a 
verificação dos resultados alcançados. Fazem parte da Reforma do Estado Brasileiro prevista 
por Bresser Pereira.  
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sua ética, bem como as expectativas sociais que os diversos sujeitos, 

individuais e coletivos, constroem em seu entorno, como veremos a seguir.  

 

 

2.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR, UNIVERSIDADE E AVALIAÇÃO: ANTIGAS 

FUNÇÕES, NOVAS EXIGÊNCIAS E CONTÍNUOS DESAFIOS   

 

 

É no contexto contraditório do desenvolvimento das políticas públicas 

que em meio à ampliação e retrocesso de direitos, a política para a educação 

superior vem, paulatinamente, se (re) construindo, tanto no contexto global 

quanto no Brasil.  

Este processo não acontece aleatoriamente, mas, por meio da síntese 

histórica das possibilidades educacionais que surgem a partir das relações 

mais amplas da realidade social em todas as suas dimensões, quais sejam, 

econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais.      

Isto explica o motivo pelo qual, no debate construído até aqui, adentrar a 

discussão sobre a política de educação superior e de suas instituições de 

ensino, bem como das ações de avaliação às quais estas são submetidas, é 

uma tarefa complexa, em particular, pela relevância social que estas ações 

vêm adquirindo no processo das reformas do Estado visualizadas no Brasil, 

com maior amplitude, a partir da década de 1990 do século XX.  

Considerar estas questões na análise ora efetuada é importante, pois, 

como vimos observando no decorrer deste trabalho, é impossível separar ―os 

processos educacionais e os processos sociais mais abrangentes de 

reprodução‖, visto que estes ―estão intimamente ligados‖ (MÉSZÁROS, 2008, 

p. 25).  

Nestes termos é notório que no atual estágio da sociedade capitalista, o 

processo de (re)produção social do capital e do trabalho, em seus moldes 

neoliberais adquirem particularidades próprias. Estas últimas, quando 

direcionadas às políticas educacionais para o ensino superior, direcionam a 

formação para um sistema produtivo cada vez mais tecnológico, especializado, 

desterritorializado e flexível; defendem sua diversificação e ampliação como um 
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bem público; e incentivam a exploração mercantil deste serviço compreendido 

como fundamental, todavia, não necessariamente por meio do Estado.  

Sobre este prisma, não é por acaso que os aspectos políticos e 

ideológicos da realidade social em curso passem a ter um papel fundante na 

legitimação das reformas educacionais que começam a se desenhar e 

consolidar neste momento específico da educação superior.    

Processo este que, por estar fundamentado em explicações e 

justificativas de cunho neoliberal, como vimos acima, não acontece isento de 

interesses. Antes, busca construir socialmente, por meio do consenso ou, se 

necessário, da coerção, a ressignificação da educação e de suas instituições 

na direção da exiguidade do mercado, tendo como vetores essenciais, segundo 

esclarece Afonso (2005, p.113), a redefinição do papel do Estado e a 

revalorização da ideologia do mercado, como vimos discorrendo neste texto.  

Para tanto, a orientação desta ideologia caminha na direção da 

desconstrução dos referenciais que sustentam o Estado-providência e, em seu 

lugar, desenvolve-se uma perspectiva de Estado que se reclama, segundo 

esclarece Afonso (2005, p. 113), ao mesmo tempo, ―limitado (portanto, mais 

reduzido e circunscrito em suas funções)‖, ou seja, mínimo para desenvolver 

ações, ou se preferir, políticas públicas, que corroborem com às necessidades 

de (re)produção da classe trabalhadora, contudo, ―forte (no seu poder de 

intervenção)‖, sobretudo, nas situações em que se faz necessário atender as 

demandas do mercado.  

Além de estar no cerne das proposições de reforma para o Estado, esta 

ideologia busca ainda convencer a população trabalhadora que atua em prol do 

bem comum, da moralização em torno da eficiência do gasto público e da 

garantia da qualidade de seus serviços.   

Como bem afirma Afonso (2005), ao responsabilizar o Estado 

providência pela crise petrolífera do início dos anos setenta e se colocar como 

resposta para sua superação, a ideologia neoliberal se legitima socialmente e 

se espalha globalmente, influenciando a organização dos Estados nação e 

suas políticas. Assim explica este autor,  
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quando presente, o modelo de Estado providência é associado à 
crise; os direitos sociais e culturais, assegurados por este modelo 
político, começam a ser postos em causa; e o mercado renasce ou 
ganha uma nova dinâmica. O mercado, aliás, que é apresentado 
como antídoto contra os excessos da regulação estatal (quer no 
modelo de Estado-providência em sociedades capitalistas, quer do 
modelo do Estado totalitário em economias planificadas), aproveita os 
insucessos do capitalismo e do socialismo real para se transformar 
numa nova ideologia, que os ventos da globalização ajudam a 
espalhar (AFONSO, 2005, p. 129).  
 

 

Isto explica como a ideologia neoliberal, no contexto contemporâneo, 

passa a compor a base estruturante da sociabilidade capitalista, reorganizando 

e reorientando as relações sociais mais amplas que se estabelecem entre o 

Estado e as dimensões econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais 

que o compõe.  

Diante desta realidade, as relações entre o capital e o trabalho também 

se modificam e adquirem nova roupagem. O primeiro, mediado pela ideologia 

neoliberal, assume uma postura mais ofensiva contra a ampliação e a 

manutenção dos direitos da população trabalhadora. Enquanto que o segundo, 

neste contexto, assumindo uma atitude mais defensiva, busca impedir a 

restrição e a retirada dos direitos que foram, a duras penas, por esta, 

arrancados do capital.  

No que se refere às políticas educacionais, é neste cenário que as 

propostas de reformas começam a desenhar-se, organizar-se e justificar-se 

socialmente. Para Afonso (2005, p. 129),  

 

 

a necessidade de promover um novo consenso em torno das 
propostas reformadoras não podia, na perspectiva dos novos arautos 
do neoliberalismo conservador, ficar dependente da explicação, ainda 
que convincente, da complexidade das mudanças a nível mundial – 
as explicações simplistas, sobretudo quando se trata das políticas de 
educação, parecem ter uma eficácia persuasiva muito superior. Este 
tipo de explicações tem outras repercussões e outro impacto em 
termos de  manipulação da opinião pública (grifo do autor) – como se 
verificou, aliás, a partir do momento em que a referência à falta de 
qualidade do ensino, avaliada sobretudo por provas estandardizadas 
em comparações internacionais, passou a ser um dos argumentos 
mais utilizados para imputar a responsabilidade pela crise econômica 
aos sistemas de educação pública, transformando-os em bodes 
expiatórios (e alvos preferenciais) das reformas educativas e 
neoconservadoras.   
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Notadamente, esta citação demonstra o papel da ideologia para a 

consolidação de mudanças em um tempo histórico determinado. No 

capitalismo em seus moldes neoliberais, ideologicamente, o que está em pauta 

é o processo de legitimação das suas propostas para a reforma do Estado que, 

como vimos, tem um enfoque maior sobre as políticas sociais, sobretudo a 

educacional.  

Vale salientar que este é um processo favorecido pela sutileza com que, 

neste contexto, o Estado de Bem-estar social é descrito pelas explicações 

neoliberais. Acusado de ser dispendioso, ineficiente, financeiramente 

insustentável, este passa a ser, paulatinamente, desacreditado e esvaziado de 

suas potencialidades frente à garantia de direitos, mesmo que limitada, da 

população trabalhadora. O que, para nós, pode ser considerado um retrocesso.  

Este movimento acontece tendo como fundamento a cooptação dos 

diversos segmentos de organização social ao projeto de sociedade de cunho 

neoliberal. Este último se apresenta como alternativa à crise do capital e se 

dissemina como uma proposta positiva, que se organiza para além das classes 

e dos interesses individuais. Como bem enfatiza Marx e Engels (1999, p. 65),  

 

 

Com efeito, cada nova classe no poder é obrigada, quanto mais não 
seja para atingir os seus fins, a representar o seu interesse como 
sendo interesse comum a todos os membros da sociedade ou, 
exprimindo a coisa no plano das idéias, a dar aos seus pensamentos 
a forma da universalidade, a representá-los como sendo os únicos 
razoáveis, os únicos verdadeiramente válidos.  
 

 

Apesar desta reflexão de Marx e Engels (1999) se passar em um tempo 

histórico particular, por se tratar de uma análise da sociedade capitalista e de 

suas relações estruturais, suas colocações expressam bem o interesse 

classista que está implícito dos discursos a favor das reformas educacionais na 

atualidade, no qual se evidencia, a partir do que reflete Afonso (2005), o 

desenvolvimento de uma nova relação entre o Estado e a expansão do 

mercado educacional em geral, cuja peculiaridade está no surgimento do 

quase-mercado18. Para este autor,  

                                                           
18

 ―Na definição de Le Grand, quase-mercados são mercados (grifo do autor) porque 
substituem o monopólio dos fornecedores do estado por uma diversidade de fornecedores 
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Foram precisamente algumas destas estratégias, implementadas pela 
nova direita (grifo do autor), que configuraram o que alguns autores 
têm vindo a designar como mecanismos de quase-mercado (grifo do 
autor). Na realidade, mais do que à confinação do Estado, e à 
expansão do mercado, assistiu-se, em muitos casos, à 
interpenetração desses elementos, com arranjos específicos 
consoante as conjunturas nacionais, os quais resultaram numa 
configuração particular se comparada com outros períodos históricos 
da evolução do capitalismo. É isso que, do nosso ponto de vista, 
constitui um dos aspectos distintivos mais importantes das políticas 
de convergência neoliberal e neoconservadora; e é isso também que 
seguramente constitui um dos principais vectores da redefinição do 
papel do Estado neste período (AFONSO, 2005, p. 115).  

 

 

Diante do exposto por este autor, fica evidente que o quase-mercado é 

um movimento de mercantilização das políticas educacionais que vem 

adquirindo, com o passar do tempo, maior amplitude no âmbito das relações 

que se estabelecem entre o Estado e o mercado.  

Este aspecto é importante para o que vimos discutindo, sobretudo por 

explicitar os fundamentos ideológicos utilizados para justificar, neste contexto, 

a necessidade de desenvolver/ampliar as práticas avaliativas direcionadas a 

julgar o valor e o mérito das políticas públicas, programas, projetos, instituições 

educativas, dentre estas últimas, das Instituições de Ensino Superior às quais 

se insere a Universidade Federal do Rio Grande do Norte.    

Assim, Afonso (2005, p. 116), a partir de autores como Roger Dali 

(1994), Stewart Ranson (1993), R. Hatcher (1994), explica que, na educação, o 

quase-mercado adquire características ainda mais específicas. Isto porque, 

falar em ―mercadorização da educação‖ é referir-se à introdução de 

mecanismos de ―liberalização‖, ou seja, de ―quase-mercado‖ no interior do 

sistema educativo. Desta forma, o mercado, no âmbito da educação, adquire 

um caráter diferente de suas feições mais clássicas, estando, portanto, 

subordinado, e não isento, como em geral nos querem fazer crer, da aplicação 

de medidas regulatórias e de controle rígidos.  

                                                                                                                                                                          
independentes e competitivos. São quase porque diferem dos mercados convencionais em 
aspectos importantes. Assim, por exemplo, as organizações competem por clientes mas não 
visam necessariamente a maximização dos seus lucros; poder de compra dos consumidores 
não é necessariamente expresso em termos monetários e, em alguns casos, os consumidores 
delegam em certos agentes sua representação no mercado‖ (cf.Le Grand,1991, p. 1259-1260, 
apud AFONSO, 2005, p. 115) 
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Neste aspecto, continua este autor, o papel da regulação e do controle 

do mercado, assumido pelo Estado, corrobora para criá-lo e o manter, ou seja, 

para (re)produzir o mercado e suas relações. No caso da educação, sua 

inserção no âmbito dos mecanismos do quase-mercado acontece perpassada 

por amplos e poderosos interesses, internos e externos ao Estado, cuja 

influência interfere até mesmo no conteúdo da educação. 

Diante deste cenário, fica evidente, que o crescimento do controle do 

Estado sobre as políticas educativas adquire cada vez mais espaço, estando 

presente não apenas sobre o conteúdo da educação, mas também sobre as 

instituições educativas, sua organização, seus projetos pedagógicos e 

currículos, em seus processos de avaliação internos e externos, etc. Como 

complementa Afonso (2005, p.116 e 117), 

 

 

É, alias, esta combinação específica de regulação do Estado e de 
elementos de mercado no domínio público (grifo do autor) que, na 
nossa perspectiva, explica que os governos da nova direita (grifo do 
autor) tenham aumentado consideravelmente o controlo sobre as 
escolas (nomeadamente pela introdução de currículos e exames 
nacionais) e, simultaneamente, tenham promovido a criação de 
mecanismos como a publicitação dos resultados escolares, abrindo 
espaço para a realização de pressões competitivas no sistema 
educativo.   

 

 

A exposição deste autor deixa claro, portanto, que a avaliação, quando 

apropriada pelos governos ditos da nova direita, transforma-se em uma ação 

estratégica para o exercício do controle do Estado sobre as políticas 

educacionais. E mais, que a publicização de seus resultados provoca 

mudanças na maneira pela qual as instituições escolares percebem a si 

mesmas, se relacionam entre si e com a comunidade interna e externa.  

Neste sentido, compreendemos que no debate em foco, a avaliação 

pode ser entendida como um instrumento, até cento ponto coercitivo, pois, da 

forma como é proposta, se desenvolve de maneira impositiva e por meio da 

aplicação de mecanismos de incentivo à adesão institucional que, por envolver 

a aplicação de premiações e sanções, se afastam de perspectivas 

democráticas e voluntárias de participação.   
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Esta realidade converge para uma face do Estado que começa a se 

ampliar desde a década de 1980 do século XX, mas que, neste momento da 

história do desenvolvimento do capitalismo, adquire maior intensidade e 

concretude: o ―Estado-avaliador‖.  

 

 

Esta expressão quer significar, em sentido amplo, que o Estado vem 
adotando um ethos (grifo do autor) competitivo, neodarwinista (grifo 
do autor), passando a admitir a lógica do mercado, através da 
importação para domínio público de modelos de gestão privada, com 
ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas educativos 
(AFONSO, 2005, p. 49)   

 

 

A partir desta definição, podemos aferir que o destaque deste período 

está justamente na necessidade de inserir, nos espaços educativos, novas 

formas de gestão, que, a exemplo do que acontece nos setores administrativos 

privados, se direcionem a gerar resultados ou produtos que atendam as 

expectativas do mercado, secundarizando a importância do conhecimento dos 

processos que perpassam o alcance destas metas, seus avanços, entraves e, 

sobretudo, contradições.  

A ênfase na avaliação de produtos e não na de processos, como vimos 

discorrendo, segundo esclarecem Afonso (2005) e Dias Sobrinho (2003; 2005), 

apresenta como consequência, a reorganização institucional dos espaços 

educativos em torno da prestação de contas, nestes moldes, ao Estado e a 

sociedade, em geral, dos resultados de suas ações.   

Em face disso, estes espaços passam a incorporar às suas práticas, as 

orientações efetuadas pelos órgãos de fomento, como forma alcançar os 

resultados de desempenho necessários à obtenção do reconhecimento do grau 

de excelência, que os projete, favoravelmente, neste mundo de concorrência e 

aumente sua capacidade de manter e ampliar seu acesso às fontes, cada vez 

mais exigentes, de financiamento.  

Esta postura agudiza, no interior das instituições de ensino públicas, a 

valorização da cultura gerencialista e incita a aplicação de medidas de controle 

e de responsabilização cada vez mais sofisticados. A avaliação, neste 
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contexto, adquire destaque ―como um pré-requisito para que seja possível a 

implementação desses mecanismos‖ (AFONSO, 2005, p. 49).  

Em síntese, podemos dizer, que o discurso em defesa da valorização da 

cultura gerencialista e do desenvolvimento de ações direcionadas ao controle e 

à responsabilização dos espaços educacionais por parte do Estado, como 

mecanismo de melhoria da eficiência das instituições educativas e da sua 

qualidade de ensino, fundamenta a justificativa da necessidade de 

criação/ampliação de práticas avaliativas direcionadas a emitir juízos de valor 

sobre as ações públicas. Para Afonso (2005, p. 118),  

 

 

Em termos de política educativa, mais especificamente, trata-se agora 
de tentar conciliar o ―Estado-avaliador” (grifo do autor) – preocupado 
com a imposição de um currículo nacional comum e com o controlo 
dos resultados (sobretudo académicos) – e a filosofia de mercado 
educacional (grifo do autor) assente, nomeadamente, na 
diversificação da oferta e na competição entre escolas. Sendo a 
avaliação um dos vectores fundamentais neste processo [...].  

 

 

A avaliação, portanto, se apresenta neste contexto, como estratégia de 

implementação, nos sistemas educativos, das condições objetivas de 

consolidação dos direcionamentos do mercado, notadamente, pelo 

estabelecimento de normas legais que deliberam sobre a definição dos critérios 

de qualidade a serem observados pelas instituições escolares em suas práxis.  

Neste caso, a legitimação destas estratégias acontece por meio da 

submissão das escolas, em todos os seus níveis de formação, a testes – 

compreendidos por seus idealizadores enquanto avaliação – e utilizados aqui, 

como mecanismo de mensuração do desempenho desses espaços.  

A inserção da avaliação/testes no sistema escolar, justificados a partir do 

discurso da necessidade de moralização e da qualificação dos serviços 

educacionais, sobretudo dos que estão sobre a responsabilidade do Estado, 

adquirem uma considerável aceitação social, principalmente pela credibilidade 

gerada a partir da menção que se faz à cientificidade dos procedimentos 

técnicos e metodológicos aplicados na apreensão do desempenho das 

instituições escolares.  
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 Assim, sob a máscara da neutralidade científica, os resultados destes 

testes/avaliação são, em geral, socialmente aceitos, sem maiores 

contestações, como referência de julgamento do valor e do mérito das 

instituições de ensino, neste caso, de ensino superior e a imputar-lhes 

responsabilidades, conforme estas se aproximem ou não das orientações 

prescritas nas normativas nacionais e internacionais adotadas como referência 

de excelência educacional.   

Para nós, esta é uma realidade preocupante, na medida em que 

redireciona a educação da dimensão do direito, mesmo compreendendo as 

limitações que perpassam seu exercício no contexto da sociedade capitalista, 

para a dimensão do mercado, fragilizando, ainda mais, a solidificação da 

educação enquanto um mecanismo de transformação social que se coloque 

enquanto alternativa à sociedade do capital.  

Situação agravada quando, na releitura do que expõe Marx e Engels 

(1999), as orientações neoliberais para a educação adquirem uma conotação 

coletiva e, sobre o discurso do interesse comum, desenvolvem sua legitimidade 

social, a ponto de ter suas orientações para educação acatadas, sem maiores 

resistências, pelos sujeitos sociais, individuais e coletivos, que movimentam a 

arena política neste momento específico da luta popular pela ampliação de 

direitos.   

A exemplo disto, no que se reporta à política de educação, no tempo 

presente e sob as atuais configurações históricas, as mudanças educacionais 

propostas, caminham majoritariamente na direção de consolidar e reproduzir a 

sociedade do capital em seus moldes neoliberais, o que para Mészáros (2008, 

p. 25) significa,  ―permitir ajustes menores em todos os âmbitos, incluindo o da 

educação‖, desde que as ―lógicas globais‖, estruturais, desta sociedade, sejam 

mantidas inalteradas.  

Até porque, rememorando o que discorremos, tendo como fundamento 

Marx e Engels (1999), há uma tendência, nas relações sociais que se 

estabelecem no âmbito da sociedade capitalista, de se querer modificar alguns 

aspectos destas relações, como se fosse possível ―humanizar o capital‖, mas 

não de questionar suas às bases, modificar seus fundamentos, de se buscar 

construir, a partir da identificação de seus limites, outras alternativas de 

sociabilidade.  
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A noção de reformas, quando discutida a partir do discurso do capital, 

soa sempre como algo favorável e benéfico, capaz de produzir mudanças que 

contribuam para a ampliação de direitos da população trabalhadora e, 

consequentemente, para a redução do abismo existente entre o capital e o 

trabalho. Contudo, é preciso ter clareza, de que, na realidade, estamos 

adentrando um solo complexo e controverso. Como explica Dias Sobrinho 

(2005, p. 168 e 169),  

 

 

uma reforma acaba produzindo sempre algum efeito, maior ou menor, 
de acordo com o idealizado ou não, reforçando algumas ideologias e 
favorecendo determinadas aspirações de grupos sociais, de interesse 
dos educadores ou dos políticos. Reformas não são inócuas, mas não 
carregam uma bondade natural, como se fossem boas por si mesmas 
e sempre trouxessem os melhores benefícios para a sociedade. Elas 
emergem e se desenvolvem nas contradições da sociedade e dos 
sistemas nacionais e globais concorrentes e interdependentes.  

 

 

 Diante do exposto é possível reiterar o que vimos buscando mostrar 

aqui, que nenhum fenômeno social está isento de intenções, portanto, devem 

ser sempre observados de maneira cautelosa, considerando seu contexto e 

relações, diante das quais, as intenções ideológicas, declaradas e não 

declaradas, interferem na condução das práticas sociais e ditam seus rumos.  

Neste sentido, é perceptível a sutileza com que as proposições das 

reformas educacionais, nesta conjuntura, são apresentadas à sociedade. O 

discurso evoca o caráter inofensivo, isento de interesses, positivo e benéfico 

das reformas para a ampliação da oferta educativa, sobretudo, no que se refere 

à educação superior e à melhoria de sua qualidade.  

No entanto, não se pode deixar de considerar que tais propostas 

possuem como fundamento ideológico, como vimos, o neoliberalismo e um 

contexto socioeconômico, político e cultural perpassado pelo processo de 

globalização da economia e da cultura, da flexibilização das relações de 

trabalho e da volatilização dos investimentos através do mercado financeiro, 

dentre outros aspectos que, igualmente, conduzem à adoção de 

direcionamentos educacionais que sejam capazes de responder às 

necessidades referenciadas pela releitura do papel do Estado.   
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Esta realidade indica que estas reformas têm sim um caráter de classe e 

que este se objetiva no cotidiano das relações mais amplas da sociedade, a 

partir da tendência de se privilegiar iniciativas sensíveis ao grande capital, para 

quem a educação deve perder o status de direito social, transformar-se em 

mercadoria e estar direcionada a atender as suas necessidades de (re) 

produção.  

Neste contexto, não se pode negligenciar que as instituições de 

educação, dentre estas as de educação superior, estão situadas em um tempo 

histórico determinado, sendo assim, não podem estar alheias à realidade 

econômica, político-ideológica, social e cultural na qual se inserem. Como bem 

enfatiza Dias Sobrinho (2011, p. 16) ao se reportar as universidades, 

 

 

Desde logo, é prudente assumir a pluralidade e não falar em uma 
significação petrificada, mas num feixe ou numa rede de 
significações, históricas, ambíguas, contraditórias. Esse é um meio 
concreto que constrói suas configurações por intermédio das relações 
de forças sociais e ideológicas em ação. Ou seja, quando se trata de 
Universidade, é mais adequado o sentido de ―Universidades‖, o plural 
como indicador das diferenças e da diversidade das instituições 
universitárias, entendidas como produção social, portanto, históricas, 
distintas e cambiantes.    

 

 

Diante do exposto é evidente que, como uma construção histórica e 

social, as instituições educativas, particularmente, as direcionadas à educação 

superior, são plurais, como também são plurais as maneiras pelas quais estas 

compreendem e respondem aos tensionamentos mais globais, que demandam 

delas, cada vez mais, novas e amplas funções. 

Exigências que se ampliam, sobretudo em tempos de globalização e do 

atual estágio do desenvolvimento científico, em particular, na área da 

tecnologia da informação e da comunicação, cujos desdobramentos incidem 

diretamente sobre as práticas educativas dos espaços universitários, em 

particular, se considerarmos sua centralidade para a produção deste mesmo 

conhecimento, e também, para a formação profissional e para o trabalho. 

Como explica Dias Sobrinho (2005, p. 169) 
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O sistema global de produção é fortemente dependente da inovação, 
bem como a competitividade precisa de mecanismos flexíveis e de 
grande adaptabilidade. Disso deriva a importância das redes e da 
cooperação para o aumento da produtividade e da competitividade. 
Dada a rapidez das mudanças, já não basta a qualificação para o 
trabalho, que pode se tornar obsoleta em curto prazo. É necessária a 
capacidade de continuamente desenvolver as possibilidades de 
aprendizagem e adaptar-se perante as mudanças dos conhecimentos 
e as novas demandas do trabalho e da vida social. 

 

 

Ou seja, sobre este prisma, no atual estágio da sociedade capitalista, as 

atribuições das instituições de ensino superior e a referência de formação 

profissional vão se modificando e incorporando novas funções e objetivos. A 

adaptação a esta realidade não seria só uma exigência, mas, acima de tudo, 

uma necessidade, especialmente por estas instituições estarem ―mais sujeitas 

aos imperativos da vida atual, decorrentes da complexidade da globalização, 

ao mesmo tempo em que deve, por ser de sua essência, ir além das 

contingências do cotidiano‖ (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 61).   

Neste aspecto, é evidente que as reformas educativas de que tratamos 

aqui apresentam amplos desdobramentos sobre as universidades e suas 

funções. Pelo que apontam Dias Sobrinho (2005) e Sousa (2009), nos tempos 

contemporâneos, a universidade tem reconfigurado suas preocupações com a 

formação profissional de seus discentes. Inicialmente comprometida com a 

formação integral dos sujeitos sociais, esta tem se distanciado desta 

perspectiva para focar-se em uma formação mais restrita e aligeirada, 

prioritariamente, direcionada a responder às demandas de formação 

profissional e para o trabalho.  

 Assim, a formação integral e a formação restrita se colocam, neste 

contexto, enquanto duas perspectivas diferentes e contraditórias de formação, 

a coexistir atualmente no contexto universitário. Em nossa compreensão, não 

se trata apenas de concepções diferenciadas de formação, mas da 

coexistência de projetos societários antagônicos que disputam, neste espaço, a 

hegemonia para consolidar o modelo de universidade e de educação superior 

que defendem.  

 Este processo é histórico e não se faz instantaneamente. Como expõe 

Sousa (2009, p. 25), ―a universidade começou sendo um agrupamento de 

indivíduos e não um agrupamento de ensino‖, ou seja, não se organizava no 
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formato de um estabelecimento escolar, com ensino enciclopédico direcionado 

a tratar da totalidade das disciplinas humanas, antes, se fez a partir do 

movimento autônomo de mestres e alunos em torno do ensino X aprendizagem 

de disciplinas de interesse do aluno.  

 Essa postura distanciava a universidade da lógica dos ensinos 

medievais tradicionais até então utilizados que, com o passar do tempo e sua 

aproximação com a Igreja Católica e com o Estado, foi paulatinamente sendo a 

este último incorporada, a ponto de hoje afastar-se consideravelmente dos 

valores científicos e éticos que lhes deram origem, secundarizando a formação 

total do homem em detrimento da formação para o trabalho.  

 Em seus moldes tradicionais, enfatiza Dias Sobrinho (2005, p. 30), a 

universidade surge como ―a instituição da sociedade dedicada a desenvolver, 

em seus espaços e em seus processos, a formação dos sujeitos sociais em 

suas mais completas dimensões‖. Formação que, em nossa compreensão, se 

encontra perpassada por uma perspectiva de universidade e de formação 

superior que se identifica com um direcionamento mais coletivo e que, como 

vimos, nas últimas décadas, tem sido impactada por diversas transformações e 

mudanças.  

 Segundo esclarece este autor, esta perspectiva de universidade se 

fundamenta na concepção clássica da universidade e invoca para si a ideia de 

universalidade, de soma de todos os conhecimentos e atividades intelectuais.  

 Ela tem tradição europeia. Surgiu no final do século XII, em Bolonha, 

Paris; e, no século XIX, mais fortalecida, na universidade humboldtiana de 

Berlim.  Assim, este ―conceito de universidade, cujo centro é a construção do 

conhecimento não necessariamente vinculado aos interesses pragmáticos, [...], 

tornou-se um modelo amplamente reconhecido no mundo‖. Nela, ―a 

comunidade epistêmica seria institucionalmente constituída como autônoma, 

comprometida com o universal, porém, também, datada e plantada em uma 

realidade específica‖ (DIAS SOBRINHO, 2005, P. 32).  

 Isto implica dizer que a universidade, sobre esta perspectiva, não se 

encontra alheia às contradições e aos antagonismos que perpassam a 

realidade social em suas relações mais amplas. Como afirma Goergen (2005), 

ela não pode fugir da ambiguidade inerente à própria sociedade. Suas ações - 

de pesquisa, de ensino e extensão – por exemplo, precisam considerar, ao 
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mesmo tempo, tanto as necessidades de produção de conhecimentos, de 

desenvolver tecnologias de ponta, formar profissionais competentes para atuar 

na sociedade e de agilizar a transferência das conquistas acadêmicas para a 

sociedade, quanto observar o aspecto ―ético-político que exige 

responsabilidade ante o sentido social de todas essas ações‖ (GOERGEN, 

2005, p. 13).  

 Não é por acaso que Dias Sobrinho (2005, p. 32) chama atenção para o 

fato de que a universidade clássica, sob esta perspectiva, ―apenas em parte, 

também correspondia em cada tempo, aos ideais de preservação dos 

privilégios das elites sociais dos respectivos períodos históricos‖, não sendo 

esta uma especificidade apenas do tempo presente, onde esta realidade é bem 

mais aguçada.  

 Este ―apenas em parte‖ de que trata este autor se explica pela 

conjuntura deste tempo histórico, na qual a universidade, em seus moldes mais 

clássicos, observava com maior afinco as práticas humanas e sociais que 

seriam constitutivas do ético e do político, portanto, extrapolaria a sua 

dimensão prática e adentraria, também, ―a formação de seres sociais 

pensantes, críticos e reflexivos‖, ou seja, existiria um maior comprometimento 

da universidade com a formação dos sujeitos numa perspectiva mais ampla 

(Ibdem, 2005, p. 32).  

 Neste sentido, Goergen (2005, p. 13) complementa: ―A boa universidade 

não é aquela que contribui para melhorar a performance do sistema (sem 

perguntar o que isto significa), mas aquela que coloca suas competências a 

serviço da sociedade e de sua humanização‖ 

 Na discussão deste trabalho, compreendemos que é exatamente esta 

perspectiva de universidade que tem sido confrontada, e que, paulatinamente, 

em meio às mudanças econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais em 

curso, tem sido substituída por perspectivas mais pragmáticas e flexíveis de 

formação superior.  

 Nesta direção, Dias Sobrinho (2005, p. 30) afirma que a conjuntura do 

tempo presente tem feito com que as universidades sejam responsáveis, tanto 

pelas suas antigas funções, quanto por novas exigências e desafios. O 

conhecimento, dessa forma, passa a ser associado à utilidade, à aplicação e à 

finalização, em um contexto onde ―o conhecimento e as profissões se 
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multiplicam e que as microdimensões da vida vão se modificando, sobretudo 

em razão da incorporação das novas tecnologias‖.  

 Neste processo, o discurso da ―multidiversidade‖, tão ressaltada nos 

tempos atuais, ―põe em foco as modificações organizacionais e a fragmentação 

das funções‖ (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 34 e 35), trazendo, em nossa 

percepção, novas práticas educativas, organizacionais e de gestão para as 

universidades e demais instituições de ensino.  

 Na verdade, o debate sobre mudanças no âmbito da universidade não é 

algo novo. Como observa Dias Sobrinho (2005, p. 30), a ―universidade é a 

instituição social e laica no mundo ocidental mais duradoura e contínua‖, não 

por que seja alheia a transformações, mas por estar fundamentada em duas 

características contraditórias que interagem entre si e se articulam, quais 

sejam: ―guardar uma forte tendência a resistir às mudanças e de assegurar a 

unidade‖; e, ao mesmo tempo, ―ela apresenta grande flexibilidade, capacidade 

de adaptação às demandas que vão surgindo e abertura à diversidade‖.  

 É importante observar que esta capacidade de se preservar e modificar 

é um processo contraditório e de difícil apreensão. Isto porque, na realidade em 

foco, os as mudanças são uma via de mão dupla, na qual, tanto as 

universidades se modificam quanto provocam mudanças no mundo a sua volta, 

em especial por suas ações não se limitarem à produção e disseminação das 

ciências em sua complexidade, mas também, por estarem fundamentadas em 

visões de mundo e projetos de sociedade que ora se completam, ora se 

excluem e se (re)produzem no cotidiano das universidade e nas suas práticas 

institucionais.  

 Sobretudo nos tempos atuais, em que esta mesma universidade, como 

reconhece Goergen (2005, p. 12), ―é condicionada pelos contextos‖ e 

conclamada ―a responder às exigências e urgências do real‖, num contexto em 

que, ―é igualmente necessário que ela se mantenha livre e aberta para 

intencionalizar suas ações de acordo com sua pertinência ética e social‖. Este 

processo faz com que a universidade vivencie um dilema entre responder ―os 

interesses globais e locais que ora se confundem ora se confrontam entre si‖ e 

gera, nesta, uma crise de identidade quanto ao seu papel e quanto as tarefas 

que necessita desempenhar. 
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 Crise que, segundo Goergen 2005 (2005, p. 12), possui uma dimensão 

conceitual, reconhecida pela imprecisão do próprio conceito de universidade, 

num contexto hoje perpassado por diversos formatos de instituições de ensino 

superior; outra contextual, já que as transformações no âmbito da ―sociedade 

do conhecimento‖ (aspas do autor), da globalização econômica e cultural, da 

disseminação de informações e conhecimento pela mídia, etc., tem produzido 

mudanças também na relação entre universidade e sociedade; e ainda, uma 

textual, ―abrange os textos internos da universidade, seus conteúdos, suas 

formas de ensino, sua relação com a ciência e a tecnologia, com os sentidos 

éticos e sociais daquilo que faz ou deixa de fazer‖.  

 Realidade que expressa as tensões da universidade de hoje, cuja 

demanda é complexa e de difícil resposta, qual seja: a de mediar os interesses 

que perpassam a universidade no tempo presente, em que, como trata Dias 

Sobrinho (2005, p. 33),  

 

 

A clássica função de conhecimento geral, preservação da cultura e da 
erudição, de formação do pensamento reflexivo, de transcendência 
civilizacional da universidade se depara agora com tendências da 
fragmentação, da rapidez, da utilidade ou do valor econômico, da 
aplicabilidade, do instrumental e organizacional. 

  

 

 Demandas que exigem uma contínua (des)construção das expectativas 

sociais que envolvem a universidade e seus objetivos, pois evoca 

transformações destes espaços de formação que vão para além de sua 

organização estrutural e pedagógica, mas também impactam sua dimensão 

ética e política.  

 Como bem enfatiza Dias Sobrinho (2005), as mudanças que vemos nos 

sistemas educativos e em suas instituições decorrem de transformações 

políticas, econômicas e sociais mais amplas, nem sempre claras e fáceis de 

serem compreendidas.  

 Esta afirmação do autor nos leva a refletir que a interpretação da 

realidade é algo complexo, em especial porque, por trás do conceito de 

universidade e das expectativas que se tem sobre suas funções, existe uma 

visão de mundo, uma ideologia que segue implícita nas entrelinhas do discurso 
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e que não se mostra facilmente, exigindo maior atenção para ser revelada e 

apreendida.  

 Estas percepções incidem sobre a maneira pela qual as políticas 

educacionais para o ensino superior, no decorrer de sua construção histórica, 

se organizam para atender as demandas que lhe vão surgindo, tanto por meio 

da população trabalhadora, quanto do mercado, principalmente, no contexto 

atual, em que esta se encontra tensionada por diversos olhares, inclusive, pelo 

olhar das práticas avaliativas em suas mais diversas e contraditórias 

abordagens, como veremos a seguir.  

 

 

3 DESVELANDO A CONSTRUÇÃO, O PROCESSO E AS 
PARTICULARIDADES DA  AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E   
INSTITUCIONAL  
 

 

 Durante o percurso teórico que buscamos desenvolver até aqui, 

consideramos importante mostrar que a política educacional, direcionada a 

atender as demandas de formação superior, é um processo histórico. Ela se 

situa, no tempo e no espaço, fundamentada, hegemonicamente, pelas 

particularidades da sociedade capitalista, sua visão de mundo, de Estado, de 

educação e de universidade. Portanto, está em constante movimento, 

(re)configurando suas ações na medida em que novas necessidades 

econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais se apresentam enquanto 

demandas para esta política, exigindo-lhe respostas.   

 Sendo assim, os processos que se estabelecem a partir das relações 

que esta política (re)constrói com as dimensões que fundamentam esta 

sociabilidade favorecem o surgimento e o desenvolvimento de ações 

avaliativas, igualmente imersas na diversidade de interesses e nas 

contradições que caracterizam esta formação societária.  

Conforme esclarecem House (2000), Worthen, Sanders, Fitzpatrick 

(2004), Dias Sobrinho (2003), Afonso (2005), Souza (2014), o recurso às 

práticas avaliativas como instrumento de mensuração dos resultados 

alcançados pelas políticas públicas – estatais, filantrópicas e/ou privadas – em 

um primeiro momento, adquire maior visibilidade com o advento do Estado de 
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Bem-estar social, sobretudo em países centrais, como nos EUA, onde a 

avaliação possui um caráter profissional.   

E, a partir de então, vem ampliando, paulatinamente, seu campo de 

ação, consolidando-se socialmente como uma prática necessária à garantia de 

qualidade e eficiência, tanto dos serviços públicos, quanto, no que se refere ao 

foco deste trabalho, de suas instituições.  

 

 

en los últimos veinte años, la evaluación se ha convertido en una 
actividad importante al surgir los programas de bienestar a gran 
escala. Cada año, se llevan a cabo decenas de miles de evaluaciones 
de programas públicos, sólo en los Estados Unidos. Miles de 
personas están empleadas en estas evaluaciones y cientos de 
universidades y empresas compiten para conseguir contratos de 
evaluación. La mayor parte de las evaluaciones están patrocinadas 
por el gobierno federal; otras lo están por los gobiernos de los 
estados y los ayuntamientos. La evaluación de los programas 
públicos se ha convertido en una actividad exigida por la legislación y 
cada año se invierten en ella cientos de millones de dólares (HOUSE, 
2000, p. 17).  

  

 

Essa realidade de que trata House (2000) demonstra haver uma estreita 

relação entre a expansão da avaliação e as transformações sociais mais 

amplas que o processo de (re)produção do capital e do trabalho assume 

durante o período do New Deal americano19, ou seja, de um momento histórico 

no qual se destaca a ampliação do investimento governamental em programas 

e projetos no âmbito das políticas públicas sociais. Neste caso, via de regra, a 

avaliação é direcionada a julgar a eficiência destas políticas, principalmente, 

quanto ao alcance dos objetivos explícitos, metas e da racionalização na 

utilização dos recursos.    

Como reitera House (2000, p. 17) ―Tanto por su omnipresencia, como 

por el papel que desempeña, la evaluación tiene gran relieve social, y 

transforma, justifica o desacredita los programas públicos‖. Sendo assim, em 

sua trajetória, tem se consolidado enquanto um instrumento legítimo de 

                                                           
19

 Salientamos aqui que as análises de Ernest R. House (2000) tem como fundamento a 
realidade dos Estados Unidos da América, onde a prática da avaliação é reconhecida como 
profissão, sendo, portanto, amplamente desenvolvida, tanto nos espaços públicos quanto 
privados, principalmente por meio de empresas específicas de avaliação que atuam no setor de 
serviços como prestadoras de consultoria e assessoria.  
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mensuração do valor e do mérito das políticas, programas, projetos, 

instituições, etc., agregando em si, considerável destaque social e poder sobre 

a definição dos rumos de parte importante das ações públicas, em toda sua 

diversidade, bem como de suas instituições. 

Além do aumento do número de programas de bem-estar em larga 

escala desenvolvidos nos países centrais, em um contexto mais recente, de 

cunho neoliberal, Dias Sobrinho (2003, p. 13) aponta as ―graves restrições 

econômicas‖ provenientes da crise de 1970, como outro aspecto importante 

para o processo de ampliação das práticas avaliativas, sobretudo, no âmbito 

das políticas educacionais.  

Estas restrições inserem neste debate, o apelo às reformas do Estado e 

à necessidade de controle sobre os gastos públicos, incentivando, afirma este 

autor (2003, p. 13), a inserção da avaliação nas agendas governamentais e dos 

organismos e agências ―dedicadas à estruturação e à gestão do setor público e 

particularmente da educação‖. 

No entanto, o crescimento desordenado do emprego da avaliação no 

âmbito das políticas públicas e a aplicação indiscriminada de seus resultados 

para aferir o sucesso ou o fracasso de políticas, programas, projetos e 

instituições, de que tratam House (2000) e Dias Sobrinho (2003), fez emergir 

socialmente o debate acerca da capacidade, principalmente técnica, da 

avaliação, de garantir a qualidade de seus procedimentos e resultados, ou seja,  

 

 

La enorme cantidad de las actividades de evaluación hace difícil la 
supervisión. No siempre las evaluaciones de los programas públicos 
son de buena calidad. Com excesiva frecuencia, los evaluadores se 
limitan a hacer lo que quieren sus patrocinadores. (HOUSE, 2000, p. 
17) 

 

 

A partir de House (2000), podemos aferir que tanto no Estado de Bem-

estar social quanto no Estado em seus moldes neoliberais, a avaliação tem 

sido amplamente utilizada para emitir juízos de valor e mérito sobre as políticas 

públicas, mas, que este procedimento, nem sempre vem acompanhado de um 

cuidado teórico-metodológico que assegure a qualidade dos processos e 

resultados desses estudos e do comprometimento ético de seus avaliadores. 
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Aliás, a preocupação com a qualidade da prática avaliativa não é uma 

inquietação recente, mas acompanha sua inserção nos espaços 

(não)governamentais em que esta prática é demandada. Não é por acaso que, 

já em 1969, Michael Scriven introduz ao debate sobre a avaliação o termo 

meta-avaliação, apontando a necessidade de que a avaliação fosse submetida 

a avaliações sistemáticas, como forma de se garantir a idoneidade dos 

procedimentos e técnicas adotados durante o desenvolvimento desta 

atividade20 (STUFFLEBEAM, 2001).  

Para House (2000, p. 17 e 18), a reflexão a respeito da avaliação deve 

ser fomentada, pois, diante do que vimos discorrendo aqui, ―Parece necesario 

basar la evaluación en alguna forma de responsabilidad moral, de manera que 

las reflexiones sobre su justicia, veracidad e, incluso, belleza configuren su 

práctica‖, se organizem para além dos interesses dos demandantes da 

avaliação e dos interesses individuais de grupos isolados e dos próprios 

avaliadores, fortalecendo sua dimensão ética e seu comprometimento político 

frente aos demais sujeitos alcançados por estas políticas, seus programas e 

instituições.   

É desta forma que a avaliação, em certo momento de seu 

desenvolvimento, passa a ser problematizada em seus fundamentos teórico-

metodológicos, político-ideológicos e socioculturais, reiterando o que já vimos 

apontando no decorrer de nosso trabalho, ou seja, que, como tudo nesta 

sociedade, esta prática não está isenta das tensões provenientes das 

contradições que se estabelecem entre o capital e o trabalho, antes, também 

se desenvolve mediada por estas relações e por suas determinações 

históricas. 

Diante do exposto, nosso intuito neste capítulo é adentrar o campo 

conceitual da avaliação e as particularidades que esta assume quando aplicada 

à avaliação institucional da educação superior, como forma de construir o 

caminho para o desvelamento da realidade que perpassa a avaliação 

institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 

 

                                                           
20

 Esta discussão será melhor explorada mais adiante neste capítulo.  
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3.1 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

 A avaliação, nos moldes como a conhecemos hoje, é resultado de uma 

formação social particular. Seu campo conceitual, conforme salienta Dias 

Sobrinho (2003) é uma construção histórica que acompanha as determinações 

mais amplas que incidem sobre os fenômenos sociais, só apreensível, segundo 

aponta Afonso (2005), se o observarmos a partir das mudanças educacionais, 

econômicas e políticas do contexto mais amplo da realidade social.  

 Autores como Weeis (1978), Dias Sobrinho (2003), Worthen, Sanders, 

Fitzpatrick (2004), Afonso (2005), Souza (2014 e 2017), ao colocar o tema da 

avaliação de políticas públicas e/ou educacionais como centro de suas 

análises, referenciam, em alguns momentos, a dificuldade de se construir um 

campo conceitual da avaliação, especialmente, quando a pensamos no 

contexto das políticas públicas, que em seu cerne é plural, diverso e 

contraditório.  

 Até porque a própria palavra ―avaliação‖ (grifo nosso), tem um caráter 

impreciso, como bem explica Weeis (1978, p. 15) ―El término EVALUACIÓN es 

una palabra elástica que se extiende para abarcar muchas clases de juicios‖, 

especialmente, por ser, conforme explicam Worthen, Sanders, Fitzpatrick 

(2004, p. 38), ―uma forma básica de comportamento humano‖, estreitamente 

relacionada, complementa Sobrinho (2003, p. 14), ―a escolher e optar‖. 

Para Weeis (1978), o ponto de convergência que perpassa o termo 

avaliação, de um modo geral, está em compreender que sua finalidade sempre 

caminha na direção da emissão de juízos de valor sobre algo ou alguma 

situação, mesmo quando se trata de impressões, com caráter apenas 

especulativo, ou seja, baseadas no senso comum.   

É neste contexto que Worthen, Sanders, Fitzpatrick (2004, p. 38) 

servem-se dos termos ―avaliação informal e avaliação formal‖ para diferenciar a 

avaliação efetuada apenas com base em percepções pessoais, ou seja, que 

―ocorre sempre que uma pessoa opta por uma entre várias alternativas 

existentes sem antes ter coletado evidência formal do mérito relativo dessas 

alternativas‖, daquela avaliação mais cuidadosa, ―estruturada e pública, em que 

as opções se baseiam em esforços sistemáticos para definir critérios explícitos 
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e obter informações acuradas sobre as alternativas‖ aproximando-se mais de 

seu valor real.  

Portanto, é em seu sentido mais formal, embasado em um saber mais 

elaborado e criterioso, que a avaliação, fundamentada em técnicas de 

investigação e pesquisa, passa a adentrar o estudo das políticas públicas.  Á 

vista disso, Weiss (1978, p. 14), se reporta a este tipo de estudo como 

―invertigación evaluativa‖, compreendida por esta como um ―método concreto 

de evaluación‖, no qual, ―Las herramientas de la investigación se ponen al 

servicio del ideal consistente en hacer más preciso y objetivo el proceso de 

juzgar‖, sobretudo, ―la eficacia, el valor, el éxito del fenómeno que se está 

estudiando‖.   

Assim como Weeis (1978), outros estudiosos da área, como por 

exemplo, Figueiredo e Figueiredo (1986), Stufflebean (2001), Dribe (2001), 

Costa e Castanhar (2003), Dias Sobrinho (2003), Worthen, Sanders, Fitzpatrick 

(2004), Afonso (2005), Arretche (2009), Scriven (2015), Souza (2014 e 2017), 

etc., dedicam-se a explicitar que o desvelamento de políticas, programas, 

projetos e instituições, deve estar fundamentado em técnicas mais cuidadosas 

de pesquisa, pois, em geral, a avaliação de políticas públicas é uma pesquisa 

social, o que significa, portanto, admitir que esta prática possui alguns 

elementos que assim a caracterizam.  

Em um trabalho de revisão, Souza21 (2017, p. 15) aponta que a 

avaliação de políticas públicas, neste prisma, pode ser caracterizada enquanto 

uma pesquisa social por conter, apesar dos limites, um corpo teórico próprio, 

sobretudo, a respeito de estudos sobre os programas, a atribuição de valor e a 

utilização de conceitos de eficácia, eficiência e efetividade; a ―chamada theory-

                                                           
21

 Neste artigo, Souza (2017), busca explicar as relações entre a avaliação de políticas públicas 
no geral e da avaliação educacional em particular, a partir da análise e da sistematização da 
obra de autores clássicos da avaliação, como Shadisch, Cook e Leviton (1991); Scriven, 
Campbell, Weiss, Wholey, Stake, Cronbach, Rossi, Alkin, Chritie, Figueiredo e Figueiredo, 
Dribe, Rossi, Chen, dentre outros. Para ele, a sistematização da produção dos principais 
autores da avaliação de políticas públicas aponta alguns consensos conceituais, embora pouco 
aprofundados, que possibilitam reconhecer os elementos que legitimam a compreensão da 
avaliação de políticas públicas enquanto uma pesquisa social. Para maior aprofundamento ver 
SOUZA, Lincoln Moraes de. Avaliação de Políticas Públicas e Avaliação em Educação: 
relacionamentos antigos, autonomia relativa e carreiras solo. In: Avaliação de Políticas Públicas 
e Avaliação em Educação. (Org. Lincoln Moraes de Souza; Andréia da Silva Quintanilha 
Sousa) – Curitiba: CRV, 2017.  p. 13 - 60. 
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drive evaluations desenvolvida por Rossi e Chen‖; e a utilização de ―métodos e 

elementos científicos das ciências sociais‖, dentre outras disciplinas.  

Além desses elementos, este autor (2017, p. 16) observa que a 

avaliação de políticas públicas se constitui enquanto um ―subcampo das 

políticas públicas‖ e, consequentemente, é ―constituída por várias disciplinas 

científicas com destaque para a ciência política, a teoria das organizações, a 

economia, a sociologia e a antropologia‖, utilizadas heterogeneamente, de 

acordo com a área, domínios ou setores de referência.  

Neste contexto, visando superar à imprecisão conceitual que 

historicamente perpassa à avaliação de políticas públicas e a dificuldade em 

definir as fronteiras que separam esta prática daquelas que se destinam à 

análise, ao monitoramento, aos testes, a auditoria, etc., das políticas públicas, 

Souza (2017), esclarece que no geral:  

 

 
Enquanto pesquisa social e atribuição de valor, a avaliação de 
políticas públicas constitui um subcampo do campo das políticas 
públicas que é composta, por sua vez, pela agenda, formulação 
implementação e a própria avaliação. Além do mais, distingue-se da 
análise de políticas públicas (que é mais geral, menos valorativa e 
direcionada) do monitoramento (ligado mais especificamente ao 
acompanhamento periódico e implementação de políticas e 
programas), dos testes (mais restritos e apenas um dos elementos de 
uma pesquisa) e da auditoria (voltada para a aplicação de normas, 
especialmente as contábeis) (SOUZA, 2017, p. 15).   

 

 

Sendo assim, quando comparada à análise de políticas públicas, ao 

monitoramento, ao teste e à auditoria, é preciso esclarecer que a avaliação de 

políticas públicas possui um caráter diferenciado destas atividades, sobretudo, 

segundo expõe Souza (2014; 2017), por ser mais valorativa, mais focada na 

emissão do valor e do mérito de políticas, programas, projetos e instituições.  

A avaliação de políticas públicas, quando aplicada à avaliação 

educacional adquire contornos ainda mais específicos que agudizam esta 

confusão conceitual, ou seja, em alguns momentos de sua trajetória esta é 

confundida com monitoramento e com testes e, em outros, compreendida 

enquanto sinônimo destes, reiterando a dificuldade de reconhecer o limiar que 

separa a avaliação educacional do monitoramento e do teste.  
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Neste caso, a elasticidade do termo avaliação está amplamente 

presente na definição de suas competências avaliativas e direciona-se 

largamente a aferição do sucesso de alunos, dos projetos pedagógicos, dos 

currículos, a medição da competência e a qualificação dos professores, etc. 

Sobre este aspecto, Souza (2017, p. 26) esclarece que: 

 

 

Essa diversidade e variação do âmbito da aplicação ou da ação (grifo 
do autor), como se observa, termina manifestando as diferentes 
concepções no domínio da educação. A avaliação de ensino e de 
aprendizagem, e em menor escala, a de currículo, por exemplo, de 
uma maneira ou de outra terminam muito mais ligadas ao 
entendimento da avaliação como teste e monitoramento. Já a 
avaliação institucional, bem como a de programas, guarda uma 
relação bem mais próxima da visão da avaliação como pesquisa 
social.  
 

 

A compreensão da avaliação educacional como teste e monitoramento, 

portanto, traz implicações na maneira pela qual a avaliação educacional se 

organiza e desenvolve nos diversos espaços educativos, em particular no 

ensino superior, pois, sua construção teórica e metodológica acontece imersa 

pelos limites impostos por estes métodos, ou seja, por um conhecimento 

pontual e fragmentado da realidade e um acompanhamento institucional focado 

no cumprimento ou não de objetivos e metas previamente estabelecidos, e/ou, 

por vezes, apenas nos resultados destes testes, sem maiores preocupações 

com as informações que estão implícitas nas entrelinhas dos dados obtidos por 

meio destes instrumentos. 

A própria avaliação institucional22 e de programas aos quais se refere 

Souza (2017), quando aplicados às instituições de ensino superior, apesar de, 

                                                           
22

 É preciso clarificar que a avaliação de instituições não se resume ao campo educacional, 
embora seja neste que esta adquira maior destaque. Como bem explica Silva (2017, p. 111 e 
113) a avaliação de instituições públicas, no Brasil, começa a adquirir maior visibilidade e a 
desenvolver-se mais amplamente no ―campo da avaliação de instituições de cunho 
educacionais, sobretudo as universidades‖, a partir dos anos 1990 do século XX. Afirma esta 
autora: ―Em relação às demais organizações , praticamente inexistem na academia avaliações , 
ou estudos mais profundados sobre a temáti ca, ficando a cargo dos próprios órgãos ou de 
organizações terceiras avaliar o desempenho daquelas ‖. Para ela, em termos amplos, a 
avaliação institucional seria dominada por três campos : um especialmente voltado ao estudo e 
a prática avaliativa de i nstituições de educação , sobretudo as universidades ; outro que avalia a 
―capacidade‖ das instituições ; e um terceiro que pensa e usa a avaliação sob uma perspectiva 
―gerencialista‖.  
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em geral, enquadrar-se na perspectiva da pesquisa social, quando se limita a 

critérios teórico-metodológicos igualmente objetivos e facilmente quantificáveis, 

como o número de professores e alunos, de produção acadêmica, de 

publicações, projetos de pesquisa, extensão, dentre outros, apresentam 

dificuldades em romper com a superficialidade dos dados e produzir 

conhecimentos mais amplos, que lhes permitam apreender, com maior 

profundidade, a complexidade da universidade e de suas dimensões.  

Até porque, as demandas avaliativas para às instituições de educação 

superior provem das mudanças observadas no processo de (re)produção do 

capital e do trabalho, sobretudo, em tempos neoliberais e, nesta conjuntura, de 

enfraquecimento dos movimentos sociais e retrocesso dos direitos sociais, tem 

a tendência de vincular-se, majoritariamente, ao atendimento das demandas do 

mercado, conforme já referenciado.   

Neste contexto, é possível perceber que a avaliação das instituições 

educacionais de ensino superior torna-se, em parte, um instrumento ímpar para 

a prática da seleção, classificação e hierarquização de políticas, programas, 

projetos e instituições, principalmente, nos tempos atuais, nos quais 

prevalecem a imposição de medidas, sanções, direcionadas a punir ou premiar 

os espaços educacionais, na medida em que estes se aproximam ou se 

afastam, do ―modelo educacional‖ (grifo nosso) que se encontra em vigor 

enquanto direcionamento político-ideológico para a educação nos diversos 

territórios do globo.  

Souza (2017, p. 49) esclarece que durante o processo de surgimento da 

avaliação de políticas públicas, tomada em termos mais amplos, enquanto esta 

se aproximava mais da condição de pesquisa social, a avaliação da educação, 

mais especificamente, se consolida enquanto ―uma avaliação em uma área ou 

domínio particular que pode assumir diferentes modalidades como a própria 

pesquisa, o monitoramento o teste e a auditoria‖.  

À vista disso, ambas as avaliações têm sua origem em diferentes 

tempos históricos e, em alguns momentos de suas trajetórias particulares, 

caminham juntas, se articulam, se confundem e seguem, de forma mais 
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independente, seus próprios rumos, cada qual com as suas demandas e 

especificidades (SOUZA, 2017).  

Este fato deve ser considerado, pois, conforme nos mostra Dias 

Sobrinho (2003), é justamente na educação que a avaliação educacional e de 

instituições educativas vão encontrar seu lugar privilegiado, tanto como prática 

política e pedagógica, quanto como campo de estudo.  

Isto porque, na discussão apresentada por Souza (2017), em um 

primeiro momento, que compreende o início do século XIX até o início da 

década de 1930, a prática da avaliação era domínio específico do campo 

educacional, e se desenvolvia unicamente por meio da aplicação de testes.  

Este momento corresponde ao período, descrito por Dias Sobrinho23 

(2003) como pré-tyler. Neste a avaliação educacional se desenvolve sob a 

influência teórica da psicologia, principalmente, da psicometria; acontece tendo 

por referência instrumental os testes e provas; e adota como principal objetivo 

a medida da capacidade mental e da aprendizagem do aluno. Estas 

características do período pré-tyler explicam a presença constante da 

valorização dos procedimentos técnicos direcionados a qualificação da 

aprendizagem e a descrição do rendimento dos alunos.  

No caso da avaliação aplicada às políticas públicas, em geral, esta 

começa a se desenvolver, embrionariamente, fora do espaço educacional entre 

as décadas de 1930 até o começo da década de 60 (SOUZA, 2017).  

Justamente no período em que, no campo educação, Ralph Tyler cria a 

expressão avaliação educacional, trazendo para a área significativas 

contribuições (DIAS SOBRINHO, 2003).   

Neste momento, explica este último autor, a avaliação educacional é 

compreendida como um instrumento de regulação do conhecimento e das 

formas de adquiri-lo, centra-se no paradigma da racionalização científica, na 

pedagogia por objetivos e na ideologia utilitarista (ideais de eficiência e 

utilitarismo).   

Quanto aos métodos, recorre à expansão da tecnologia de aplicação de 

testes direcionados a quantificar e clarificar os rendimentos e produtos, tendo 

                                                           
23

 Dias Sobrinho (2003) discorre sobre a trajetória da avaliação educacional tomando como 
referência principal os cinco períodos básicos da avaliação desenvolvidos pelos autores 
Stufflebeam e Shinkfield.  
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como preocupação verificar o alcance ou não dos objetivos educacionais 

traçados, o rendimento e a eficiência da escola, e ainda, utilizar tais resultados 

para subsidiar os procedimentos pedagógicos e administrativos, redirecionando 

o objeto da avaliação dos alunos para às instituições educacionais. A influência 

teórica, neste caso, é referenciada pelo estudo de Ralph Tyler sobre a 

avaliação educacional, Basic Principles of Curriculum and Instruction (1949) 

(DIAS SOBRINHO, 2003).  

A avaliação centrada nos objetivos predominante neste período é agora 

direcionada a emissão de valor acerca das instituições educacionais. Seu 

intuito é observar até que ponto estas instituições conseguiram alcançar ou não 

as metas pré-estabelecidas nas suas regulamentações internas24 e submetê-

las a um processo de regulação dos seus processos e controle dos seus 

produtos.  

Via de regra, no que se refere à educação, este modelo de avaliação de 

instituições, neste momento específico de sua história, torna-se o fio condutor 

da maioria das ações institucionais, pois fundamenta a tomada de decisões, 

principalmente, daquelas que se destinam a emitir juízos de valor sobre os 

aspectos estruturais e organizacionais dos espaços escolares, como por 

exemplo: os processos de trabalho, de ensino e aprendizagem, os projetos 

pedagógicos, os componentes curriculares, dentre outros aspectos importantes 

para este contexto.  

Os anos de 1946 a 1957 representam para a avaliação educacional, na 

periodização apresentada por Dias Sobrinho (2003), a era da Inocência e é 

referenciada pelo descrédito tanto da avaliação quanto da escola. É neste 

momento que, ainda sobre a influência teórica da obra de Tyler acima 

referenciada, acontece a elaboração e a aplicação de testes de alcance 

nacional ou estadual, principalmente nos EUA.    

Nos períodos das décadas de 1960 e 1970, ocorre o que Souza (2017, 

p. 50) compreende ser uma ―explosão simultânea e interdependente em 

avaliação de políticas públicas e em avaliação da educação‖, ou seja, ambas 

as avaliações passam por um processo mais amplo de desenvolvimento de 

                                                           
24

 Dias Sobrinho (2003) afirma que o limite da avaliação por objetivos está na dificuldade de se 
emitir juízo de valor acerca de algo difícil de se identificar nos documentos internos das 
instituições educacionais de ensino do período, os objetivos institucionais a serem alcançados.  
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suas dimensões teóricas e metodológicas. Trata-se, afirma Dias Sobrinho 

(2003, p. 22), do período denominado de Realismo – 1958 e 1972, 

caracterizado por ―grande efervescência no campo da avaliação, sobretudo em 

virtude das políticas sociais do presidente Kennedy e dos governos seguintes‖. 

Segundo esclarece este último autor, destaca-se aqui o desenvolvimento 

da avaliação educacional direcionada à prestação de contas, accountability, na 

qual os espaços educativos passam a ser culpáveis por seus rendimentos e 

pela má utilização dos recursos públicos. Contraditoriamente, é também neste 

momento que este enfoque de avaliação é problematizado e outras 

abordagens teóricas e metodológicas de pesquisa começam a ser 

incorporadas às práticas avaliativas. Assim,  

 

 

Logo se percebeu a ineficácia de toda a metodologia de avaliação 
utilizada até então para efeito dos diagnósticos que as novas e 
complexas políticas estavam requerendo. No âmbito escolar, não se 
tratava mais simplesmente de avaliar alunos, mas também os 
professores, as escolas, os conteúdos, as metodologias e estratégias 
de ensino etc. Essa etapa se caracteriza pela realização de muitos 
trabalhos práticos na área, já não seguindo apenas a orientação 
positivista e quantitativista, mas também enfoques naturalistas ou 
fenomenológicos e qualitativos (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 22).  

 

 

É desta forma que as perspectivas mais amplas de avaliação começam 

a se desenhar, tanto na avaliação de políticas públicas, quanto na avaliação 

educacional, preparando o caminho para o que Dias Sobrinho (2003) denomina 

de: período de profissionalismo ou profissionalização da avaliação.  

Para este autor, é nesta fase que a avaliação de políticas públicas – no 

geral e educacionais – no particular, se caracterizam, dentre outras coisas, pela 

sua inserção nos espaços de produção acadêmica, tanto como área de 

formação quanto de produção de conhecimento; pela organização de eventos 

para discussão da temática, como seminários e congressos; e também, pelo 

surgimento de organizações profissionais direcionadas a tratar das questões 

específicas desta área como especialidade técnica de trabalho.  

É neste momento que as discussões acerca da necessidade de 

submeter os processos avaliativos, em geral, a um olhar mais criterioso, ou 

seja, ―a meta-avaliação ou avaliação das avaliações‖, adquirem maior ênfase. 
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Nele, a própria avaliação se transforma em objeto de estudo por parte da 

comunidade a ela dedicada (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 23).   

Neste estágio, a avaliação desvia seu foco dos objetivos para a tomada 

de decisões, questiona o paradigma positivista, aproximando-se dos enfoques 

mais qualitativos, por meio dos quais, busca superar ―o sentido descritivo e 

diagnóstico da avaliação‖, a aprendizagem passa a ser seu objeto central e a 

explicação da avaliação enquanto ―um julgamento de valor‖25, adquire maior 

visibilidade.  

Assim, por romper com a superficialidade da descrição e debruçar-se 

sobre o julgamento, ―o valor dota a avaliação de uma função ativa‖ (DIAS 

SOBRINHO, 2003, p. 26), ou seja, faz da avaliação um agente de 

transformação da realidade avaliada, é obvio que dentro dos limites impostos 

pela sociedade capitalista e por suas relações.   

É preciso ressaltar que neste contexto de mudanças paradigmáticas em 

torno da avaliação de políticas públicas e educacionais, antigas e novas 

práticas coexistem em um mesmo espaço, por vezes em meio ao conflito, 

outras ao consenso, (re)afirmando utilidades para a avaliação que ora 

direcionam-se à melhoria dos processos, ora apenas à descrição de seus 

resultados, como mecanismo de regulação.   

 

 

Com isso, o conflito na avaliação fica francamente estabelecido entre 
epistemologias positivistas e naturalistas, e, de alguma forma, das 
chamadas ciências duras e brandas. Um aspecto importante dessa 
contradição se dá no entendimento da avaliação como controle ou, 
por outro lado, como avaliação no sentido educativo (DIAS 
SOBRINHO, 2003, p. 26).  

 

 

Esta citação se refere a avaliação formativa e somativa de que trata 

Scriven (2015). O primeiro termo é utilizado para explicar a aplicação da 

avaliação em um programa que se encontra em processo de implementação. 

Seu foco é produzir conhecimentos que conduzam, de alguma forma, à 

                                                           
25

 Essa concepção de avaliação é cunhada de Scriven, quando este, ao debruçar-se sobre as 
políticas educacionais, ou seja, seus programas, afirma que a avaliação é o julgamento do 
valor, do mérito e do significado de um programa (SCRIVEN, 2015, p.5). (tradução livre da 
autora) 
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melhoria destes processos. Quando ao segundo, direciona-se a verificar os 

resultados de programas, geralmente quando estes são concluídos. O intuito, 

neste caso, é apoiar a tomada de decisões sobre o programa, inclusive, 

daquelas que se direcionam à adoção de medidas de premiação e 

responsabilização, muito presentes nos tempos contemporâneos.  

O debate epistemológico na avaliação de políticas públicas, em sentido 

amplo, é aprofundado entre as décadas de 1980 e 1990, sobretudo, nos 

Estados Unidos e na Europa e adquire novas feições com ―a introdução da 

ideologia neoliberal através da chamada avaliação gerencialista com a 

atividade avaliativa sendo considerada ferramenta de privatização do Estado‖ 

(SOUZA, 2017, p. 50 e 51).  

A partir da década de 1990 até os dias de hoje, explica este autor, a 

avaliação de políticas públicas e educacionais, intermediadas pelas 

configurações mais amplas do capitalismo em seus moldes contemporâneos, 

reproduzem alguns aspectos do período anterior, cada qual com suas 

particularidades, porém, mantendo, em alguns momentos, uma certa interação 

e influência, mútuas.  

Assim, no que se refere à avaliação de políticas públicas em termos 

mais amplos, a década de 1990 representou:  

 

 

o prosseguimento da utilização de autores clássicos e que não podem 
ser incluídos inicialmente na área ou domínio da educação, como 
Weiss, Wholey, Rossi, porém, ao mesmo tempo o declínio da 
avaliação enquanto pesquisa social em virtude da hegemonia 
crescente da avaliação gerencialista; o uso da avaliação como 
instrumento de privatização do Estado, funcionando, especialmente, 
como uma ferramenta e elemento geral de legitimação com supostos 
ares científicos; a redução do Estado-nação em algumas áreas e a 
expansão da chamada avaliação internacional; a projeção da 
avaliação gerencialista na América Latina, especialmente através da 
presença importante do Banco Mundial e do que se convencionou a 
denominar de M&A, ou sistemas de monitoramento e avaliação como 
instrumento que se ligam à privatização do Estado; a falsa 
identificação da avaliação com auditoria em órgãos do Estado, uma 
vez que essa é uma atividade  mais de controle de execução de 
normas do que uma pesquisa social (SOUZA, 2017, p. 51)  

 

 

 Diante do exposto, é possível sintetizar, que a avaliação de políticas 

públicas, embora tendo um desenvolvimento teórico e metodológico mais tardio 
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em relação à trajetória da avaliação educacional, mantém seu desenvolvimento 

na década de 1990. Contudo, sua aproximação com a ideologia neoliberal e 

com a avaliação gerencialista, reduziu sua produção no âmbito da pesquisa 

social e a legitimou enquanto instrumento de privatização do Estado, 

reforçando seus processos de reforma, tanto no contexto internacional, quanto 

na América Latina, inclusive com o desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento e avaliação e de práticas de auditoria.  

Este cenário reitera o que vimos afirmando: que a construção da 

avaliação de políticas públicas e educacionais acontece de forma articulada 

com os processos sociais mais amplos da sociabilidade capitalista, e, em seus 

moldes contemporâneos, vem assumindo, no geral – porque compreendemos 

que este processo não está isento de contradições, ou seja, de resistências – 

uma postura política de defesa dos interesses do capital e, consequentemente, 

do que isto representa enquanto entrave para a consolidação de políticas 

sociais mais amplas.  

Na particularidade da avaliação educacional, a década de 1990 

representa,  

 

 

além da continuidade do período anterior, assistimos a uma 
ampliação da educação enquanto área ou domínio prioritário da 
avaliação gerencialista as projeções de um incremento do 
economicismo (capital humano, etc.), [...]. E mesmo que atividades 
isoladas sejam vinculadas à pesquisa, como algumas avaliações 
institucionais da universidade e outras, isso não anula a exacerbação 
do caráter mercantil da educação e da privatização do ensino 
superior. Também não anula o grande crescimento e amplificação de 
testes como o PISA, que são apresentados como avaliação da 
educação e que representa, no fundamental, uma espécie de controle 
no plano internacional através de ranqueamento. E na América 
Latina, órgãos como o Banco Mundial e a OCDE assumiram papel 
proeminente sobre a avaliação da educação. O Pisa, por exemplo, 
que é um teste atual da OCDE, foi um grande inspirador do ENEM, 
ENADE e o IDEB no país. Falando em linguagem coloquial, a 
concepção e atividades de testes foram repaginadas e apresentadas 
como algo novo (SOUZA, 2017, p. 52).   

 

 

Assim, a tônica que prevalece neste momento do capitalismo, como 

podemos perceber na citação acima, é o fortalecimento da ideologia neoliberal 

e de sua perspectiva gerencialista de avaliação, também no âmbito específico 

da avaliação educacional.  
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Isto é compreensível se observarmos a importância estratégica que esta 

política possui para a consolidação das reformas do Estado, principalmente, 

quando consideramos o economicismo, a teoria do capital humano e o impacto 

destes elementos para a construção de um ideal de desenvolvimento a ser 

alcançado pela via, também, da educação. 

Assim, a avaliação gerencialista, como um elemento importante do 

Estado-avaliador, vai adquirir bastante significado, principalmente nos tempos 

atuais, quando à luz dos direcionamentos neoliberais, esta contribui para 

consolidar propostas educacionais que conduzem à mercantilização e a 

privatização da educação superior; à adoção de modelos de gestão 

empresarial/privada; a aplicação da avaliação estandardizada como 

mecanismo de acreditação, de regulação e controle destes espaços de 

formação, conforme relatam Afonso (2000), Souza (2014), Dias Sobrinho 

(2003). 

É neste cenário que a avaliação de políticas públicas e a avaliação 

educacional, segundo enfatiza Souza (2017) vão seguir ―carreiras solo‖, até 

porque, como vimos, a avaliação no âmbito da educação permanece tendo um 

lugar central neste debate, principalmente, em tempos neoliberais, quando a 

utilização da educação como instrumento de controle e regulação, vem se 

afirmar por meio dos testes estandardizados, em grande escala, para a 

responsabilização dos espaços escolares e de seus professores.  

Desta forma, a avaliação institucional ingressa, a partir da agenda 

internacional, no cenário brasileiro, tendo como base o debate mais amplo 

sobre a educação, sua qualidade, equidade e eficiência, cujos desdobramentos 

para a política de educação superior culminam em sérias implicações para as 

suas instituições de ensino, sua organização, seu projeto pedagógico, 

currículos, etc., como veremos a seguir. 

 

 

3.2 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

  

 

 A avaliação de instituições, embora não seja um campo de domínio 

exclusivo da educação, como já referenciado, se desenvolve com maior 
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amplitude a partir do processo de maturação da avaliação educacional, quando 

esta, diante da complexificação dos espaços escolares, em especial, após o 

advento da globalização, da ideologia neoliberal e da reforma do Estado, é 

tensionada a ampliar seu escopo de ação para além processo ensino X 

aprendizagem. Conforme salientam Dias Sobrinho e Balzan (2011, p. 9),  

 

 

Originária da avaliação, campo de larga tradição nos domínios 
educacionais, a avaliação institucional apresenta no seu qualificativo 
a novidade e a definição de sua abrangência. Muito além de práticas 
avaliativas pontuais e fragmentadas, a avaliação institucional consiste 
num empreendimento sistemático que busca a compreensão global 
da Universidade, pelo reconhecimento e pela integração de suas 
diversas dimensões (DIAS SOBRINHO; BALZAN; 2011, p.9). 

 

 

 Notadamente, este modelo de avaliação surge em meio à 

profissionalização da prática avaliativa, no momento em que esta (re)pensa sua 

práxis para além do tradicionalmente estabelecido, ou seja, para além da 

tomada de decisões, mas e sobretudo, para o autoconhecimento institucional e 

a autoconstrução de alternativas as suas problemáticas.   

Falar sobre este modelo de avaliação é adentrar em um universo imerso 

por contradições e ambiguidades, no sentido de que, como esclarece, Dias 

Sobrinho (2003, p. 85), a avaliação institucional mais ampla se formata a partir 

de dois paradigmas avaliativos conflitantes, grosseiramente classificados de 

quantitativos e qualitativos.  

Estes, no desvelamento da complexidade teórica e prática da avaliação 

institucional, não aparecem isoladamente, antes, se combinam e se 

entrelaçam, embora, nas incursões sobre o tema, sejam apresentados em 

separado, como se, devido a suas diferenças, se excluíssem entre si. Assim,  

 

 

De um lado, temos as visões de mundo organizadas por esquemas 
preponderantemente objetivos, orientadas por uma ética utilitária, 
pragmática e individualista, que creem no progresso como resultado 
certo da adequada inversão e utilização competente de recursos, da 
gestão racional e do potencial desenvolvimentista natural da ciência e 
da tecnologia, que confiam no valor dos números e atribuem grande 
importância ao produtos obtidos mediante planejamentos rigorosos e 
técnicas supostamente descontaminadas de conteúdos axiológicos. 
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tratar-se-ia de uma visão mecanicista e elementarista do mundo. Este 
é o ―lado‖ (grifo do autor) que tende a operar uma positivização do 
mundo.  
De outro lado, as visões de mundo que se situam no campo 
semântico das epistemologias subjetivistas, naturalistas, também 
conhecidas por holísticas e fenomenológicas, que apresentam uma 
outra perspectiva da realidade. trata-se de uma outra postura 
filosófica, que encara a verdade como relativa às experiências 
humanas concretas, que valoriza os processos vividos pelos 
indivíduos e pelos grupos, que valoriza os processos vividos pelos 
indivíduos e às múltiplas perspectivas. (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 85 
e 86) 

 

 

  Cabe ressaltar que, no atual estágio da sociedade capitalista, 

notadamente marcada por uma ética utilitarista, pragmática e racional, o 

primeiro paradigma referenciado tem adquirido maior destaque no campo da 

avaliação institucional educacional e se caracteriza pela sua aproximação com 

os testes em larga escala; com o monitoramento dos espaços escolares e de 

suas ações; com a auditoria, no sentido da prestação de contas – 

accounttability – dos resultados dos processos escolares em detrimento, do 

usufruto de suas potencialidades enquanto uma pesquisa social.  

Este aspecto reitera o que explicitamos anteriormente: a avaliação não é 

uma prática neutra, neste aspecto, é preciso considerar os fundamentos 

políticos e ideológicos que fundamentam suas múltiplas funções. Isso é 

importante, pois, como afirma Afonso (2005, p. 18 e 19),  

 

 

Nas organizações, a avaliação é quase sempre um instrumento 
fundamental em termos de gestão. Particularmente importante na 
estruturação das relações de trabalho (por exemplo, como 
instrumento de seleção, promoção e desenvolvimento profissional) a 
avaliação é também um instrumento importante de controlo e de 
legitimação organizacional. As escolas (enquanto organizações 
complexas) têm, com algumas similitudes, utilizado a avaliação para 
esses mesmos fins.  

  

 

Sendo assim, não podemos negligenciar as forças políticas que 

perpassam a construção da avaliação de instituições educacionais, visto o 

peso desta dimensão para os desdobramentos teórico-metodológicos desta 

atividade e para a definição dos rumos das instituições de ensino superior, 
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especialmente, no tempo presente, no qual observamos inúmeras e rápidas 

transformações, também, no campo do conhecimento. 

 Neste sentido, podemos inferir, que estes paradigmas de avaliação não 

dizem respeito apenas às escolhas técnicas de investigação e pesquisa, mas 

correspondem a visões de mundo e perspectivas de educação, por vezes, mais 

amplas e universais, outras, pontuais e direcionadas a atender os interesses 

mais restritos de uma formação aligeirada, prioritariamente organizado para 

responder às necessidades do mercado de trabalho. Dias Sobrinho (2003, p. 

136) expõe aqui, duas visões predominantes de educação superior que se 

constituem em uma contradição complexa e de interesses distintos,  

 

 

A idéia de que a educação é um direito social e um bem público se 
contrapõe à concepção de educação como mercadoria que se pode 
adquirir privadamente, como qualquer item de negócio, e, portanto, 
beneficia individualmente aqueles que por ela pagam. O mesmo vale 
para a formação, o saber, o conhecimento, as aprendizagens que por 
uns são defendidos como bens públicos e por outros são vistos como 
algo que se pode vender e obter como itens comerciáveis.  

 

 

No caso do ensino superior, a compreensão da educação enquanto 

direito ou enquanto mercadoria tem apresentado consideráveis implicações 

para a definição dos rumos das instituições de formação superior, 

principalmente, por conduzi-las a processos educativos aligeirados, flexíveis e 

voláteis, a exemplo do que acontece com as novas configurações da produção 

e do trabalho, sobretudo, nos tempos da globalização e da revolução 

tecnológica e comunicacional, que, neste contexto, são referenciados pelas 

diretrizes da sociabilidade do capital.   

Assim, a escolha por uma ou outra perspectiva de educação implica na 

adoção de uma concepção de qualidade, igualmente construída a partir destas 

tensões. Neste caso, a compreensão da qualidade da educação superior pode 

ser referenciada pela valorização da racionalidade técnica, instrumental e 

mercadológica, ou ir além, e, considerar também, os valores sociais da 

humanidade. Para Dias Sobrinho (2003, p. 150), portanto,  
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a qualidade requer pertinência. Por sua vez, a pertinência social, que 
se articula com a ética, tem também de ser promotora da justiça. 
Educação de qualidade é aquela que, ademais de cumprir com rigor 
os imperativos da ciência, ajuda a construir patamares mais elevados 
de uma sociedade plural, justa e democrática. Isto se dá, sobretudo, 
pela produção de ciência e tecnologia com valor estratégico para 
cada sociedade e, obviamente, a formação de profissionais e 
cidadãos que saibam desempenhar bem suas funções de 
trabalhadores do conhecimento. 

   

 

Uma educação de qualidade, sobre este prisma, é aquela que se 

desenvolve enraizada em valores coletivos e humanos, capazes de contribuir 

para a melhoria da sociedade e de suas relações, tendo como referência a 

pluralidade, a justiça e a democracia.  

Revisitando o que expõe Dias Sobrinho (2005) ao discorrer sobre os 

dilemas da educação superior no mundo globalizado, este autor observa que, 

nos tempos atuais, a educação e suas instituições de ensino superior têm 

passado por inúmeras transformações, muitas das quais tencionadas 

externamente, pelos processos históricos nas quais se insere. Este processo 

não acontece isento de contradições e, por vezes exige a negociação de 

interesses e, também, de valores.  

Este parêntese é importante por evidenciar algo que consideramos 

fundamental: os paradigmas centrais de avaliação e suas perspectivas de 

educação e de qualidade estão embasados em concepções de mundo 

particulares e aparentemente contraditórias, todavia, apesar das diferentes 

aproximações que fazem para explicar o real, ambas se direcionam, de 

maneira mais ou menos conflituosa, para a (re)produção da sociabilidade 

capitalista.  

Expondo de outra forma, os paradigmas de avaliação (seja esta de 

políticas públicas, educacionais, de instituições educacionais), as concepções 

de educação e de qualidade que se destacam no debate a respeito da 

avaliação institucional educacional, se fundamentam nos valores da 

sociabilidade do capital, mesmo quando recorre a princípios mais humanos 

para justificar-se, como a pluralidade, a justiça e a democracia.  

Neste viés, é compreensível que essa discussão tenha dificuldades em 

extrapolar as fronteiras desta sociabilidade e pensar esta temática para além 

dos limites estruturais que a sociabilidade capitalista, de certa forma, impõe, 
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embora sinalizem, em alguns momentos, a importância de fazê-lo.  Isto não 

acontece sem consequências, mas apresenta implicações para a avaliação 

institucional educacional e para seus processos teórico-metodológicos, político-

ideológico e ético.  

Diante disto, precisamos resgatar este debate sobre o viés construído 

por Mészáros (2008), para o qual, a qualidade da educação tem relação com 

sua capacidade de problematizar e propor alternativas à sociabilidade do 

capital, mas e, sobretudo, de desenvolver processos educativos mais amplos 

que possibilitem o exercício pleno da democracia, no qual, o acesso à 

educação aconteça para além do direito positivo, ou seja, das regras gerais – 

normativas, legislações, constituições – estabelecidas pela e para a sociedade 

do capital em prol de uma educação direcionada a reproduzir, com maior ou 

menor exploração do trabalho, suas diretrizes.   

Dito isto, queremos ainda esclarecer que, no contexto da sociedade 

capitalista, as discussões que problematizam estes paradigmas e conceitos, 

mesmo no âmbito dos limites desta sociabilidade, são extremamente 

importantes e trazem ricas contribuições, principalmente por desvelar as 

tensões e contradições que fundamentam o desenvolvimento da avaliação 

institucional educacional, e, a partir desta, os padrões de excelência que 

orientam a definição da qualidade dos campos educacionais. No entanto, 

compreendemos que estes estudos não podem ser esgotados aqui.   

O que precisamos reter deste processo, é que, os avanços teórico-

metodológicos da avaliação institucional, a ampliação da oferta e do acesso à 

educação superior como um direito social e a definição um padrão socialmente 

aceitável de qualidade, neste cenário, não devem ser compreendidos como um 

fim em si mesmo, mas e, sobretudo, como um meio de se alcançar horizontes 

mais amplos que se organizem para além das relações que atualmente se 

estabelecem entre o capital e o trabalho, de mostrar que apesar das 

conquistas, a estrutura que sustenta esta formação social permanece a 

mesma, o que reduz as possibilidades da consolidação de transformações 

estruturais que contribuam para o atendimento das necessidades dos diversos 

segmentos populares e de seus movimentos e organizações representativas.  

Qual então a importância deste parêntese para o debate em foco? 

Consiste em perceber que a sociabilidade do capital é incompatível com a 



104 
 

 

consolidação de projetos societários mais amplos, pois, se o direito positivo é 

limitado pelas fronteiras de uma sociabilidade que se alimenta e se reproduz a 

partir das desigualdades gestacionadas na relação entre o capital e o trabalho, 

qual a viabilidade de desenvolvermos, neste cenário, uma avaliação 

institucional educacional que garanta a pluralidade, a justiça e a democracia 

como critérios de qualidade?   

Embora no atual contexto da sociedade capitalista não possamos 

romper com estes limites, compreendemos que também não podemos ignorar 

sua existência. Assim, para efeito deste trabalho temos de ter em mente que a 

avaliação institucional educacional que ora se desenvolve nas instituições de 

ensino superior, tanto nas dimensões mais globais quanto locais, não pode ser 

cobrada para além do que as possibilidades históricas lhe permitem ir.  

A despeito de, no geral, a literatura da avaliação de políticas públicas, 

educacionais e institucionais não abordarem estas questões mais amplas, 

compreendemos que nada impede que, neste trabalho, se procure introduzir 

vínculos da meta-avaliação e da avaliação institucional educacional com estes 

temas mais gerais, pois, como afirma Dias Sobrinho (2003), existe a 

necessidade de restauração do sentido educativo da avaliação, por meio do 

qual, as instituições educativas possam olhar para si, pensar suas práticas e 

propor melhorias para suas ações, considerando que 

 

 

o objetivismo só deixará de ser tão avassalador se e quando uma 
outra racionalidade vier a modificar a concepção de sociedade e com 
isso produzir uma diferente relação entre o Estado e a universidade. 
Obviamente, essa relação não poderia ser de imposição de força, em 
sentido descendente e coercitivo, bem como não podemos esperar 
que ela elimine todas as contradições (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 
89).   

 

 

 A observação da dimensão educativa que necessita respaldar as 

práticas da avaliação institucional educacional, na perspectiva defendida por 

este autor, poderia contribuir para o desenvolvimento de espaços formativos 

mais democráticos e participativos, o que, neste cenário, pode ser considerado 

um passo importante para o alcance de transformações sociais mais amplas na 
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relação entre o Estado e a sociedade, mesmo que, dentro dos limites da 

sociabilidade capitalista aos quais nos referimos acima.    

É, portanto, sobre o solo controverso entre manter a sociabilidade 

capitalista, reformá-la ou transformá-la, que o debate acerca da necessidade 

de submeter as instituições educativas a processos de avaliação, ou se 

preferir, de avaliação institucional, adquire maior visibilidade social e passa a 

adentrar as agendas dos governos, isto porque, ―a avaliação está no centro das 

reformas, no foco das competições que se travam no campo da educação e se 

referem a disputas mais amplas pela construção de tipos distintos de 

sociedade‖ (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 95) 

Cabe salientar que no contexto da organização dos setores populares, 

como já referendado, vivenciamos hoje um momento histórico de considerada 

fragilidade, situação que tem contribuído para a consolidação da hegemonia 

dos direcionamentos do capital sobre o trabalho e, neste caso, para a 

apropriação da avaliação pelos espaços de poder, sobretudo com o intuito de 

utilizá-la para fins de ―seleção de indivíduos e grupos e o controle burocrático 

que assegure a produtividade e o funcionamento do sistema de acordo com 

determinados direcionamentos‖ (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 140). Nestes 

termos,  

 

 

A avaliação não é, portanto, um processo autolimitado, que basta a si 
mesmo. Visando tornar mais visível e compreensível o cotidiano de 
uma instituição, a avaliação ultrapassa amplamente os âmbitos mais 
restritos do objeto a avaliar e lança seus efeitos sobre o sistema de 
educação superior e suas funções relativamente à construção da 
sociedade. Ela ilumina e instrumentaliza as reformas educacionais, 
desde as mudanças nos currículos, maneiras de organização dos 
cursos e formas gerenciais, até as novas estruturas do sistema. 
Essas reformas respondem a interesses sociopolíticos determinados 
predominantemente pelas foças hegemônicas e, nas sociedades 
pluralistas e democráticas, quase sempre estão eivadas de 
contradições (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 95).   

 

 

Diante do exposto, podemos apreender que a avaliação institucional 

educacional se articula e interage com as múltiplas dimensões que compõem a 

realidade social. Nesta relação, modifica os espaços a sua volta, na medida em 

que também se (re)constrói. Este processo, relacional e dialético, é perpassado 
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por aspectos políticos e ideológicos que resultam na formação de valores e 

visões de mundo historicamente datadas, a partir dos quais as perspectivas de 

educação e seus diversos sistemas educacionais vão se desenhando.  

Este movimento tem como fundamento as contradições entre o capital e 

o trabalho e a maneira pela qual os homens se organizam para produzir as 

suas condições materiais de existência. No caso de hoje, as mediações são 

mais complexas e se organizam para além da relação direta entre o homem e a 

natureza, o que enfatiza, socialmente, a importância da educação como espaço 

ímpar para produção e disseminação do conhecimento, sobretudo em tempos 

de considerado desenvolvimento da tecnologia de informação e comunicação.  

A referência atribuída à educação de que ela seria a facilitadora do 

desenvolvimento econômico dos países e a promotora da mobilidade social 

das pessoas, sobretudo, daquelas que se encontram a margem do processo de 

produção e do consumo da sociedade capitalista, em situação de 

pauperização, desemprego ou subemprego, sobretudo em tempos de 

globalização e de neoliberalismo, recoloca o debate acerca da desigualdade do 

acesso à produção e ao trabalho do espaço público para o privado, no sentido 

de transferir para o sujeito a responsabilidade de superação destas 

problemáticas por via de sua disposição à qualificação pessoal. 

A formação superior, neste cenário, adquire uma projeção social ainda 

maior, principalmente se observarmos a agudização mundial da pobreza26 e as 

iniciativas que os organismos internacionais propõem como resposta a esta 

problemática, notadamente, a responsabilização da educação frente à 

ampliação das possibilidades de mobilidade social, empregabilidade, sucesso 

no empreendedorismo27, e, em dimensões mais amplas, do desenvolvimento 

econômico dos Estados nação. 

Toda esta discussão adquire materialidade quando observamos, por 

exemplo, que estas problemáticas estão na agenda, principalmente política, 

                                                           
26

 Informações sobre o aumento da pobreza e as orientações para superá-las podem ser 
visualizadas no site da União das Nações Unidas no Brasil no seguinte endereço eletrônico: 
https://nacoesunidas.org/pos2015/principais-fatos/. Acesso em 07 de fevereiro de 2018.  
27

 Embora não seja intenção nossa aprofundar essa discussão, é preciso esclarecer que a 
empregabilidade e empreendedorismo, nesta conjuntura, além da individualização das 
respostas às diversas expressões da questão social, adentram o debate mais amplo acerca da 
precarização do trabalho e de suas relações por meio do trabalho temporário, informal, 
autônomo etc., fragilizando e reduzindo direitos trabalhistas que protegem o trabalhador em 
caso de desemprego ou incapacidade para o trabalho.   
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dos organismos internacionais e, a partir destes, de diversos países. Há 

iniciativas, propostas e interesses em torno do enfrentamento às desigualdades 

no acesso à educação e em defesa de sua qualidade. Notadamente, são 

proposições embasadas na filantropização das expressões da questão social, 

que buscam minimizar seus efeitos, porém, como exposto, não questionam 

suas raízes.  

O que está implícito neste movimento é, portanto, a 

desresponsabilização do Estado frente à prestação dos serviços educacionais 

por meio da redução de sua participação na oferta de cursos e vagas; o 

incentivo a ampliação das instituições privadas de ensino superior; e a 

terceirização o enfrentamento às expressões da questão social por intermédio 

do apelo à solidariedade e ao amor ao próximo, no qual, cada indivíduo, 

particular ou coletivo, é convidado a fazer a sua parte para reduzir a 

desigualdade e a pobreza.   

 Ao analisar os dados divulgados pela UNESCO, em artigo recente 

denominado ―Seis maneiras de garantir que o ensino superior não deixe 

ninguém para trás28‖, é possível ver claramente o que estamos tratando.  

Neste, a UNESCO (2017, p.1 e 2), divulga o resultado da ampliação 

mundial da demanda por formação superior e as particularidades, nada 

harmônicas, que este assume neste contexto, sendo visível tanto a proporção 

desta ampliação quanto as particularidades das desigualdades. Assim, expõe 

este documento:  

 

 

Em todo o mundo, a matrícula no ensino superior tem crescido 
progressivamente: entre 2000 e 2014, o número de estudantes em 
instituições de ensino superior duplicou, elevando-se de 100 milhões 
a 207 milhões. No mesmo período, a taxa de matrícula bruta do 
ensino superior global aumentou de 19% para 34%. Esta relação é 
expressa pela percentagem de matrícula da população que ingressou 
na educação superior até 5 anos após a conclusão da escola 
secundária, grupo etário (tipicamente de 19 a 23 anos).  
Os números globais obscurecem as principais diferenças entre as 
regiões: a relação da matrícula bruta no ensino superior varia de uma 
média de 8% na África Subsariana para 75% na Europa e na América 
do Norte. No entanto, ao longo das últimas duas décadas, houve 
aumento da participação de regiões menos favorecidas no ensino 
superior, o que se reflete no fato de que, desde 1995, as taxas 
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 Tradução livre efetuada pela autora. ―Six ways to ensure higher education leaves no one 
behind‖ (UNESCO, 2017). 
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médias de participação no ensino superior global aumentaram cerca 
de 4% por ano.  
Estudantes em países de alta renda aumentaram sua inserção na 
universidade e faculdade décadas depois da Segunda Guerra 
Mundial. Mas há cerca de 20 anos, a matrícula nos países de renda 
média começou a aumentar e chegou a ultrapassar a dos demais 
países; nos últimos 20 anos, as taxas de matrícula subiram 7% ao 
ano em países com renda média mais alta  e 5% em países com 
renda média mais baixa. Mesmo os países de baixa renda estão 
acelerando e combinando a taxa de crescimento médio global de 4%. 
Em contrapartida, o crescimento da participação de países de alto 

rendimento diminuiu para 2% ao ano
29

. 

 

 

Ao observar estes dados, é possível verificar, nas últimas décadas, um 

crescimento considerável da demanda pela educação superior, porém, é 

igualmente notória a reprodução das relações excludentes e segregadoras que 

caracterizam a sociabilidade capitalista, tendo em vista o abismo existente 

entre os países tidos como ricos e pobres no acesso ao conhecimento que foi e 

que é historicamente e socialmente produzido.  

Como alternativa de enfrentamento para esta realidade, a Unesco 

(2017) orienta os países a assegurar que todos os grupos tenham acesso a 

programas educacionais de qualidade. Para tanto estabelece seis 

recomendações-chave:  

 

1. Observar as políticas de equidade e focar-se em seu alvo, certificando-

se de que os grupos que delas necessitam estejam sendo alcançados;  

2. Criar leis como forma de assegurar a equidade e a acessibilidade nos 

diversos sistemas de ensino superior, garantindo os princípios de 

acesso nos quadros regulamentares;  

3. Criar agências de direção e monitoramento para desenvolver e 

acompanhar as políticas de igualdade de oportunidades, equidade e 

acessibilidade no ensino superior;  

4. Nivelar os processos de acesso por meio de uma combinação de 

critérios de admissão como forma de garantir a todos os alunos uma 

chance justa de entrar nas melhores universidades, independente de 

suas origens, por meio de políticas de ação afirmativa eficazes; 
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 Tradução livre efetudada pela autora. 
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5. Combinar as mensalidades com meios adequados de subsídios e 

empréstimos, direcionando a ajuda financeira pública, prioritariamente, 

para  grupos de estudantes desfavorecidos e estabelecer uma agência 

para coordenar a distribuição da ajuda financeira estudantil e aplicar 

mecanismos de cobrança que sejam eficazes.  

6. Estipular limites para os reembolsos estudantis que respeitem o limite do 

reembolso do estudante em menos de 15% da sua renda mensal30.  

 

As recomendações da Unesco, embora se fundamentem no 

conhecimento de que existe uma desigualdade estrutural no acesso à 

educação superior, não confronta sua estrutura. Seu discurso, em nossa 

compreensão, não questiona as bases que legitimam essa desigualdade, antes 

a reforçam e até incentivam, pois normalizam as relações de mercado no 

âmbito da educação e a concessão de vouchers/benefícios, para que 

estudantes de baixa renda possam efetuar o pagamento de mensalidades a um 

preço, segundo o documento, justo, possível de ser assumido pelo estudante 

sem maiores comprometimentos de sua renda, o que, pelo menos no Brasil, 

não é a regra.  

Isto significa, em termos mais objetivos, que a necessidade social de 

acessar a educação superior se instaura globalmente como uma demanda, 

tanto dos ditos empresários da educação quanto dos setores populares e de 

suas diversas organizações e movimentos, todavia, a resposta a esta 

necessidade se apresenta mediada pelos direcionamentos neoliberais, 

conforme apontado por Porto e Régnier (2003, p. 17 e 18) 

 

 

Neste contexto, a questão da ampliação do sistema apresenta-se 
como um elemento crucial para os desenhos de cenários futuros. O 
aumento da demanda para além da capacidade de atendimento de 
muitos Estados Nacionais abriu espaço para uma nova ‗arena‘ no 
campo do ensino superior; e nesta, observa-se a emergência de um 
conjunto de instituições dos tipos mais diversos com vistas a ocupar 
as janelas de oportunidades abertas. Muitas são instituições sem fins 
lucrativos ou com propósitos filantrópicos. Outras, no entanto, são 
instituições criadas por empreendedores que visam obter lucros e que 
são geridas segundo os métodos e práticas típicos de empresas ou 
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 Tradução livre efetuada pela autora (UNESCO, 2017, p. 10). 
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‗de mercado‘. Tais empreendedores enxergam no ensino superior um 
campo fértil para a expansão dos negócios.  

 

 

É a legitimação da diversificação das instituições educacionais de ensino 

superior para além das universidades, ou seja, para outros formatos de ensino, 

faculdades, institutos, dentre outros, de caráter público, privado, filantrópico, 

etc, que se proponham a absorver esta demanda, mesmo que para tanto, 

maiores compromissos com a pesquisa, a extensão e com uma formação mais 

ampla, não sejam assumidos.  

Neste viés, multiplicam-se consideravelmente o número de instituições e 

a oferta do ensino superior, e, com isto, também as exigências quanto à 

necessidade de controle e de regulação destes espaços por via da avaliação 

institucional educacional, principalmente, de cunho gerencialista.    

Diante deste cenário, não se pode ignorar que, além dos interesses que 

atravessam a defesa desta perspectiva de avaliação educacional, estão 

aqueles que buscam se beneficiar do processo de privatização do ensino 

superior para se inserir no mercado da educação, considerado, nos tempos de 

hoje, bastante lucrativo. Não é por acaso que estes espaços têm apresentado 

cada vez mais participação na oferta dos serviços educacionais, como nos 

mostram os dados abaixo.  

 

 

As matrículas privadas têm vindo a crescer de forma constante: 
representam agora 30% de todas as matrículas globais. Na América 
Latina, as matrículas privadas representam 49% do total. No Brasil, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Peru, mais de 60% 
dos alunos em 2015 foram matriculados em instituições privadas, 
além de mais de 80% dos estudantes no Chile e no Paraguai 
(Guzmán-Valenzuela, 2016). Na Ásia, as matrículas privadas 
compõem 36% em média, onde países como a Indonésia, Malásia e 
Tailândia estão enfrentando a mesma tendência (Yang e McCall, 
2014). Os provedores de educação aberta também estão ganhando 
terreno. As taxas brutas de matrícula na Turquia cresceram de 30% 
em 2004 para 86% em 2014 em parte devido a matrículas de 
educação à distância. Mais de 1,7 milhões estudantes de graduação 
matriculados na Universidade Anadolu em 2014, quase um terço de 

todas as matrículas do ensino superior no país (Tekneci, 2016)
31

. 
UNESCO (2017, p. 2). 
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Neste contexto, é preciso ressaltar que, em alguns países, a ampliação 

da oferta do ensino superior é efetuada mais largamente pela via do ensino a 

distância, sendo esta, uma das possibilidades que o desenvolvimento 

tecnológico e comunicacional vem agregar aos processos de formação. 

No Brasil, esta realidade não é diferente, como nos mostra a Tabela 1 

relativa ao Censo da Educação Superior de 2016 divulgado pelo Instituto de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP em agosto de 

201732,  

 

 

Tabela 1 – Número de instituições de educação superior, por organização acadêmica e 
categoria administrativa – Brasil – 2016 

 

 

 

Estes dados nos mostram que do universo de 2.407 instituições de 

ensino superior - IES no Brasil, a maioria, 2.111, são privadas, em detrimento 

das públicas, que abarcam apenas 296 IES; Quanto a estas últimas, são 

distribuídas entre os entes federados da seguinte forma: 41,6% são estaduais 

(123 IES), 36,1% são federais (107) e 22,3% são municipais (66); A maioria 

das universidades é pública (54,8%); Entre as IES privadas, predominam as 

faculdades (88,4%); Quase 3/5 das IES federais são universidades e 37,4% 

são IFs e Cefets.   

Cabe aqui ressaltar que esta realidade sempre fez parte da história da 

educação no Brasil, embora tenha obtido maior visibilidade, após a década de 

1990 do século XX, a partir da adoção mais ampla da ideologia neoliberal, da 

reforma do Estado e de suas medidas para a educação nacional, dentre esta, 

da educação superior.  
                                                           
32

 Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre
_o_censo_da_educacao_superior_2016.pdf. Acesso em 22 de janeiro de 2018.  

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2016.pdf
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Diante de tudo o que foi exposto, podemos inferir que a avaliação 

institucional se destaca, neste momento, como um instrumento de controle dos 

espaços educacionais e de consolidação dos projetos educativos priorizados 

pelo capital. Contudo, é preciso ressaltar que esta postura, embora 

hegemônica, não é única. Neste sentido, a presença de posicionamentos 

político-ideológicos críticos e contestadores do neoliberalismo podem ser 

compreendidas como possibilidades para a construção de novas perspectivas 

de educação, de avaliação institucional e de sociedade. É, portanto, sobre este 

solo controverso, que a avaliação institucional educacional vai se desenvolver 

no Brasil, como veremos a seguir.   

 

 

3.3 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

 

 No Brasil, a avaliação institucional educacional tem sua trajetória 

marcada por reformas universitárias e pela presença de momentos de 

estagnação e expansão do ensino superior. Tanto na esfera pública quanto 

privada, estas acontecem referenciadas por contextos econômicos, político-

ideológicos, sociais e culturais, por vezes, favoráveis ao desenvolvimento mais 

amplo da educação no país, em outros, nem tanto.  

 Este percurso é historicamente perpassado por posturas autoritárias 

e/ou conservadoras, visualizadas a partir do cerceamento político e/ou da 

disseminação ideológica neoliberal, limites curriculares, pedagógicos e 

valorativos ao processo ensino X aprendizagem profissionais no âmbito das 

universidades; ou ainda, pela presença de diretrizes mais democráticas e 

críticas direcionadas a provocar mudanças mais substanciais na direção da 

compreensão da política de educação superior enquanto direito social e dever 

do Estado. 

Neste debate, Zandavalli (2009) se empenha para construir um histórico 

da avaliação institucional educacional no Brasil. Esta mostra que, no geral, as 

transformações vivenciadas pela educação superior, desde os primórdios, 

foram motivadas pela aproximação sucessiva com alguma forma de avaliação. 

Estas iniciativas, mesmo que assistemáticas, foram importantes para instigar 
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questionamentos e reflexões acerca das funções das instituições e dos 

modelos de educação superior que foram sendo, paulatinamente, adotados 

neste país.  

Em um período mais recente, autores como Stein (2003), Rothen (2005), 

Schlickmann, Melo, Alperstedi (2008), Carbonari (2006), Dias Sobrinho 

(2003,2005,2011) Ristoff (2011), dentre outros, se debruçam a mostrar as 

contradições que fundamentam o desenvolvimento da avaliação institucional 

educacional no Brasil, no qual se destaca o debate acerca de seus objetivos, 

de sua importância, das suas concepções teóricas e metodológicas, dentre 

outros aspectos igualmente relevantes para se apreender a realidade sobre a 

qual esta se sustenta.  

  A avaliação institucional educacional, portanto, adentra a discussão 

acerca da expansão das políticas públicas, sobretudo sociais, tendo como 

pontos de partida sua utilidade enquanto mecanismo de regulação e controle, 

de aperfeiçoamento e melhoria da qualidade destas políticas, e/ou da aferição 

da eficiência na utilização de seus recursos, principalmente quando, como bem 

afirma Dias Sobrinho (2003), a partir dos anos de 1960, sob a influência do 

Estado de bem-estar dos países centrais, os investimentos governamentais 

brasileiros nas políticas educacionais são ampliados.  

Embora que, como complementa este autor, estes investimentos sejam 

tímidos para produzir as mudanças necessárias à superação das fragilidades 

visualizadas no âmbito da educação superior, nas quais predominam as 

problemáticas relacionadas às estruturas físicas dos espaços universitários e 

ao incremento de sua capacidade humana para a pesquisa ampla e de 

qualidade.  

 A diversificação administrativa das instituições educacionais, neste 

momento, se amplia e se coloca enquanto alternativa para a superação destas 

fragilidades, sendo incentivada a participação da iniciativa privada neste ramo 

de atividade. Esta opção governamental adquire contornos próprios durante o 

Regime Militar e impactam, até hoje, a trajetória das políticas educacionais e 

avaliativas, tendo como referência os movimentos mais amplos das relações 

econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais que se estabelecem entre 

os países tidos como centrais e periféricos. Neste período, segundo enfatiza 

Zandavalli (2009, p. 387),  
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A ebulição cultural, política e econômica dos anos de 1960 traz para o 
Brasil fatos marcantes que permeiam todas as áreas da atividade. O 
golpe militar em 1964, como resultado da necessidade em alinhar o 
projeto político com a economia capitalista, e a forte influência norte-
americana, materializada pelo apoio técnico e financeiro oferecido 
pelo Banco Mundial (BM), estabelecem princípios ideológicos e 
diretrizes que serão trabalhadas e cumpridas parcialmente pelo 
governo militar e nas décadas subsequentes, permanecendo nos 
anos de 2000. É igualmente marcante a mobilização universitária e de 
grupos contrários ao regime, e o embate de forças que se estabelece 
nas ruas e nas universidades. 
Destacam-se, nos anos de 1960, o Plano Atcon, as orientações da 
Associação Internacional de Desenvolvimento, o Relatório Meira 
Matos e o Relatório do Grupo de Trabalho Universitário (GTRU) 

instituído pelo MEC para estudar a crise da universidade
33

. 

 

 

A partir desta autora, podemos perceber os parâmetros sob os quais a 

política educacional, e nesta, de avaliação das instituições de ensino superior 

começam a ser formatadas no país. Notadamente, como um instrumento 

estratégico de considerável influência na legitimação das transformações 

capitalistas visualizadas na sociedade de então. A sociedade da ordem e do 

progresso, da modernização e do desenvolvimento, bem como, de igual modo, 

da desordem, do retrocesso, do conservadorismo e do autoritarismo.    

 Neste aspecto, o Regime Militar, devido a seu caráter autoritário e 

ditatorial, representou um recuo para a frágil democracia que se pensava ser 

possível construir no Brasil, embora, em meio a controvérsias de interesses, se 

observasse o desenvolvimento de ações direcionadas à construção de um 

sistema de educação para o país, da ampliação, mesmo que limitada, da 

educação superior e da pesquisa. Processo este fundamentado na tentativa de 

modernização do país, na ideologia do ―capital Humano‖ e da segurança 

nacional, cujos desdobramentos levaram à reforma universitária de 1968. 

Como afirma o SINAES (2003, p. 11 e 12)  

 

 

A função atribuída pelo Estado à Educação Superior no país é 
determinante da proposta de avaliação. De um lado, está o modelo de 
inspiração anglo-americana baseado em sistemas 

                                                           
33

 Para maior aprofundamento das implicações destes documentos para a avaliação das 
instituições de ensino superior no Brasil, ver ZANDAVALLI, Carla Busato. AVALIAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: OS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO SINAES. 
Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 14, n. 2, p. 267-290, jul. 2009. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/aval/v14n2/a08v14n2>. Acesso em: jan. 2018.  

http://www.scielo.br/pdf/aval/v14n2/a08v14n2
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predominantemente quantitativos para produzir resultados 
classificatórios; de outro, o modelo holandês e francês, que combina 
dimensões quantitativas e qualitativas com ênfase na avaliação 
institucional e análise. As diferentes experiências e propostas 
metodológicas de avaliação da Educação Superior implementadas no 
Brasil nas últimas três décadas seguem, assim como os sistemas de 
avaliação dos países desenvolvidos, uma ou outra dessas 
orientações. 

 

 

A partir desta citação, portanto, podemos reiterar a influência que os 

referenciais globais exercem tanto para definição das funções da educação 

superior neste país, quanto para suas propostas avaliativas. Neste percurso, 

isto significa, ora o predomínio de uma perspectiva de educação subordinada à 

formação para o mercado de trabalho, na qual a avaliação assume um caráter 

mais quantitativista e regulatório, ou, em outros momentos, compreende que a 

educação tem múltiplas funções, por isto, deve organizar-se para além da 

formação para o trabalho e dedicar-se, também, à formação para a cidadania.  

 

 

Nessa perspectiva, chamada emancipatória, a avaliação não se 
apresenta somente como prática produtora de juízos de fatos, de 
coleta de informação, medida e controle de desempenho. Seu 
processo requer reflexão tanto sobre a prática quanto sobre o objeto 
e os efeitos da avaliação, o que só pode ser feito através de juízos de 
valor (SINAES, 2003, p. 12).  

 

 

 Neste viés, ressaltamos, que as percepções acerca da educação e da 

avaliação de instituições educacionais, neste contexto, fazem parte de um 

processo em construção, de uma realidade que se (re)configura na medida em 

que se relaciona, historicamente, com as dimensões econômicas, político-

ideológicas, sociais e culturais que compõem a sociabilidade do capital. Por 

esta razão, em um mesmo tempo histórico, diferentes concepções de 

educação e de modelos de avaliação coexistem, se articulam e se influenciam 

mutuamente.  

O predomínio ou não, de uma ou de outra postura avaliativa, em nossa 

percepção, derivam dos projetos societários em disputa e das possibilidades 

históricas que se colocam para sua objetivação. Em alguns momentos mais 

favoráveis aos movimentos e organizações dos segmentos populares, outros à 
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sociabilidade do capital, embora, não se possa negligenciar, o peso do poder 

de pressão desta última na definição dos rumos das políticas educacionais, 

tanto em nível global quanto local.     

 É neste cenário que a diversificação da educação superior se amplia e 

adquire cada vez mais destaque na realidade brasileira, segundo esclarece 

Sampaio (2011, s/n), ―Entre 1960 e 1980, o número de matrículas no ensino 

superior passou de 200 mil para 1,4 milhão, em um crescimento de quase 

500%‖. Contudo, afirma esta autora, só no setor privado este crescimento 

representa mais de 800%, chegando a se responsabilizar, em 1980, por cerca 

de 63% das matrículas e 77% dos estabelecimentos de ensino superior.  

 Isto significa que, em um período de 20 anos, a educação superior 

apresentou um amplo e rápido crescimento, levando a emergir, cada vez mais, 

tanto por parte da sociedade, quanto do Estado, uma preocupação com a 

qualidade das instituições de educação superior e de suas ações. Este 

crescimento desordenado pode ser considerado, portanto, um dos 

determinantes para o desenvolvimento de proposições mais amplas e 

sistemáticas de avaliação para o campo da educação e de suas instituições. 

É diante deste cenário de fomento à aplicação das práticas avaliativas 

como instrumento de mensuração do desempenho e da qualidade das 

instituições educacionais, que o documento do SINAES (2003), Zandavalli 

(2009) e Schlickmann, Melo, Alperstedi (2008), ao efetuarem uma revisão de 

literatura acerca desta temática, esclarecem que a avaliação dos cursos de 

pós-graduação efetuados pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal 

de Nível Superior – Capes, em 1978, pode ser considerada a primeira iniciativa 

mais sistemática da aplicação de técnicas avaliativas para mensurar a 

qualidade do ensino criados no país.  

Em suma, esta avaliação priorizava a utilização de métodos quantitativos 

e objetivistas. Sua atenção, nesta perspectiva, centrava-se na aferição de 

sucesso dos programas de pós-graduação a partir da mensuração do número 

de trabalhos produzidos, publicações, citações, etc., e possui, até hoje, 

considerável destaque enquanto mecanismo de controle dos cursos de pós-

graduação das universidades, sobretudo públicas, de todo o país.  

Para nós, o modelo avaliativo utilizado pela CAPES surge e se 

desenvolve segundo as possibilidades econômicas, político-ideológicas, sociais 
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e culturais desta época e acompanha o tempo histórico das décadas 

posteriores, notadamente, no viés neoliberal. Os autores Schlickmann, Melo, 

Alperstedi (2008), afirmam que esta assume uma postura mais punitiva para a 

avaliação, segundo a influência, principalmente, dos governos Thatcher, na 

Inglaterra, e Reagen nos Estados Unidos.  

Este momento da história da avaliação institucional educacional 

brasileira acontecia tencionado pelo cenário internacional de desenvolvimento 

e de fortalecimento do Estado Avaliador que vinha sendo, globalmente, 

aplicado em termos de avaliação de instituições. Assim, 

 

 

Se nos Estados Unidos e em outros países avançados da Europa o 
"Estado Avaliador" já era uma presença muito forte, no Brasil a 
avaliação estava na agenda das discussões na década de 1980, sem 
contudo ter encontrado os acordos e as condições necessárias para 
se desenvolver de forma prática e com amplitude nacional (DIAS 
SOBRINHO,2003, p. 74).  

 

 

Ou seja, o debate acerca da avaliação no ensino superior, no Brasil, 

mesmo que sob pressão externa, não consegue romper com os limites que 

perpassam este tempo histórico da realidade brasileira, notadamente, de 

grande efervescência política, no qual, diferentes projetos de educação e, 

nestes, de avaliação, encontram-se em disputa, buscando consolidar-se 

normativamente enquanto uma política de Estado.  

Embora seja perceptível, diante da considerável presença que setor 

privado vem adquirindo no decorrer da trajetória da política educacional 

superior brasileira, o fomento do debate acerca do recurso à avaliação como 

mecanismo de certificação da qualidade destas instituições. Preocupação 

aprofundada pelo recorrente incentivo à ampliação da oferta do ensino superior 

enquanto um bem de mercado.  

Neste viés, não é por acaso que no período entre 1980 a 1998, a oferta 

do ensino superior permaneça sobre a hegemonia privada, com destaque para 

as instituições isoladas de ensino superior. Esta assertiva é reiterada na Tabela 

2, no qual observamos que, das 882 instituições de ensino superior existentes 

no país em 1980, 643 eram estabelecimentos isolados e privados de ensino. 
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Em 1998, estas passam a compor o total de 973 instituições e os espaços 

educacionais isolados se reduzem para 595 instituições.   

Ressaltamos que, apesar da aparente redução da participação privada 

neste nível de ensino, em termos gerais, o ensino superior privado permanece 

hegemônico, pois, além de compor maior número dos estabelecimentos 

isolados de ensino superior, começa a projetar-se, também, a partir de outros 

formatos de instituições, como é o caso das universidades, nas quais se 

observa uma ampliação da participação privada de 20 instituições, em 1980, 

para 76 em 1998; e por via das faculdades integradas e centros universitários, 

que apresentam ampliação de 19 instituições em 1980, para 93, em 1998.  

 

 

Tabela 2 – Evolução do número de instituições por natureza e dependência administrativa – 
Brasil – 1980-1998 

Fonte: INEP, 1999. 

 

 

 Isto significa que, em sua trajetória, a política educacional, no que se 

refere à responsabilidade do Estado, sempre apresentou frágil relação com o 

setor público, sobretudo em tempos de influência neoliberal, prevalecendo os 

interesses dos grupos privatistas, para os quais a educação é compreendida 

enquanto um espaço de mercado a ser explorado pelo capital, cabendo, 

portanto, ao Estado, reduzir seus investimentos na área, atuando mais 

efetivamente no âmbito de sua regulação e controle, como forma de garantir 

sua qualidade – eficiência e produtividade.  



119 
 

 

 Cabe ressaltar que o período de 1988 a 1998 representa um momento 

de considerável efervescência política e incertezas econômicas, notadamente, 

de lutas políticas em torno da reforma do Estado e educacionais. Esta 

realidade produz efeitos sobre a ampliação do ensino superior no Brasil, 

principalmente sob às instituições públicas, que, neste período, apresenta um 

processo de crescimento menor que aquelas pertencentes à rede privada de 

ensino, principalmente se considerarmos a totalidade das universidades, 

faculdades integradas, centros universitários e os  

 Estes últimos dados significam, em nossa compreensão, um retrocesso 

para a política de educação superior do país, visto que o pequeno crescimento 

do número de instituições de educação superior acontece justamente na rede 

pública de ensino, onde as políticas públicas necessitam estar mais presentes 

e acessíveis à população, sobretudo, como forma de facilitar o acesso, neste 

caso, ao conhecimento socialmente produzido, e criar possibilidades de 

mudanças na realidade econômica, social, política e cultural local e em suas 

relações.  

 Situação agravada pela parca quantidade de vagas disponíveis nas IES 

federais, à época mais elitizada e restrita ao ingresso de estudantes de origem 

popular, e, pelas históricas desigualdades socioeconômicas que, no contexto 

de privatização da educação, alijam milhares dos aspirantes ao ensino superior 

de obterem este grau de instrução, também, pela via da rede privada de 

ensino.  

 Como podemos perceber nos números apresentados na Tabela 3, a 

hegemonia do setor privado no âmbito da educação superior é revelada em 

todas as regiões do Brasil, embora essa distribuição aconteça segundo as 

possibilidades de exploração deste comércio, com variações de região para 

região.  

 Neste caso, em 1998, a região Sudeste, berço histórico do processo de 

industrialização e, reconhecidamente, principal centro econômico e financeiro 

deste país, é responsável por acolher 487 instituições de ensino superior 

privadas; seguida pela região Sul, que possui 93 destas instituições; da região 

Nordeste, com 80; do Centro-Oeste com 76; e, finalmente, da região Norte, que 

possui, apenas, 28 destas instituições. 
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Tabela 3 – Número de instituições por dependência administrativa segundo as regiões – 1998 

Fonte: INEP, 1999. 

 

 

 Quanto ao Nordeste, verificamos que, em 1998, esta região acolhia 124 

das instituições de ensino superior, 14 federais, 16 estaduais, 14 municipais e 

80 privadas, sendo esta a terceira região do país em quantidade de instituições 

privadas neste nível de ensino.  

Diante do crescimento do número de instituições privadas em detrimento 

das públicas, no âmbito da educação superior, é importante considerar que 

esta realidade é tensionada por diversos determinantes, dentre os quais se 

destacam as atuais configurações econômicas, político-ideológicas, sociais e 

culturais que formatam a política educacional no Brasil, conforme salienta Dias 

Sobrinho (2003, p. 116 e 117)  

 

 

É preciso considerar que a pressão por mais escolaridade é do 
mundo globalizado, uma exigência das novas configurações da 
economia vinculadas ao desenvolvimento da tecnologia; além disso, a 
expansão das matrículas em todos os níveis também decorre da 
transferência de grandes massas populacionais do campo para as 
cidades; por uma série de fatores articulados, o grande aumento de 
matrículas está pressionando de baixo para cima todos os níveis 
educacionais, e a competição instalada no mercado exige um 
crescimento também da pós-graduação. Então, não é somente a 
avaliação que provoca esse crescimento de matrículas e o aumento 
de qualificação, e sim o fenômeno mais recente da economia 
neoliberal e mundializada com o qual ela está conectada.  

 

 

Este autor nos mostra, portanto, que a busca por maior qualificação 

profissional e para o trabalho tem uma relação direta com a presença da 

avaliação nos espaços educacionais, antes, esta se faz perpassada por 

mudanças societárias mais amplas que compreende o êxodo entre o campo e 
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a cidade e às migrações externas entre países periféricos e centrais, o 

desenvolvimento da tecnologia, das comunicações, as novas configurações do 

trabalho e das relações entre este é o capital, enfim, de um tempo histórico que 

se abre a múltiplas e diversificadas instituições educacionais e, também, a 

diferentes modelos de avaliação.  

É, portanto, diante do contexto educacional superior da década de 1980, 

segundo esclarece Ristoff (2011), que a Associação Nacional dos Docentes do 

Ensino Superior (ANDES) estimula o debate sobre a questão da avaliação 

institucional das universidades brasileiras, porém, sem que maiores avanços 

práticos, nesta área, sejam observados.  

Isto se deve ao fato de até os anos de 1980, conforme esclarecem Dias 

Sobrinho (2003), o documento SINAES (2003), Ristoff (2011) e Frauches 

(2014), dentre outros autores, que afirmam não haver, no Brasil, uma iniciativa 

sistematizada de estudos mais amplos no campo da avaliação de instituições 

educacionais, nem tampouco, de sua aplicação.  

Para estes autores, a lacuna observada na sistematização dos estudos 

avaliativos de instituições educacionais seria agravada, principalmente, após o 

advento da publicação, pelo Jornal Folha de São Paulo, da lista dos 

improdutivos de Goldemberg34, constando o nome dos professores da 

Universidade de São Paulo - USP com baixa ou nenhuma publicação científica, 

que representou, neste momento, diz Ristoff (2011), a associação da avaliação 

à execração pública, algo a ser temido e evitado pelas instituições de ensino. 

Essa situação pode ser considerada um entrave para a consolidação 

das práticas de avaliação institucional no âmbito das universidades, públicas e 

privadas, em todo o país, pois, representa a investigação da instituição escolar 

para aplicação de medidas de punição e não seu usufruto como instrumento de 

                                                           
34

 A lista dos improdutivos do Goldemberg foi um documento publicado pelo Jornal Folha de S. 
Paulo de uma lista com nomes de docentes que não tinham produzido trabalhos acadêmicos 
entre 1985 e 1986 durante a gestão de José Goldemberg à frente da USP. A chamada ―lista 
dos improdutivos‖ provocou fortes reações, não só pelos erros cometidos — alguns nomes, 
como o do próprio Goldemberg, que faziam parte da lista, estavam em viagem ao exterior no 
período — como também pela sua divulgação pública sem que houvesse a oportunidade de 
defesa dos envolvidos. Goldemberg, que continuava defendendo a avaliação da produção 
científica dos docentes, atribuiu os erros às unidades, responsáveis iniciais pela elaboração 
das listas. Em março de 1988, o Conselho Universitário tentou pôr um ponto final no episódio, 
porém a Associação de Docentes da USP (ADUSP) insistiu na instauração de sindicância para 
avaliação do fato. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
biografico/goldemberg-jose 
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aperfeiçoamento e qualificação do ensino, da pesquisa e da extensão, da 

formação profissional e do trabalho docente. Esta postura resulta, sobretudo, 

da perspectiva de avaliação que predominava neste período, ou seja, da 

preocupação extrema com a produtividade das IES e com a prestação de 

contas dos recursos nestas investidos.  

O documento do Sistema Nacional de Educação Superior – SINAES: 

Bases para uma nova proposta de avaliação da educação superior (2003, p. 

13), ao falar da trajetória da avaliação do ensino superior, explicita que esta 

temática se desenvolve referenciada pela preocupação com o controle da 

qualidade das IES, sobretudo, em um contexto, como vimos, de exacerbado 

crescimento de instituições e matrículas e por uma concepção de avaliação 

predominantemente relacionada com a "prestação de contas à sociedade dos 

investimentos efetuados pelo setor público".   

Neste momento, a avaliação das instituições educacionais para o nível 

superior de ensino, afirma Dias Sobrinho (2003), repousa no enfoque de 

orientar a distribuição de recursos públicos – mais recursos para às instituições 

com melhores desempenhos nas avaliações; impor a racionalidade da 

eficiência, resgatar a credibilidade das instâncias do poder e a prestar contas à 

sociedade dos recursos públicos que estavam sendo utilizados. É neste 

contexto que, segundo historiciza o SINAES (2003),  

 

 

surgiu a primeira proposta de avaliação da Educação Superior no 
país: o Programa de Avaliação da Reforma Universitária – PARU

35
, 

de 1983. O PARU elaborou questionários que foram respondidos por 
estudantes, dirigentes universitários e docentes e acolheu igualmente 
estudos específicos para apreender o impacto da Lei 5540/1968 
quanto à estrutura administrativa, à expansão das matrículas e à sua 
caracterização, à relação entre atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, características do corpo docente e técnico-administrativo e 
vinculação com a comunidade. Tratou, portanto, basicamente de dois 
temas: gestão e produção/disseminação de conhecimentos, 
utilizando-se de levantamento e análises de dados institucionais 
colhidos através de roteiros e questionários preenchidos por 
estudantes, professores e administradores (SINAES, 2003, p. 13). 

 

                                                           
35

 Diferente da avaliação proposta pela CAPES, iniciativa direcionada apenas à pós-graduação, 
o PARU surge como a primeira proposta de avaliação mais ampla para a educação superior do 
país. Este tinha como foco avaliar à gestão e à produção/disseminação de conhecimentos, 
principalmente em nível de graduação.  
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Enfim, o PARU, neste contexto, mesmo que timidamente efetivado, pode 

ser considerado um passo importante para a inserção da avaliação institucional 

educacional, na agenda governamental brasileira. Sua criação, conforme 

salienta Frauches (2014, p.10), tem por ―objetivo essencial avaliar a Reforma 

Universitária de 1968, implantada com ―mão de ferro‖ pelo governo militar‖, 

representando, portanto, de certa forma, um avanço para o campo da avaliação 

das instituições educacionais de ensino superior brasileiras.  

O PARU, afirma Frauches (2014), foi produzido pelo Grupo Gestor da 

Pesquisa, no âmbito do Conselho Federal de Educação, em 1983, e foi 

desativado, informa Dias Sobrinho (2003), em 1984, devido ao pouco apoio 

recebido do MEC. O que não é de se estranhar, se considerarmos as 

incertezas que perpassavam este momento da história do país. 

Foi neste cenário, esclarece Frauches (2014), que durante o governo de 

José Sarney foi estabelecida, por meio do Decreto nº 91.177, de 29 de março 

de 1985, a Comissão Nacional de Reforma do Ensino Superior (CNRES), 

chamada por Dias Sobrinho (2003) de "Comissão dos Notáveis", cujo trabalho 

deveria direcionar-se a oferecer subsídios à formulação de uma nova política 

para a educação superior brasileira.  

Os resultados do trabalho da CNRES foram expostos por meio do 

relatório ―Por uma nova política para a educação superior brasileira‖, contendo, 

em linhas gerais, um diagnóstico sobre os problemas da educação superior no 

Brasil e orientações para superá-los, alguns destes, ainda presentes nos 

debates acerca da educação superior que estão sendo travados nestas últimas 

décadas.  

Assim, dentre os problemas identificados pela CNRES estão: a má 

remuneração dos professores; a precariedade estrutural dos espaços de 

ensino, laboratórios e bibliotecas; as deficiências na formação profissional dos 

alunos; a descontinuidade das pesquisas; a seletividade no acesso às 

universidades; a existência de sistemas administrativos antidemocráticos e a 

ocorrência da eleição indireta na escolha dos dirigentes das instituições 

universitárias; além da crise financeira e pedagógica do ensino privado; dos 

controles burocráticos nas universidades públicas; e da pouca clareza dos 

sistemas de mérito que atuam na seleção e promoção de professores. 
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Estas problemáticas, para este grupo, deveriam ser enfrentadas pelo 

poder público, para que as universidades pudessem estar aptas a superar os 

desafios das transformações socioeconômicas e político-ideológicas que 

historicamente vinham se desenhando para a educação superior brasileira.  

Este documento fomenta a discussão acerca da responsabilidade do 

poder público com a provisão do ensino superior, com o controle de sua 

qualidade, sua universalização, diversidade, pluralidade, modelos de gestão, 

acompanhamento, avaliação, dentre outros aspectos relevantes para se pensar 

o papel da universidade neste momento específico da relação entre o capital e 

o trabalho em torno do direito à educação superior. Para Dias Sobrinho (2003, 

p. 71 e 72), 

 

 

Essa presença mais pesada do Estado na organização e na vida das 
instituições de educação superior tem na avaliação de fonte 
governamental o instrumento justificador e iluminador. Claro que essa 
avaliação tem significados e marcos referenciais estreitamente 
atrelados a políticas governamentais bem definidas e a contextos 
históricos internacionais claramente subsidiários da economia. 
Portanto, tem relação com âmbitos muito mais amplos que a 
educação.  

 

 

Diante disto, para nós, estas problemáticas indicam haver, no âmbito da 

avaliação da educação superior, uma luta política e ideológica acerca da 

definição dos objetivos educativos a serem alcançados, bem como, dos 

critérios de qualidade a serem adotados para mensurar seu desempenho. 

Nesta orientação, verificamos que os referenciais da prática avaliativa 

convergem para uma menor observação das condições de trabalho e salariais 

dos profissionais da educação, sobretudo, em tempos neoliberais. Neste, a 

força de trabalho é compreendida enquanto uma propriedade do trabalhador e 

deve desenvolver-se sujeita à livre negociação de iguais, portanto, deve ser 

autorregulada pelas relações de mercado e não do Estado. 

Não é por acaso que, na avaliação de instituições educacionais, o 

destaque maior esteja na produção de indicadores que possibilitem mensurar a 

qualidade dos espaços destinados à educação superior a partir das estruturas 

físicas, dos recursos materiais, orçamentários e humanos, ou seja, das 
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condições objetivas, sem as quais, não se pode ter ampliação da oferta de 

serviços, e, consequentemente, um aparato mais favorável à reprodução do 

capital.  

Diante disto podemos inferir que, para a CNRES, o para que avaliar 

consistem em: avaliar para mensurar o desempenho das instituições de 

educação superior e garantir sua produtividade. Este procedimento é efetuado 

a partir do controle de seus processos e resultados, principalmente destes 

últimos. Esta ação tem como referência os indicadores de qualidade 

estabelecidos pelos organismos internacionais e se direcionam a verificar se 

estas instituições possuem as condições estruturais físicas, materiais, 

orçamentárias e humanas consideradas por estes organismos, adequadas para 

o desenvolvimento de suas atividades educativas. 

Para a CNRES (1985, s/n) o maior problema, neste caso, seria a 

ausência de parâmetros de qualidade para definir questões como:  

 

 

O ensino é bom? Tem melhorado ou piorado? É melhor nas 
instituições públicas ou nas privadas? Em São Paulo, Pernambuco, 
Minas Gerais ou Rio Grande do Sul? Nas áreas técnicas, humanas ou 
biológicas? Mais ainda, é melhor ou pior de que ponto de vista? Da 
preparação dos alunos para o mercado de trabalho? Da formação de 
profissionais polivalentes? Da formação humanística e crítica? E 
quais as relações que existem entre estas dimensões? Será que um 
ensino mais profissionalizante é necessariamente menos polivalente 
ou crítico do que o de tipo geral? E finalmente: de que depende a 
qualidade, seja qual for a sua definição: da formação pedagógica dos 
professores? Da pesquisa que a instituição realiza? Da formação 
prévia e origem social dos alunos? Da existência de equipamentos, 
sala de aulas, bibliotecas, computadores? Dos currículos mínimos? 
Da bibliografia utilizada? 

  

 

Diante desta citação, notadamente se evidencia que a preocupação com 

a qualidade das instituições educacionais tem origem em critérios de 

desempenho direcionados a conhecer a realidade do ensino no país a partir de 

indicadores relacionados às áreas de conhecimento; ao tipo de formação, se 

técnica ou acadêmica; às concepções de mundo e de educação etc., contudo, 

sem uma que uma definição mais consistente do que se entende por qualidade 

seja estabelecida.  
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Neste caso, a imprecisão na definição do que é um bom ensino, uma 

boa instituição, um bom curso ou área, segundo expõe a CNRES (1985, s/n), 

fomenta o debate a respeito da necessidade da produção de um conhecimento 

mais racional e sistemático acerca das instituições educativas, ou seja, do 

estabelecimento de critérios de qualidade que possibilitem o desenvolvimento, 

nas instituições, de estudos avaliativos mais confiáveis.  

Até porque, a fragilidade em delimitar parâmetros de qualidade, à luz 

desta Comissão, produz uma série de efeitos sobre os espaços de gestão e, 

ainda, sobre os trabalhadores da educação, discentes e familiares, e se 

configura enquanto entrave para que transformações mais amplas sejam 

visualizadas na Educação Superior. Assim,  

 

 

Para o governo, ela (a fragilidade em delimitar parâmetros de 
qualidade

36
) não permite que se tenha uma política racional de 

alocação de recursos públicos, que fortaleça as melhores instituições 
e induza as demais ao aperfeiçoamento. Para professores e 
administradores educacionais, ela impede que saibam exatamente 
como melhorar suas instituições, quais os falsos caminhos, quais as 
soluções mais promissoras. Para o candidato à universidade e sua 
família, a escolha de uma escola superior e de uma profissão é como 
uma loteria: os alunos decidem suas carreiras baseados em 
fragmentos de informação, o que explica, em parte, a grande 
frustração e um certo ceticismo que acabam permeando o sistema 
universitário do país (CNRES, s/n). 

 

 

Ou seja, já neste documento podemos perceber que a fragilidade que 

envolve a emissão de juízos de valor a respeito das instituições de educação 

superior é uma preocupação para esta Comissão, pois notadamente seus 

resultados interferem no alcance dos objetivos avaliativos dos seguintes 

segmentos: do governo pelo seu interesse em servir-se desta avaliação para 

alocar recursos conforme o desempenho institucional; dos professores e 

administradores que vêm nesta prática uma estratégia para identificar os 

problemas institucionais e suas possíveis soluções; dos discentes e seus 

familiares e/ou responsáveis que utilizam a avaliação e seus resultados como 

instrumento de seleção e escolha entre as tidas como melhores ou piores  

instituições.   

                                                           
36

 Destaque nosso.  
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Em nossa compreensão, a definição de critérios avaliativos para a 

avaliação das instituições educacionais é importante e urgente, contudo, é 

preciso questionar o que estes possibilitam alcançar, pois, quando a regulação 

e o controle são priorizados, de certa maneira, incentiva-se a concorrência 

entre às instituições públicas e privadas pelos investimentos públicos; o 

ranqueamento e a rotulação destas entre o que se entende por melhores e 

piores instituições; a utilização dos resultados deste desempenho como 

parâmetro para a tomada de decisões que reforçam estes direcionamentos; e, 

por fim, a formatação de um mercado consumidor para a educação superior, ao 

qual estes espaços devem estar aptos a atender, o que dificulta o 

desenvolvimento de medidas direcionadas ao aperfeiçoamento de seus 

processos e à ampliação do acesso à educação superior enquanto um direito 

social.  

Assim, a defesa da submissão das universidades a altos padrões de 

desempenho é justificada por esta Comissão como algo necessário e legítimo, 

como bem relata a citação abaixo, 

 

 

As instituições de ensino superior reclamam do poder público 
vantagens e recursos específicos: salários, equipamentos, liberdade, 
autonomia. O que recebem ainda é pouco, diante do que seria 
necessário. Este apoio - o que hoje existe e o que se pleiteia para o 
futuro - só pode se justificar se a ele corresponderem altos padrões 
de desempenho. O ensino deve ser de qualidade; os profissionais 
que forma, competentes; a pesquisa, social e intelectualmente 
relevante. Os professores, estudantes e funcionários devem se 
dedicar plenamente às suas tarefas e os custos financeiros devem 
ser compatíveis com os resultados obtidos. Pelos privilégios que 
reclama e a que tem direito, a universidade deve ter desempenho 
excelente, não podendo se contentar com o medíocre ou mesmo com 
o razoável. A valorização do desempenho requer que os controles 
formais que hoje se exercem sobre as instituições de ensino superior 
sejam substituídos por mecanismos alternativos, que possam, 
efetivamente incidir sobre o conteúdo e o mérito do trabalho realizado 
(CNRES, 1985, s/n). 

  

 

 Nossa impressão, diante do que expõe este discurso, é a de que as 

reivindicações em prol de melhores condições de trabalho e de salários, da 

classe trabalhadora, em geral, e da classe trabalhadora da educação, em 

particular, mesmo quando este documento utiliza os termos legítimos e direitos, 
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são encaradas como reclamações indevidas, relacionadas à busca, por parte 

destes segmentos, de vantagens e privilégios. Não é por acaso, portanto, que 

na compreensão deste documento, a submissão deste público a altos padrões 

de desempenho e ao controle seria algo mais que justificável, seria uma 

obrigação.  

Referenciado por este discurso, esse documento indica a necessidade 

da construção de sistemas direcionados à avaliação da educação superior, que 

possam ser utilizados para a apreensão da realidade institucional das IES, 

públicas e privadas, mensurando o trabalho por estas realizado, a partir de 

seus conteúdos e do mérito.  Neste sentido, afirma esta Comissão,  

 

 

Existe hoje, no Brasil, uma crescente consciência sobre a 
necessidade de desenvolver sistemas de avaliação do ensino 
superior. Esta necessidade é sentida pela administração federal, para 
a distribuição racional de seus recursos; pelas universidades públicas, 
que necessitam conhecer a si próprias, e confrontar com dados 
objetivos as críticas que freqüentemente recebem; pelas IES 
privadas, que necessitam evidenciar a qualidade de seu desempenho 
e sua eficiência no uso de recursos; pelos estudantes e suas famílias, 
que não podem mais contar com resultados positivos de seus 
investimentos em educação superior, se mal direcionados (CNRES, 
1985, s/n). 

 

 

É, portanto, em meio a estes interesses, que o debate acerca do que 

avaliar adentra os espaços de discussão da avaliação dos sistemas educativos. 

Este aspecto sinaliza as tendências que se desenham para avaliação em seus 

moldes contemporâneos e que, na conjuntura da década de 1990, passam a 

fundamentar os modelos de avaliação das instituições de ensino superior 

adotados no Brasil.  

Um exemplo desta realidade pode ser visto se observarmos as formas 

de avaliação expostas no relatório da CNRES (1985, s/n), assim 

sistematizadas: Avaliação de cursos nas modalidades da avaliação por 

especialistas segundo as áreas de conhecimento, dos recursos físicos, 

financeiros e pedagógicos das IES, indicadores de eficiência de vários tipos – 

alunos por professor, desistência e repetência, custos por aluno e professor, 

etc.; avaliação dos alunos nas modalidades da avaliação da demanda, da 

avaliação comparativa dos formandos e da avaliação das oportunidades de 
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trabalho; avaliação dos professores nas modalidades da avaliação da 

pesquisa e da pós-graduação e da avaliação reputacional dos professores; 

Avaliação didático-pedagógica do ensino direcionada a efetuar a relação 

domínio de conteúdo X habilidade acadêmica do professor; avaliação de 

servidores técnicos e administrativos cujo intuito é verificar o desempenho 

funcional a partir da subordinação das atividades administrativas às atividades 

acadêmicas; avaliação das carreiras acontece a partir da comparação entre 

as carreiras (grifo nosso).  

Quanto a quem avalia, este documento reconhece haver nesta questão 

um caráter político que precisa ser considerado, visto que a prática da 

avaliação envolve diferentes públicos e interesses, mas não apenas isto, este 

aborda, também, a importância de se desenvolver um trabalho técnico de 

qualidade como forma de se conseguir a legitimidade dos processos avaliativos 

frente aos sistemas de ensino superior e da opinião pública.   

Nesta perspectiva, sinaliza que as práticas avaliativas das instituições 

podem ser desenvolvidas por meio de um processo de auto-avaliação 

(avaliação interna), no qual as próprias instituições de ensino se avaliam; da 

avaliação governamental, que são conduzidas pelas autoridades 

administrativas; da avaliação pela comunidade (avaliação externa), feita por 

pessoas ligadas a uma profissão ou disciplina; e das avaliações 

independentes (avaliação externa ou mista), efetuadas por instituições 

avaliativas independentes (grifo nosso). Salientando que estas não são auto-

suficientes, podendo e devendo desenvolver-se de maneira articulada, para 

melhor apreender a realidade avaliada37.  

Notadamente, as orientações estabelecidas pela CNRES influenciaram, 

consideravelmente, os formatos de avaliação institucional que foram se 

construindo durante a trajetória da política educacional superior no contexto 

brasileiro. Segundo esclarece Dias Sobrinho (2003, p.73), foi a partir desta 

iniciativa que o Grupo Gestor da Reforma do Ensino Superior (GERES) foi 

instituído, tendo por objetivo, nas palavras deste autor, "dar consequências às 

idéias básicas lançadas pela 'Comissão de Notáveis'". Assim,  

                                                           
37

 Para maior aprofundamento acerca da avaliação interna e externa consultar a obra: 
Avaliação de Programas Concepções e Práticas dos autores Whorthen, Sanders e Fitzpatrick 
(2004).  
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A partir da Nova República, em 1985, surgiu no MEC uma proposta 
de avaliação da Educação Superior vinda da Comissão de Alto Nível: 
Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior – GERES. 
Utilizando uma concepção regulatória, apresentava a avaliação como 
contraponto à autonomia das IES, dando relevo às dimensões 
individuais, seja do alunado, seja dos cursos e instituições, embora se 
mantenha a preocupação com as dimensões institucionais. Os 
resultados da avaliação – como controle da qualidade das instituições 
(públicas ou privadas) – implicariam na distribuição de recursos 
/públicos, que deveriam ser direcionados para ‗Centros de Excelência‘ 
ou instituições com padrões internacionais de produção acadêmica e 
de pesquisa (SINAES, 2003, p. 13 e 14). 

 

 

 A proposta do GERES, portanto, reitera a utilização da avaliação como 

instrumento de controle da produtividade Institucional, incentiva a 

competitividade e propõe que a distribuição de recursos seja efetuada a partir 

do mérito, ou seja, do esforço empenhado pelas instituições para alcançar os 

padrões de excelência definidos internacionalmente pelos organismos 

internacionais como o Banco Mundial, a ONU, o BIRD, dentre outros, conforme 

já referenciado.  

Embora em seu relatório, o GERES apresente como objetivo explícito de 

sua criação a construção coletiva dos aparatos regulatórios para a construção 

administrativa e legal de uma nova política para a educação superior no Brasil. 

Assim,  

 

 

Tanto para sistematizar os subsídios espontaneamente oferecidos 
pelo MEC sobre as questões suscitadas no relatório, como para 
convocar a comunidade ao debate e preparar as medidas 
administrativas e legais de reformas necessárias, foi criado grupo 
interno no MEC -- o Grupo Executivo para a Reformulação da 
Educação Superior - GERES -- pela Portaria no. 100, de 6 de 
fevereiro de 1986, e instalado pela Portaria no. 170, de 3 de março de 
1986 (GERES, 1986). 

 

 

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos por este Grupo, foi 

entregue ao MEC um relatório contendo as providências a serem adotadas 

pelo governo para pôr em prática as sugestões efetuadas pela CNRES, 

sobretudo ao que se refere à autonomia e avaliação das IES, a reformulação 

do Conselho Federal de Educação, da gestão da universidade e de seu 

financiamento, com a proposição, inclusive, de um projeto de lei direcionado ao 
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ordenamento jurídico do funcionamento das universidades públicas e um 

anteprojeto de lei que reformulava as finalidades e competências do CFE.  

Zandavalli (2009) relata a difícil tarefa destes grupos neste momento 

específico da história brasileira, pois, apesar dos esforços, os resultados do 

trabalho efetivado por esta comissão não surtiram os efeitos esperados e foram 

engavetados, sobretudo, pelas frequentes mudanças na gestão do ministério 

da educação. Assim relata esta autora, 

 

 

Logo depois da apresentação do Relatório do Geres, o ministro Jorge 
Bornhausen deixou o MEC, em 5 de outubro de 1987, sendo 
substituído pelo interino Aloísio Guimarães Sotero, que ocupou o 
cargo por exatos 24 dias. Em seguida, em 3 de novembro de 1987, 
assumiu o MEC Hugo Napoleão do Rego Neto. Talvez em virtude da 
alta rotatividade no cargo de ministro da Educação, os relatórios da 
CNRES e do Geres foram esquecidos, recebendo o conhecido 
―despacho de gaveta‖ (ZANDAVALLI, 2009, p. 32) 

 

 

Neste viés, é importante ressaltar que embora a avaliação institucional 

educacional se desenvolva tendo como direcionamento mais geral a regulação 

e o controle, considerável parcela das bibliografias trata também acerca de seu 

papel emancipador, demonstrando o caráter contraditório que perpassa a 

formatação desta prática no Brasil. 

Dias Sobrinho (2003, p. 74) se refere à década de 1990 do século XX 

como a "década da avaliação". Esta afirmação do autor, em nossa 

compreensão, diz respeito ao momento histórico de possibilidades, no qual, os 

esforços governamentais do Brasil convergem para a construção das 

condições legais, normativas e práticas necessárias à legitimação da execução 

de avaliações sistemáticas nas instituições de ensino superior do país.  Para 

este,  

 

 

A avaliação institucional não é instrumento de medida de atividades 
de indivíduos isolados, nem de trabalhos descolados de seus meios 
de produção; não é mecanismo de exposição pública de fragilidades 
ou ineficiência de profissionais individualizados. A avaliação 
institucional deve ser promovida como um processo de caráter 
essencialmente pedagógico. não se trata apenas de conhecer o 
estado da arte, mas também de construir. A avaliação há que 
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reconhecer as formas e a qualidade das relações na instituição, mas 
também 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, 2011, p. 61).  
 

 
 

 A perspectiva de avaliação defendida acima, nos leva a refletir, que a 

avaliação institucional educacional deve buscar ir além da imediaticidade de 

mensurar os produtos e premiar os méritos, antes, conforme enfatizado, 

necessita primar por educar, construir, produzir sentidos para as suas ações, 

articular-se interna e externamente para construção de relações mais 

alargadas, democráticas e participativas.  

Esta perspectiva avaliativa, por vezes, tenciona o debate acerca da 

avaliação institucional educacional, ou seja, faz o contraponto entre os modelos 

avaliativos mais regulatórios e aqueles que sinalizam finalidades mais amplas, 

de aperfeiçoamento dos processos de ensino pesquisa e extensão aos quais 

se dedicam as universidades, embora, contraditoriamente, este adquira maior 

visibilidade, a partir dos anos de 1990 do século XX, quando o Brasil, imerso 

em um processo de transição política do governo militar para um governo civil, 

se rende às orientações da ideologia neoliberal, legitimando, 

embrionariamente, no país, as diretrizes da reforma do Estado.  

Compreendemos que o solo controverso deste período, no qual se 

desenham as possibilidades da construção normativa de direitos no país, 

explica, em parte, a expectativa de alguns segmentos da população, bem como 

de seus espaços de representação, em elaborar e consolidar uma proposta de 

avaliação mais antenada com os anseios e necessidades dos segmentos mais 

populares.  

É neste viés que, tensionada por este contexto, a Secretaria de 

Educação Superior – SESu -  do Ministério da Educação e do Desporto, em 

1993, estabelece a Comissão Nacional de Avaliação das Universidades 

Brasileiras, responsabilizando-a por "conduzir politicamente o processo de 

avaliação institucional" (PAIUB, 2004, p. 5).   

      

 

Esta Comissão, coordenada pelo Departamento de Política do Ensino 
Superior da SESu, reúne os variados setores da Universidade 
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Brasileira, através de suas Entidades representativas: ANDIFES 
(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior), ABRUEM (Associação Brasileira das Universidades 
Estaduais e Municipais), ANUP (Associação Nacional das 
Universidades Particulares), ABESC (Associação Brasileira das 
Escolas Católicas), Fóruns Nacionais de Pró-Reitores de Graduação, 
Pesquisa e Pós-Graduação, Planejamento e Administração e 
Extensão. Instalada a Comissão Nacional, foi constituído o Comitê 
Técnico Assessor, composto por especialistas, que têm a função de 
assessorar a Comissão Nacional de Avaliação, bem como de avaliar 
os projetos oriundos das Universidades.  
 
 

 

Decorre, portanto, deste processo, a elaboração coletiva - governo e 

diferentes órgãos de representação da comunidade universitária, pública e 

privada - do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

– PAIUB. Neste, cabia ao MEC exercer o papel de coordenar, articular e 

financiar os processos de avaliação das universidades que, voluntariamente, 

decidissem aderir a este programa.  

De acordo com Ristoff (2011), esta iniciativa representou um passo 

importante para o rompimento com o sentimento de execração pública 

proveniente da herança avaliativa de Goldemberg, visto sua capacidade de 

articulação com os diversos setores da educação do país, de sua postura 

estratégica de construção coletiva de consensos acerca dos objetivos 

avaliativos e de firmar compromissos mútuos entre governo e universidades 

visando a melhoria dos processos institucionais em todas as suas dimensões. 

Desta forma,  

 

 

A compreensão e, mais do que isto, a certeza de que os resultados 
da avaliação não serão computados de forma linear para punir ou 
premiar, mas sim para promover as necessárias correções, as 
resistências antes tão fortes, foram se arrefecendo, numa 
manifestação inequívoca de que a busca da competência acadêmica 
se estrutura também em valores maiores como liberdade e respeito 
(PAIUB, 2004).  

 

 

O que vimos discorrendo demonstra que o momento político do início 

dos anos de 1990 do século XX representou, para a avaliação institucional 

educacional brasileira, a possibilidade de construção de referenciais de 

avaliação mais democráticos e participativos, direcionados ao aperfeiçoamento 
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dos processos educativos, tendo por base uma avaliação mais formativa, 

direcionada aos processos institucionais e à correção de rotas.  

Como rebatimento destas mudanças, Ristoff (2011) mostra que em 

menos de um ano da criação da Comissão Nacional de Avaliação (junho de 

1993), 71 universidades já haviam submetido ao SESu/MEC, suas propostas 

de avaliação para participarem deste Programa, dentre estas, segundo o 

PAIUB (2004), encontra-se a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

uma das pioneiras na adesão e aplicação deste Programa no país.  

Para o PAIUB (2004), a percepção da educação enquanto um bem 

público, justifica a necessidade do desenvolvimento sistemático de processo de 

avaliação, cabendo a esta última fazer o contraponto entre a proposta 

institucional desenvolvida e as exigências que lhe são imputadas pelas novas 

configurações econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais 

contemporâneas.   

Assim, nos espaços educacionais de ensino superior, a avaliação 

precisa ser utilizada como: "a) um processo contínuo de aperfeiçoamento do 

desempenho acadêmico; b) uma ferramenta para o planejamento da gestão 

universitária; c) um processo sistemático de prestação de contas à sociedade" 

(PAIUB, 2004, p.12).  

Assim, por ser uma perspectiva de avaliação mais democrática e 

emancipatória, embasada na participação, esta vem, em nossa compreensão, 

fomentar as expectativas de projetos mais coletivos de universidade. Como 

afirma Ristoff (2011), na resistência em favor da universidade pública, é preciso 

que a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão seja construída a partir 

de frentes de luta que considerem, de forma concomitante e articulada, as 

dimensões política, acadêmica e administrativa das instituições universitárias. 

Para este autor, estes aspectos que convergem para a importância da 

avaliação enquanto um instrumento direcionado tanto à construção do projeto 

acadêmico-pedagógico quanto administrativo.   

Desta forma, não é de se estranhar que o PAIUB adote como princípios 

norteadores (grifos nossos): a Globalidade, no sentido de compreender que 

"todos os elementos da vida universitária, devem fazer parte da avaliação", 

como por exemplo. Ensino, pesquisa, extensão, qualidade das aulas, etc.; a 

Comparabilidade, como forma de "buscar um linguajar comum dentro da 
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universidade e entre as universidades, ou seja, uniformizar metodologias e 

indicadores, etc.; Respeito à identidade institucional, "contemplar as 

características próprias das instituições e visualizá-las no contexto das 

inúmeras diferenças existentes no país"; Não punição e premiação, no 

sentido de utilizar a avaliação para a identificação de fragilidades e na 

proposição de melhorias direcionadas a superar ou minimizar as insuficiências 

encontradas; Adesão Voluntária, pois, o importante "é a compreensão da 

necessidade de instalarmos na universidade a cultura da avaliação", tal 

expectativa só pode ser pensada se construída de maneira coletiva e 

participativa, pela via da legitimidade política. Neste aspecto, "a idéia é vencer 

convencendo e não impondo"; a Legitimidade se aplica à dimensão técnica da 

avaliação, ou seja, em definir corretamente metodologia avaliativa a ser 

aplicada tendo por objetivo a correta definição, coleta e análise analítico-

interpretativa dos dados e a "construção de informações fidedignas, em espaço 

de tempo capaz de ser absorvido pela comunidade universitária"; da 

Continuidade, no sentido de que esta prática seja constante, possibilite a 

comparabilidade dos dados, a verificação e validação dos instrumentos e, 

sobretudo, a reavaliação dos processos após a avaliação externa (RISTOFF, 

2011, p. 40 a 51).  

Notadamente, podemos perceber que este momento da avaliação 

institucional educacional brasileira pode ser considerado um período de 

significativos avanços para este campo da avaliação, mesmo quando temos 

consciência dos limites de ação impostos pela sociabilidade do capital, no que 

tange, principalmente, às possibilidades de implementação de transformações 

estruturais mais amplas acerca da concepção de educação, de universidade, 

bem como do que se entende por avaliação institucional educacional.  

Neste aspecto, é preciso sempre ter clareza das contradições que 

engendram as práticas avaliativas e das impossibilidades que perpassam seu 

tempo histórico, pois é bem certo que este é um campo perpassado por 

inúmeras potencialidades, mas também, de igual modo, por limites.  

A concepção de avaliação defendida pelo PAIUB, portanto, demonstra 

os limites e as possibilidades que se colocam à avaliação institucional 

educacional no Brasil, visto que, enquanto julgamento de valor, não consegue 

superar todas as contradições, antes se divide entre o exame apurado da 
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realidade e da racionalidade quanto à utilização dos recursos que lhe são 

confiados. Julgamento este efetuado a partir dos critérios estabelecidos pelos 

objetivos que direcionam a organização destes espaços de formação. Assim, 

conceitua este documento,  

 

 

A avaliação não implica, evidentemente, que todas as discordâncias, 
dúvidas e contradições, características do cotidiano acadêmico, 
venham a desaparecer: ela, ao contrário, deve contribuir para revelar, 
preservar e estimular a pluralidade constitutiva da instituição 
acadêmica. Enquanto processo de atribuição de valor, a avaliação 
supõe exame apurado de uma dada realidade, a partir de parâmetros 
de julgamento derivados dos objetivos, que orientam a constituição, 
desenvolvimento ou produto das ações dessa mesma realidade. 
Supõe, igualmente, racionalidade dos meios e utilização de aferições 
quantitativas (PAIUB, 2001, p. 12).  

 

 

É imerso nesta complexidade que o PAIUB, a partir de suas dimensões 

avaliativas internas e externas, propõe avaliar as instituições de educação 

superior deste país. Esta iniciativa pressupõe a participação ativa da 

comunidade universitária na apreensão de seus processos educativos, ao 

mesmo tempo em que expõe seus limites e possibilidades a seus pares 

externos, sobressaindo-se uma proposta mais colaborativa entre as partes 

envolvidas, sejam estas da própria instituição ou alheias a esta.  Desta 

maneira,  

 

 
A implantação e o desenvolvimento do projeto envolvem: uma 
estratégia compreendendo as dimensões interna e externa da 
avaliação que se inspira em um dossiê técnico compreendendo os 
aspectos quantitativos e qualitativos da realidade a ser examinada. A 
avaliação interna é concebida como retrospectiva crítica socialmente 
contextualizada do trabalho realizado pela instituição, com 
participação de professores, alunos e funcionários, cotejando o 
diagnóstico técnico com os resultados da auto-avaliação, gerando um 
projeto de desenvolvimento acadêmico com o qual a comunidade 
universitária se sinta identificada e comprometida. A avaliação 
externa é concebida como oportunidade crítica em que pares 
acadêmico-científicos sociedades cientificas, conselhos profissionais, 
autoridades patronais, entidades de trabalhadores, egressos e outras 
organizações não governamentais participam do exame da prática 
universitária com vistas à formulação e acompanhamento de políticas 
acadêmicas, administrativas e financeiras (PAIUB, 2004, p. 17).  
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Nesta direção, a avaliação interna direciona-se à avaliação do curso, à 

avaliação das disciplinas, avaliação do desempenho docente e do estudante, 

avaliação do desempenho técnico-administrativo, avaliação da gestão 

universitária. Quanto à avaliação externa, direciona-se à avaliação do docente, 

do corpo técnico-administrativo, do discente, da infraestrutura das IES, da 

análise dos currículos dos cursos de graduação, do mercado de trabalho e 

demais aspectos que incidem, de maneira mais específica sobre a realidade do 

desempenho das instituições e de seus alunos, como, padrões salariais, 

greves, etc., além do estudo do egresso38.  

Em suma, podemos considerar que o PAIUB agregou elementos 

importantes para a avaliação dos processos institucionais que perpassam a 

formação superior nos espaços públicos e privados no Brasil, sobretudo no 

primeiro, bem como, para identificação das suas limitações e potencialidades, 

representando, ao nosso olhar, grande avanço para a produção teórico-

metodológica acerca desta temática em solo brasileiro, conforme pode ser 

observado nas referências efetuadas por autores como Ristoff (2011), Dias 

Sobrinho (2005, 2011), Rothen (2005), Sthein (2003), Schlickmann, Melo, 

Alperstedt (2008), dentre outros.  

Esta proposta, contudo, diante das especificidades deste tempo 

histórico, passa a ser, paulatinamente, desmontada por inúmeras 

transformações, especialmente pelo pouco interesse governamental em dar 

continuidade a tais ações. Seu caráter formativo, de avaliar e aperfeiçoar seus 

processos e práticas, começam a ser substituídos por uma concepção de 

avaliação mais somativa, direcionada a mensurar o desempenho das IES a 

partir de seus produtos, ou seja, dos padrões de excelência pré-estabelecidos 

pelos organismos internacionais, cujos indicadores privilegiam aspectos mais 

visíveis e de fácil apreensão, como a relação professor X aluno, quantidade de 

professores titulados, quantidade de produções acadêmicas - docentes e 

discentes, etc.    

Estas mudanças são tencionadas pelas forças ideológicas neoliberais 

que impactam o processo de instauração do governo civil do período pós-

                                                           
38

 Para maior detalhamento a respeito da avaliação interna e externa no Programa de 
Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, ver PAIUB (1994), disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002072.pdf>. 
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ditadura militar no Brasil, no qual, sobre a égide do Governo Collor, conforme 

explica Stein (2003), passa a referenciar as medidas governamentais 

direcionadas desregulamentação do mercado; à transferência das 

responsabilidades do Estado, sobretudo, com o financiamento das políticas 

sociais, para o setor privado; drásticas reduções dos investimentos públicos em 

saúde e educação; o apelo ao voluntariado como mecanismo de enfrentamento 

das expressões da questão social; a adoção de medidas de descentralização 

da gestão dos órgãos públicos; e a utilização da natureza em prol dos lucros, 

etc.  

Como consequência, a avaliação passa a configurar-se enquanto uma 

exigência da competitividade que caracteriza a sociedade capitalista, por isto, 

sua medida tem relação com as práticas de controle da qualidade, neste caso, 

da educação enquanto um produto à disposição do mercado de trabalho. Cabe, 

portanto, a avaliação, neste contexto, comprometer-se com a seleção da mão-

de-obra especializada e das instituições educativas.  

Neste aspecto, Dias Sobrinho (2003, p. 56) chama atenção para algo 

que, aqui, consideramos particularmente importante, ou seja, que, na educação 

enquanto um instrumento da política nacional, a avaliação da educação 

objetiva instrumentar esta política e ―operar com conceitos de prestação de 

contas e à eficiência‖. Neste contexto, ―expressões como produtividade, 

excelência, gestão racional, etc.‖, se destacam e a qualidade, fundamentada, 

sobretudo em critérios e procedimentos de medida quantitativa, ―é identificada 

com as noções de eficiência e produtividade próprias das empresas‖.  

A prestação de contas adentra o centro do debate acerca da utilidade da 

avaliação para o controle da produtividade das instituições educacionais e o 

cumprimento dos objetivos e metas volta a ter considerável destaque na 

definição do valor e do mérito de uma instituição, fazendo desta prática algo 

imensamente importante para a tomada de decisões, sobretudo em tempos de 

grandes mudanças econômicas, político-ideológicas, sociais e culturais.  

Dias Sobrinho (2003) relata que a utilização da avaliação como 

estratégia de governo se fortalece quando este adere ao neoliberalismo. No 

Brasil, este estreitamento acontece mais enfaticamente, durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso – FHC, a partir da Lei de Diretrizes de Base da 

Educação de 1996, na qual se estabelece a responsabilidade da união em 
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assegurar as bases necessárias ao estabelecimento de um sistema nacional 

de avaliação para o país. Neste aspecto, a avaliação deveria contemplar todos 

os entes federados, União, Estados e Municípios; normatizar os níveis de 

ensino e o (des)credenciamento de suas instituições, sejam estas públicas ou 

privadas. 

Esta legislação reforça a utilização da avaliação para a identificação das 

fragilidades institucionais e orienta sobre a necessidade de que estas sejam 

enfrentadas e superadas, sendo visível, neste documento, a menção às 

possíveis sanções a serem aplicadas às instituições de ensino que não 

apresentarem melhoria nas situações problema identificadas nestas 

avaliações.  

A LDB 1996 legitima a avaliação institucional educacional e o Exame 

Nacional de Cursos, mais conhecido como ENC-provão, já instituído, conforme 

relata Belloni (1999), pela Lei n. 9131 de 24 de novembro de 1995. Para esta 

autora, estas legislações trazem em si uma questão importante, ou seja, elas 

estabelecem o poder público federal como responsável pela avaliação nacional 

da política de educação.  

Este direcionamento, afirma Belloni (1999, p.45), contraria "o princípio 

elementar de que quem formula e executa não deve ser exclusivamente 

responsável pela avaliação", informação que, em nossa compreensão, indica 

haver, desde o desenho destas legislações, não só uma tendência à 

centralização, na união, das decisões políticas e administrativas do que tange à 

educação nacional e de seus processos avaliativos, como também, a própria 

legitimação desta centralidade decisória.  

Tal postura não acontece alheia a consequências, sobretudo quando se 

observam as decisões governamentais que passam a orientar as práticas 

educacionais e avaliativas a partir da LDB de 1996, a saber, o Exame Nacional 

de Curso – ENC, a Avaliação das Condições de Oferta – ACO, a Gratificação 

de Estímulo à Docência - GED, etc.  

Este novo viés da avaliação é pormenorizado, primeiramente, pelo 

Decreto nº 2.026/96, sancionado logo após a LDB. Neste, o ENC-provão é 

revisitado e a Avaliação das Condições de Oferta é estabelecida. Segundo 

explica Dias Sobrinho (2003) o provão corresponde, a princípio, ao 

procedimento de submeter os alunos do último ano da graduação a uma prova 
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nacional cujos resultados são utilizados para enquadrar os cursos em conceitos 

pré-estabelecidos do A ao E, de acordo com o desempenho dos alunos no 

teste.  

 

 
A "qualidade" de um curso é afiançada pelos resultados que seus 
estudantes logram nessa prova, mais o enquadramento do curso de 
acordo com o parecer da comissão que analisa as condições de 
oferta. Para receber o diploma, posteriormente, o estudante deve ter 
feito o ENC, porém não importa o resultado individual que tenha 
obtido (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 78).  
 

 

Este processo, como referenciado nesta citação, agrega ao ENC 

procedimentos complementares como a análise das condições de oferta – 

ACO, substituído, posteriormente, pela Análise das Condições de Ensino - 

ACE. Esta análise resulta da visita in loco às instituições de ensino superior, 

efetuadas por especialistas nomeados pelo Ministério da Educação. Esta tem 

como foco principal a análise do projeto pedagógico, da infraestrutura e do 

corpo docente, ou seja, como afirma este autor, esta reafirma as propostas 

avaliativas do GERES, dando-lhes consequências, em particular, por meio da 

utilização destes dados para o estabelecimento de um ranqueamento das 

instituições. 

Como expõe Belloni (1999), esta proposta de avaliação da educação 

superior fragiliza as iniciativas avaliativas anteriormente construídas e 

negligencia suas experiências. Assim, afirma esta autora,  

 

 

Sem considerar as experiências já desenvolvidas por um grande 
número de instituições, esta opção por uma metodologia 
simplificadora e arbitrariamente implantada contribui para aumentar 
as resistências à avaliação e tentar desqualificar o esforço, feito por 
muitos neste momento, no sentido de aperfeiçoar a metodologia 
avaliativa global que integre e aprimore o sistema (BELLONI, 1999, p. 
46)  

 
 
 
Em síntese, com base no exposto e com o que afirma Dias Sobrinho 

(2003), podemos dizer que a avaliação proposta pelo MEC, durante o governo 

FHC, responde satisfatoriamente às necessidades governamentais e de 
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mapeamento geral e momentâneo do mercado, porém, apresenta limites 

quando o que se busca é apreender a complexidade do fenômeno da formação 

e das demandas avaliativas dos educadores, docentes, pesquisadores e 

discentes. Como bem enfatiza este autor, para assegurar a qualidade da 

educação é preciso garantir a participação direta dos sujeitos desta ação e não 

apenas implementar medidas externas, pensadas e sugeridas por aqueles que 

lhe são alheios.  

A participação, portanto, possibilita uma maior implicação dos sujeitos 

envolvidos na identificação das problemáticas dos espaços educativos e na 

consolidação das medidas de enfrentamento apontadas como necessárias, 

bem como, na cooptação dos seus pares às decisões propostas, elementos 

que, para nós, são imprescindíveis para a construção de uma avaliação 

institucional que, verdadeiramente, possa a ser compreendida enquanto uma 

prática inerente à "cultura universitária".  

Esta perspectiva de avaliação se contrapõe às tendências observadas 

no Governo FHC, notadamente, de uma governabilidade de decisões 

verticalizadas e centralizadas, na qual predomina o uso exacerbado das 

medidas provisórias. Belloni (1999, p. 47), assim sintetiza as iniciativas 

avaliativas deste governo:  

 

 

Em resumo, as proposições da nova LDB e as recentes ações 
governamentais relativas à "avaliação" da educação superior 
traduzem uma perspectiva fragmentada e conceitualmente frágil 
como sistemática de avaliação. São fortes e adequados instrumentos 
para o desempenho da necessária e relevante função de supervisão 
e controle (credenciamento) (grifo da autora), e, como tais, devem 
ser reforçados. Por terem sido concebidas com escasso debate e 
sem se beneficiar da experiência existente, poderão contar com a 
adesão submissa de alguns e a indiferença ou boicote de outros 
tantos; claramente já estão levando à criação de mecanismos nem 
sempre recomendáveis para fazer face às exigências propostas. 

 

 

Em nossa compreensão, este momento representa, portanto, um 

retrocesso teórico e metodológico para a avaliação institucional educacional 

que, até então, estava em vigor no país. O distanciamento da experiência 

anterior de avaliação e a supervalorização da supervisão e do controle 

esvaziam os significados e o alcance desta prática enquanto um mecanismo de 
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reflexão e de aperfeiçoamento dos processos formativos no âmbito das 

instituições de ensino, reduz a participação voluntária em seus processos e, 

consequentemente, fragiliza as relações democráticas de decisão em torno dos 

rumos institucionais.   

O modelo de avaliação das instituições de educação superior adotado 

por FHC sofre inúmeras críticas, sobretudo nos aspectos em que restringe à 

avaliação a aplicação de testes e serve-se da divulgação de seus resultados 

para classificação das instituições.  

Segundo expõe Rothen (2005, p.7), a política para o sistema 

universitário neste governo "reduzia o papel das Instituições de Ensino Superior 

à formação de profissionais", quanto ao papel do Estado, "seria o de 

determinar as regras para o funcionamento do sistema e de controlar mediante 

avaliações o desempenho das Instituições". Não é por acaso, portanto, que 

este autor aborda a emancipação e a regulação como vertentes que sempre 

estiveram presentes na história da avaliação das instituições, também, no 

processo de transição entre o Governo FHC e o Governo de Luiz Inácio Lula da 

Silva - o Lula.  

O momento histórico de ascensão de Lula à Presidência da República 

em 2003 não retrata apenas o resultado de uma eleição qualquer, mas 

expressa a expectativa dos segmentos populares por mudanças econômicas, 

político-ideológicas, sociais e culturais na direção de projetos mais coletivos de 

sociedade.  

No que tange à educação, Dantas e Souza Júnior (2015) explicam que 

os olhares populares estavam focados na perspectiva de que este governo 

promovesse uma  

 

 

ruptura com a política educacional predominante no governo anterior, 
profundamente marcado por limitações no gasto com a educação e 
descompromisso com as metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Educação (PNE), as quais já haviam ficado aquém das demandas da 
sociedade civil (Ibdem, p. 85).   

 

 

Para estes autores, não se pode aferir a este governo uma ruptura com 

a política anterior, mas também, não se pode deixar de reconhecer a presença 
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de mudanças importantes quanto ao papel do Estado no provimento da 

educação superior.  

No Censo da Educação Superior 2013, divulgado pelo INEP, Gráfico 01, 

por exemplo, é possível ver que durante a gestão do Governo Lula 2003 a 

2010, a educação superior apresenta um considerável crescimento na oferta de 

vagas, passando de um total médio de 3 milhões em 2003, para um pouco 

mais de 6 milhões em 2010. Esta ampliação, notadamente muito acentuada em 

relação com os anos anteriores, segue a tendência histórica para este nível de 

ensino, e acontece, sobretudo, a partir da rede privada de ensino.   

 

 

  Gráfico 1 ‒  Resultados do Censo da Educação Superior 2013 

 

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2013 (Inep, 2013). 

 
 
 

Barreyro e Rothen (2014) explicam que estes números, neste governo, 

se constroem a partir de duas vias: pela ampliação da rede federal de ensino e 

pela oferta de vagas em instituições privadas. Na primeira via tem-se como 

fatores facilitadores, a criação de novas IFES, a expansão dos campi já 

existentes, a implantação do Programa de Reestruturação das Universidades 

Federais – REUNI e a criação da Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

direcionada ao ensino à distância. Processo impactado, também, pela adoção 

de medidas de estímulo às políticas de ação afirmativas. Na segunda via, 

porém, estes autores enfatizam que:  
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A ampliação do setor privado de educação superior, que se iniciou no 
Governo FHC, teve continuidade. Se naquela gestão a ampliação 
havia se dado pela flexibilização normativa para a abertura de novos 
cursos e IES, no Governo Lula, a expansão foi decorrente de uma 
política social: o Programa Universidade para Todos – PROUNI, no 
qual instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, oferecem 
bolsas de estudo totais ou parciais a alunos de baixa renda, em troca 
de isenções fiscais (BARREYRO e ROTHEN, 2014, p. 63 e 64).  

 

 

Cabe ressaltar, ainda, que além do PROUNI, o Fundo de Financiamento 

ao Estudante do Ensino Superior (FIES) tem um papel fundamental no 

processo de ampliação do acesso à rede privada de ensino superior, pois 

exerce um peso considerável no repasse dos recursos necessários ao 

financiamento de grande parcela das vagas disponíveis para este grau de 

ensino, conforme explicita o Gráfico 2.  

 

 

Gráfico 2 – Investimentos na Rede Privada de Ensino Superior 2006 a 2015 

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2015 (Inep, 2015). 

 

 

Isto nos remete à discussão acerca do fundo público e da sua utilidade 

tanto para a reprodução do capital, quanto para a reprodução do trabalho de 

que trata Oliveira (2015), pois, não se pode negar a centralidade do Estado 

como financiador e facilitador do processo de ampliação da educação superior 

acima referenciada, sobretudo, na primeira década do século XXI.  
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Neste contexto, embora nos coloquemos em defesa da universidade 

pública, gratuita e universal, compreendemos que, nos limites apresentados 

pela atual conjuntura, esta ampliação, mesmo que efetuada às avessas, ou 

seja, pela via privada, contraditoriamente, pode ser considerada, até certo 

ponto, um avanço, pois, para muitos dos estudantes dos segmentos populares, 

estes espaços são a única alternativa de acesso a uma educação superior. 

Cabe aqui ressaltar que as posturas adotadas pelo Governo Lula para a 

educação resultam do referencial de Estado que passa a nortear esta gestão. 

Dantas e Souza Júnior (2015) explicam que este governo apostou no consenso 

entre as classes como alternativa para mediar as grandes questões que 

tencionam os interesses contraditórios entre o capital e o trabalho. Para estes 

autores,  

 

 

O governo Lula partiria da idéia de regulação com concertação social 
para construir uma nova agenda para o país, resgatando o papel do 
Estado como articulador e condutor de políticas. A grande inovação 
institucional que aparece como consequência desse processo é o 
Conselho de Desenvolvimento Econômico - CDES, que foi criado em 
2003 a partir de demanda das entidades representativas de parte do 
empresariado (PNBE, IEDI) e dos trabalhadores (centrais sindicais), 
no intuito de participar da elaboração das estratégias de 
desenvolvimento postas em prática pelo Estado Nacional (Ibdem, p. 
92)  

  

 

Esta aposta pode ser compreendida enquanto uma estratégia de 

governabilidade, na qual, a institucionalização da mediação entre o capital e o 

trabalho se faz a partir da construção de consensos, tendo como principal 

articulador, o Estado.  

Rememorando as discussões suscitadas por Jobert e Müller (1987), 

Jobert (1994), Fouilleux (2016), Müller e Surel (2002), Poulantzas (2000), 

poderíamos dizer que os direcionamentos deste governo para o Estado o 

projeta não só enquanto um espaço de disputa política, no qual, os interesses 

contraditórios que perpassam a relação entre o capital e o trabalho são 

confrontados, mas também - se é que isso é possível - enquanto um espaço de 

mediação importante para a definição de um denominador comum, capaz de 
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sintetizar em uma norma, parcela dos anseios das forças sociais em disputa 

por seus projetos de classe.   

No caso da educação superior brasileira, questões como a ampliação da 

oferta e a democratização do acesso podem ser consideradas enquanto 

demandas que sempre estiveram em pauta tanto na agenda governamental, 

quanto na do capital e do trabalho. No entanto, na particularidade deste 

governo, a resposta a tais problemáticas adquire contornos específicos, por 

fundamentar-se, com enfatiza Dantas e Souza Júnior (2015), no Estado 

interventor. Para estes autores,  

 

 

A política de educação superior do governo Lula da Silva começou a 
ser efetivamente construída a partir da preocupação com dois temais 
centrais: a avaliação, já presente na gestão do então Ministro 
Cristóvão Buarque, com a criação do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES); e a expansão da educação 
superior, especialmente a partir do Decreto de 20/10/2003, que criou 
o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), que teve como objetivo 
analisar a situação da educação superior brasileira e apresentar um 
plano de ação visando à reestruturação, desenvolvimento e 
democratização das Instituições federais de Ensino Superior (IFES) 
(ibdem, p. 95) 

  

  

 

Em nossa percepção, a expansão do ensino superior e a avaliação 

institucional educacional representam, neste cenário, o ponto de convergência 

entre o interesse do capital e do trabalho sobre o qual a articulação do Estado 

necessita intervir. Isto é compreensível se considerarmos a importância 

econômica e social atribuída à educação, como já referenciado, não apenas no 

Brasil, mas também, em outras partes do globo.  

É, portanto, em meio ao embate acerca de uma maior ou menor 

intervenção do Estado na ampliação, no financiamento e na avaliação da 

política de educação superior, que o debate acerca da emancipação e da 

regulação é retomado neste momento específico da história econômica e 

política do Brasil, e passa a compor o processo de construção das propostas 

avaliativas do governo Lula. 
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No contexto das discussões sobre a avaliação do ensino superior nos 
últimos 20 anos, dado o caráter que a avaliação de sistema adquiriu 
após as experiências realizadas no governo do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, o Sinaes é proposto como tentativa de 
organizar um sistema de avaliação capaz de combinar uma 
perspectiva formativa e emancipatória que vise a melhorar a 
qualidade de ensino e regular a expansão do ensino superior por 
parte do Estado (GOUVEIA, et al., 2005, p.117).  

 

 

Notadamente, a proposta de avaliação que começa a delinear-se nesta 

nova fase governamental brasileira expressa as tensões e expectativas de 

diversos segmentos da sociedade, sobretudo, de parcela dos espaços de 

organização social e movimentos populares que vinham apoiando o Governo 

Lula no processo eleitoral e que, em ocasião de sua ascensão à presidência do 

Brasil, viam neste momento a possibilidade de superar a perspectiva de 

avaliação institucional educacional centrada no ENC e implementada pelo 

governo anterior.  

 Nesta direção, segundo Barreyro e Rothen (2014), o governo 

estabelece, em 2003, a Comissão Especial de Avaliação - CEA e a incumbe de 

elaborar uma nova proposta de avaliação para a educação superior. Portanto, 

não é por acaso que a proposta do SINAES, como explicam Gouveia et al 

(2005), neste momento específico, pode ser compreendida enquanto uma 

construção coletiva.  

Gestada, a princípio, em um tempo histórico favorável à participação 

popular, a elaboração do SINAES, conforme expõem estes autores, contou 

com a atuação de professores de várias universidades brasileiras, 

representantes do INEP, da SESu, da União Nacional dos Estudantes – UNE, 

além de dezenas de entidades, cuja participação foi possibilitada por meio de 

audiências públicas convocadas por esta comissão.    

Contudo, é preciso esclarecer que, apesar das possibilidades, não 

podemos negligenciar as contradições estruturais que estão no cerne da 

sociabilidade capitalista, por meio da qual, a realidade se movimenta, se 

transforma, e, em alguns momentos, avança na direção da ampliação de 

direitos e em outros, desta se distancia.  

Na realidade do SINAES, como enfatiza Rothen (2005, p. 8), "o processo 

de elaboração da nova proposta foi marcado por conflitos no Ministério da 
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Educação em relação à função prioritária da avaliação: a 

formação/emancipação ou a regulação/controle das instituições", o que 

expressa, sob o nosso olhar, o embate que ainda impera quando nos 

reportamos à avaliação de instituições.  

No que tange à avaliação institucional da educação superior, Gouveia et 

al (2005), Rothen (2005), Barreyro e Rothen (2014), afirmam existir, no 

contexto da construção do SINAES, duas propostas de avaliação, uma, a 

proposta inicial defendida pelos diversos espaços de organização social e 

movimentos populares e outra proposta governamental, regulamentada pelo 

MEC através da Lei nª 10.861/2004.  

 

 

Houve assim, dois SINAES: o da proposta da Comissão Especial de 
Avaliação e o estabelecido em lei. O segundo recuperou apenas 
parcialmente os princípios emancipatórios da primeira proposta, 
conciliando-o com a visão regulatória proveniente da época do 
provão. No período da implementação, foi permanente a tensão entre 
essas duas visões (BARREYRO e ROTHEN, 2014, p. 66).  

 

 

Assim, podemos dizer que estas propostas não são totalmente 

excludentes, contudo, divergem justamente no destaque que esta Lei atribui a 

dimensão da avaliação do desempenho do aluno e dos cursos, em detrimento 

da avaliação das instituições.  

O SINAES (2004) em seu art. 1º § 1º, assume como finalidade de sua 

avaliação: 

 

 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da 
expansão da sua oferta, o aumento permanente de sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 
promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 
democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação 
da autonomia da identidade institucional.  

 

 

Neste aspecto, Gouveia et al (2005, p. 120) explicam que, pensar a 

avaliação enquanto um instrumento de melhoria da qualidade institucional e de 
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orientação para a expansão da oferta, significa pressupor uma articulação entre 

a qualidade e a quantidade. Para estes autores, isto seria um avanço "no 

sentido de instituir um sistema de avaliação que de fato sirva ao planejamento 

da ação governamental, principalmente em um nível de ensino em que a 

expansão tem ocorrido sob a vontade do mercado". 

Em nossa compreensão, não há problema em se buscar garantir a 

qualidade da educação superior, nem ampliar sua oferta, desde que esta 

qualidade e esta ampliação estejam vinculadas a valores coletivos de 

sociedade, a uma perspectiva de educação e de avaliação que se organize 

para além dos interesses do mercado.     

Porém, na atual conjuntura, compreendemos que, diante da explosão da 

expansão da oferta da educação superior, das perspectivas de avaliação 

assumidas pela lei de avaliação em vigor e da forma com que esta tem sido 

apropriada pelo governo, não necessariamente se tem uma garantia de 

qualidade desta educação. Até porque, notadamente, o SINAES traz limitações 

para uma utilização mais ampla dos resultados avaliativos. Assim orienta esta 

Lei:  

 

 
Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão 
referencial básico dos processos de regulação e supervisão da 
educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a 
renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a 
autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação (SINAES, 2004, art. 2º, Parágrafo Único). 

 

 

 Desta forma, compreendemos que, ao privilegiar o usufruto dos 

resultados para (des)credenciar instituições e reconhecer/renovar a autorização 

dos cursos, se tem limitado a importância e o alcance desta prática em produzir 

mudanças mais amplas e significativas que possam incidir mais 

consistentemente na qualidade da formação profissional, esta última 

compreendida em sentido mais amplo.  

Como podemos observar, contraditoriamente, estas medidas se afastam 

de proposições mais democráticas e participativas para esta política, antes, 

desenvolvem-se tendo como base o Estado Avaliador, cuja competência se 

restringe, como afirma Rothen (2005), a avaliar e controlar as Instituições de 
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Ensino Superior - IES. Para este autor, a proposta inicial do SINAES, previa 

uma regulação e um controle que se articulasse com a avaliação educativa, 

mais formativa e construtiva, com viés mais emancipatório. É este o 

entendimento da Comissão,  

 

 

a CEA tratou de buscar a articulação de um sistema de avaliação com 
autonomia, que é própria dos processos educativo-emancipatórios, e 
as funções de regulação, que são inerentes à supervisão estatal, para 
o fortalecimento das funções e compromissos educativos (CEA, 2004, 
p.81). 

  

 

A avaliação institucional da educação superior, portanto, no contexto do 

Estado Avaliador, se distancia desta visão e incorpora ao SINAES suas 

próprias perspectivas de educação e de avaliação. Desta forma, ao atribuir 

maior importância à dimensão reguladora em detrimento da educativa fragiliza 

a relação entre a avaliação de desempenho, de cursos e de instituições que 

embasam toda esta prática.  

O papel da avaliação institucional educacional neste sistema, por 

exemplo, conforme nos informa a CEA (2004, p. 94) tem ampla centralidade, 

pois é "constituída basicamente pela auto-avaliação e se completa com a 

avaliação externa". No SINAES (2004), diferentemente, a supervalorização do 

desempenho dos alunos e dos cursos secundariza esta ação. Conforme 

esclarece Rothen (2005, p. 10), a autoavaliação se transforma em uma ação 

obrigatória às IES e apenas um dos instrumentos do SINAES, ou seja, apenas 

mais um dentre os demais processos da avaliação institucional.  

Para nós, neste cenário, a autoavaliação não só foi secundarizada, mas, 

acima de tudo, e isto é imensamente preocupante, passou a ter uma postura 

submissa em relação às demais etapas da avaliação institucional. Neste 

aspecto específico, e isto é de extrema importância para este trabalho, 

desenvolve suas ações em função das demandas da avaliação do 

desempenho dos discentes e dos cursos. Isto significa pensar na autoavaliação 

como uma etapa coadjuvante e não central na avaliação das IES. 

Neste caso, de acordo com o SINAES (2004, art. 3º), cabe a avaliação 

das instituições, identificar o perfil e o significado da atuação das IES a partir de 
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―suas atividades, cursos, programas, projetos e setores‖, tomando como 

referência, segundo sinaliza este documento, no art. 2º parágrafo I, ―a análise 

global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 

atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior e de seus cursos‖.  

Esta orientação, que deve fundamentar, também, as demais etapas da 

avaliação proposta pelo SINAES, deve considerar ainda, ―o caráter público de 

todos os procedimentos; o respeito à identidade e à diversidade das 

instituições e de cursos; a participação do corpo discente, docente e técnico 

administrativos das instituições de educação superior‖, esta última, por meio de 

suas representações (SINAES, 2004, art. 2º, parágrafos II,III e IV).  

O intuito é fomentar as IES à prática avaliativa e padronizar estes 

processos, sobretudo, para gerar dados nacionalmente comparáveis, que 

possam referenciar a qualidade destas instituições, distingui-las e legitimar, à 

luz dos critérios de excelência previamente estabelecidos por este documento, 

a aplicação de sanções e premiações à medida que estas se aproximem ou 

não dos seus padrões de excelência.  

Assim, o atendimento das IES às orientações                                                             

apontadas pelo SINAES assegura o (re)credenciamento, a autorização e o 

reconhecimento ou a renovação de reconhecimentos dos cursos de graduação, 

enquanto que, seu desempenho insatisfatório implica na adoção de medidas de 

responsabilização, em virtude das quais a instituição é conduzida a firmar um 

protocolo de compromisso com a descrição de suas fragilidades, das ações de 

enfrentamento e seus responsáveis, bem como dos prazos necessários para 

sua superação (SINAES, 2004, ART. 10).  

Estas medidas devem ser acompanhadas pela Comissão de 

Acompanhamento de Protocolo, criada pela IES com desempenho 

insatisfatório e o não cumprimento destes termos implica na aplicação, 

segundo o art. 10, § 2º, das seguintes penalidades:  

 

 

I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos 
de graduação; 
II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de 
educação superior ou do reconhecimento de cursos por ela 
oferecidos; 
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III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente 
responsável pela ação não executada, no caso de instituições 
públicas de ensino superior. 

  

 

 Notadamente, diante do exposto, construímos a compreensão de que a 

avaliação regulamentada pelo SINAES, embora evoque em seu discurso 

princípios democráticos e participativos, implicitamente, esta assume uma 

postura autoritária e centralizadora. Primeiro por se distanciar de sua proposta 

inicial, que, como vimos, foi pensada coletivamente a partir da participação dos 

diversos espaços de organização social e movimentos populares. Segundo, por 

impor-se a partir da obrigatoriedade e do poder regulador do Estado, 

legitimados a partir da submissão das IES a normatizações que reduzem sua 

autonomia decisória por meio da ameaça de punição.  Onde está, portanto, a 

democracia e a participação? Com certeza esvaziada de significados. 

Esta discussão é importante, pois, quando aplicada à realidade de cada 

IES em particular, adquire implicações mais amplas sobre sua autonomia, visto 

que, neste contexto, esta última é engessada pelos direcionamentos vindos de 

fora. É diante destas controvérsias, que a avaliação institucional educacional é 

desenhada neste documento e conduzida, obrigatoriamente, a centrar-se nas 

seguintes dimensões:  

 

 

        I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
        II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 
extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais modalidades; 
        III – a responsabilidade social da instituição, considerada 
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à 
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do 
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural; 
        IV – a comunicação com a sociedade; 
        V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 
corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de trabalho; 
        VI – organização e gestão da instituição, especialmente o 
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua 
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a 
participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios; 
        VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de 
pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 
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        VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, 
resultados e eficácia da auto-avaliação institucional; 
        IX – políticas de atendimento aos estudantes; 
        X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado 
social da continuidade dos compromissos na oferta da educação 
superior (SINAES, 2004, ART. 3º). 

 

 

 Isto significa que, para atender as expectativas e interesses 

governamentais, é necessário que a avaliação institucional educacional 

enverede nos caminhos acima referenciados. Neste caso, o fundamento da 

avaliação, interno e externo, deve privilegiar as proposições estabelecidas nos 

documentos de gestão das IES, mais especificamente em sua missão e em 

seu plano de desenvolvimento institucional, tendo como alvo as metas que, 

neste último, foram estabelecidas para cada uma destas dimensões, ou seja, o 

objetivo é verificar a existência ou não de um hiato entre o previsto e o 

realizado.  

Notadamente, o Governo Lula 2003/2010 representou a reprodução das 

práticas avaliativas e de ampliação do ensino superior que vinham sendo 

desenhadas desde os governos anteriores, embora seja visível, em alguns 

momentos, a tomada de decisões direcionadas ao atendimento de parte das 

demandas populares, mesmo que por vias alheias à perspectiva do 

fortalecimento da educação pública e gratuita. Como bem enfatizam Dantas e 

Souza Júnior (2015, p.15),  

 

 

Mas que educação ―pública‖ (grifo do autor) é esta que está sendo 
fortalecida pelo governo Lula? por um lado, ela está profundamente 
marcada pela manutenção de uma concepção gerencialista de 
administração escolar, herdada em grande parte do governo anterior, 
no sentido de se buscar uma educação ―de resultados‖ (grifo do 
autor) e do caráter regulatório do sistema educacional. Por outro, 
manifesta uma inegável tendência de aporte de recursos públicos.  

 

 

Diante disto podemos aferir que, como Estado interventor, sua atuação 

neste processo atende, parcialmente, tanto as demandas dos diversos espaços 

de organização social e dos movimentos populares quanto às de reprodução 

do capital, contudo, apesar de se reclamar popular, este governo atuou no 



154 
 

 

sentido de priorizar os interesses deste último, tendo em vista sua centralidade 

para a definição dos referenciais globais que orientam mundialmente as 

práticas avaliativas dos espaços de educação superior. 

O Governo subsequente, de Dilma Rousseff, que compreende o período 

de 2011 a 2016, segundo enfatiza Carvalho (2015), deu continuidade à política 

educacional do Governo Lula. Sua atuação se deu por meio do incentivo à 

diversificação dos cursos, sobretudo, dos tecnólogos e dos ofertados à 

distância; do fomento à diferenciação institucional, permitindo a abertura do 

capital de empresas educacionais ao movimento de fusões e aquisições; da 

manutenção do Prouni e do Reuni; da criação de universidades federais – duas 

na Bahia, uma no Pará e outra no Ceará; do estabelecimento do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu); além das políticas afirmativas para o ingresso nas 

instituições federais de educação superior.   

Como podemos perceber, as ações desenvolvidas pelo Governo Dilma, 

no que se refere à diversificação dos cursos e à diferenciação institucional, não 

agrega maiores novidades aos direcionamentos anteriores para a educação. O 

avanço que vimos aqui está na normatização da Lei nº 12.711/2012, mais 

conhecida como Lei de Cotas. Esta estabelece,  

  

 

a reservas de 50% de vagas para ingresso nos cursos de graduação, 
por cursos e turno, para estudantes que tenham cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas. Sendo que 
destes, outros 50%serão reservados aos estudantes oriundos de 
famílias com renda igual ou inferior a 1,5 s.m. per capita. Ademais, as 
vagas também são destinadas aos autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, em proporção igual à população da unidade da Federação 
onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ((BGE). até 2016, cada IFES 
deve implementar tal política afirmativa, levando em conta os critérios 
de tipo de escola, renda e étnico-racial. Vale salientar que os três 
critérios já foram contemplados no Prouni, sendo que o critério renda 
deve obedecer ao limite máximo da bolsa integral do programa 
(CARVALHO, 2015, p. 89 e 90).  

 

 

Cabe aqui salientar que a sanção desta Lei não se deu harmonicamente, 

mas, a partir dos tensionamentos dos diversos segmentos da sociedade, 

sobretudo, das organizações de defesa dos direitos sociais à igualdade racial, 

que, diante da elitização historicamente construída no acesso a este nível de 
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ensino, se encontravam alijadas de usufruí-lo. Como resultado desta medida 

governamental, de acordo com o que revela o Quadro 1, em 2015, dos 

8.027,297 discentes que se encontram matriculados neste nível de ensino, 

429.632 se autodeclaram pretos, 1.743.002 pardos, 116.036 amarelos e 32.147 

indígenas, compreendendo o total de 2.320.817 do número destas matrículas.  

 

Quadro 1 ‒  Quantidade de matrículas nos cursos de graduação presenciais e a distância, por 
cor/raça no Brasil ‒ 2015 

Unidade da 
Federação / 
Categoria 

Administrativa 

 Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais e a Distância por Cor / Raça  

 Total   Branca  Preta   Parda  
 

Amarela  
 

Indígena  

 Não Dispõe 
da 

Informação  

 Não  
Declarado   

Brasil 
            

8.027.297  
               

2.903.256  
             

429.632  
            

1.743.002  
                

6.036  
                        

32.147  
                             

390.775  
                          

2.412.449  

Pública 
            

1.952.145  
                  

693.634  
             

130.765  
               

465.107  
                   

27.742  
                          

9.810  
                             

106.171  
                             

518.916  

Federal 
            

1.214.635  
                  

411.887  
              

92.698  
               

333.838  
                   

14.775  
                          

7.392  
                              

58.535  
                             

295.510  

Estadual 
               

618.633  
                  

234.225  
              

35.913  
               

118.195  
                   

12.313  
                          

2.268  
                              

38.901  
                             

176.818  

Municipal 
               

118.877  
                    

47.522  
                

2.154  
                 

13.074  
                       

654  
                            

150  
                                

8.735  
                              

46.588  

Privada 
            

6.075.152  
               

2.209.622  
             

298.867  
            

1.277.895  
                   

88.294  
                        

22.337  
                             

284.604  
                          

1.893.533  

Fonte: Censo da Educação Superior 2015 (INEP, 2015) 

 

 

Neste viés, é preciso considerar que a implementação destas medidas, 

embora tenham respondido a uma necessidade urgente desses segmentos da 

população, não repercutiu em mudanças consistentes na direção do 

fortalecimento das instituições públicas de ensino superior. Notadamente no 

Quadro 1, podemos verificar a permanência da hegemonia privada na 

absorção das matrículas destinadas a este público, consequência dos 

incentivos recebidos por este governo via PROUNI e FIES. Como bem afirma 

Miranda (2015, s/n), 

 

 

Sem dúvida, os governos petistas privilegiaram um determinado 
projeto de educação, o que busca a sua coisificação. Ou seja, tais 
governos buscaram atender aos interesses da perspectiva da 
educação compreendida como um fator de produção cujo fim seria 
adicionar valor ao capital através do treinamento para o trabalho e, 
por outro lado, garantir ao setor de serviços educacionais negócios de 
baixo risco e alto rendimento. 
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 Isto é importante, porque é justamente este debate que adentra a 

promulgação, no Governo Dilma, da Lei 13.005 de 2014, o novo Plano 

Nacional de Educação – PNE, onde, segundo enfatiza Miranda (2015), a 

disputa pelo estabelecimento dos 10% do Produto Interno Bruto para a 

Educação – PIB é ―encerrada‖ (grifo nosso) pela ressignificação do conceito do 

público, por meio da legitimação da parceria público-privada, e, com esta, da 

normatização do financiamento público aos espaços educacionais privados, 

também com finalidade lucrativa, que, neste momento se insere no rol do que 

se considera serviço público.   

 

 

Todas as parcerias público-privadas e os incentivos do Estado ao 
setor privado-mercantil (ProUni, FIES, BNDES, PRONATEC, Ciência 
Sem Fronteiras, Creches Beneficentes, organizações filantrópicas 
voltadas para a educação especial, Sistema S [SENAI, SENAC, 
SENAR, SESI etc.], EMPRAPII e outros) são reconceituados como 
pertencentes ao rol do público (Ibdem, 2015). 

 

 

 Não é por acaso que em sua meta 12, o PNE/2014 propõe elevar a taxa 

bruta de matrícula na educação superior em 50% e a líquida para 33% da 

população de 18 a 24 anos. Deste percentual, 40% deve dar-se por via das 

instituições públicas. Diante do que podemos deduzir que a definição deste 

percentual implicitamente, abre o precedente para que 60% da ampliação 

deste nível de ensino aconteça via setor privado e com a garantia do 

financiamento público. A possibilidade da efetivação desta meta para a rede 

privada de ensino está definida na estratégia 12.20 de que trata esta lei, que 

prevê a ampliação do financiamento estudantil em cursos presenciais ou a 

distância, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC, via 

FIES e Prouni.  

Neste processo, a avaliação do ensino superior continua se colocando 

enquanto um mecanismo de regulação e supervisão da educação superior de 

grande importância para o (re)credenciamento, autorização e reconhecimento 

ou renovação de conhecimento dos cursos e instituições. Por isto, este 

documento prevê, ainda, em sua meta 13, a necessidade de ―elevar a 

qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 
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do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75%‖, destes, no mínimo 35% devem ser de doutores.  

Como estratégias para o alcance desta meta, este documento propõe: o 

aperfeiçoamento do SINAES; a ampliação da cobertura do ENADE; a indução 

do processo contínuo de autoavaliação das IES, sobretudo, qualificação e na 

dedicação do corpo docente; promover a melhoria dos cursos de pedagogia e 

licenciaturas com instrumentos específicos elaborados pelo CONAES; elevar o 

padrão de qualidade das universidades pela institucionalização de pesquisas 

que se desenvolvam de forma articulada com a pós-graduação stricto sensu; 

substituir o ENADE aplicado no final do primeiro ano de curso pelo Enem; 

fomentar a criação de consórcios entre as instituições públicas de educação 

superior; elevar a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais até 2020, em até 90% nas universidades públicas e 75% nas 

universidades privadas; promover a formação social e continuada dos (as) 

profissionais técnico-administrativos da educação superior.  

Estas estratégias traduzem, implicitamente, qual o olhar que este 

governo tem sobre a educação superior e o que desta será exigido para que 

atenda suas expectativas, ou seja, conforme já vimos discutindo, estabelece de 

cima para baixo os critérios avaliativos que deverão referenciar as decisões 

institucionais, para que, ao serem submetidas à avaliação estas IES possam 

ser consideradas de excelência.  

Data, portanto, do período deste governo, ano de 2012, o trabalho de 

revisão dos instrumentos externos do SINAES, efetuado sob a coordenação do 

INEP e com a participação da Comissão de Revisão dos Instrumentos de 

Avaliação Institucional externa composta por representantes de Instituições de 

Educação Superior (IES) públicas e privadas, da Diretoria de Avaliação da 

Educação Superior (DAES), da Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES), da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que resultou na reorganização, em 2014, das diretrizes desta lei em cinco eixos 

(NOTA TÉCNICA, Nº 14/2014, CGACGIES39/DAES/INEP/MEC).      

                                                           
39

 Coordenação-Geral de Avaliação de Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior 
– CGACGIES.  



158 
 

 

 A proposta de agrupamento das dimensões do SINAES justifica-se, 

segundo o entendimento desta comissão, pela necessidade observada de 

facilitar o diálogo entre as atividades que devem ser articuladas no momento da 

avaliação. Assim, estas foram reorganizadas da seguinte forma:  

 

 

Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional: considera a 
dimensão 8 do SINAES (Planejamento e Avaliação).  Inclui também 
um Relato Institucional, que descreve e evidencia os principais 
elementos do seu processo avaliativo (interno e externo) em relação 
ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), incluindo os 
relatórios emanados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), do 
período que constituiu o objeto de avaliação.   
Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional: contempla as dimensões 1 
(Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 
(Responsabilidade Social da Instituição) do SINAES.   
Eixo 3– Políticas Acadêmicas: abrange as dimensões 2 (Políticas 
para o Ensino, Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a 
Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do SINAES.   
Eixo 4 – Políticas de Gestão: compreende as dimensões 5 (Políticas 
de Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 
(Sustentabilidade Financeira) do SINAES.   
Eixo 5 – Infraestrutura Física: contempla a dimensão 7 (Infraestrutura 
Física) do SINAES. (NOTA TÉCNICA, Nº 14/2014, 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC).      

 

 

 Como se pode perceber, a reorganização destas dimensões por eixos 

não traz aspectos novos quanto ao que deve ser avaliado. Ela objetiva 

mudanças de ordem metodológica visando facilitar o processo de coleta das 

informações e à análise e sistematização dos resultados em relatório.   

 Quanto ao governo Temer (em andamento), notadamente se 

estabeleceu por meio de um processo reconhecidamente controverso, com 

impacto considerável sobre a frágil democracia que, a duras penas, vinha se 

construindo no Brasil. Como observa o editorial da Revista Educação e 

Sociedade (2016, s/n):  

 

 

Se já eram limitadas e contraditórias as políticas educacionais 
adotadas nos governos da presidenta Dilma, agora, as primeiras 
medidas anunciadas pelo interino Michel Temer objetivam 
desconstruir todo o empreendimento político-institucional que, 
ancorado na Constituição Federal de 1988, permitiu-nos avançar em 
termos de igualdade e de reconhecimento, ainda que lentamente. 
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  Ou seja, as tendências deste governo apontam na direção da 

desconstrução dos direitos constitucionais de 1988, historicamente já limitados, 

se considerarmos as bases de igualdade formal sobre as quais estes se 

fundamentam, e inicia este processo com a implementação de reformas 

administrativas que reitera este viés restritivo.  

 Dentre as medidas deste governo, este Editorial (2016) destaca: o 

desmonte da Seguridade Social, com a incorporação do Ministério da 

Previdência Social ao Ministério da Fazenda; a tentativa de extinguir o 

Ministério da Cultura inserindo-o no Ministério da Educação – não efetuado 

devido à resistência dos diversos segmentos e movimentos sociais ligados à 

cultura; a transferência do Ministério da Ciência e da Tecnologia para o 

Ministério das comunicações; a extinção o Ministério da Igualdade Social, dos 

Direitos das Mulheres e da Juventude; a subordinação do Ministério dos 

Direitos Humanos ao Ministério ao Ministério da Justiça.  

 Como podemos ver, ao extinguir e/ou fundir ministérios importantes para 

a proposição e gestão de questões pertinentes ao direito segmentos populares, 

o Governo Temer não só fragiliza as possibilidades de desenvolvimento de 

políticas públicas nestes campos, mas, e sobretudo, as inviabiliza, 

principalmente por retirar e/ou reduzir o poder normativo e as bases 

orçamentárias sem as quais, tais ações não são sustentáveis.  

No campo da educação, o impacto deste processo centra-se nos cortes 

anunciados de recursos por meio da Proposta de Emenda Constitucional – 

PEC 241/2016 e nas reformas curriculares, com maiores desdobramentos 

sobre o ensino médio, não restritos a este. Para este Editorial (2016, s/n),  

  

 

No desmonte anunciado das políticas sociais voltadas aos setores 
populares, antecipa-se a drástica redução de recursos voltados ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e à Educação, e a ampliação das 
desvinculações de receitas para 30%, passando a alcançar estados, 
municípios e o Distrito Federal, com graves consequências para 
saúde e a escolarização da população brasileira, excluída do direito 
democrático de acesso à educação, e prováveis retrocessos para a 
valorização dos profissionais, em processo de construção. Mais 
graves são as medidas contidas na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) apresentada por Temer com o propósito de 
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reduzir os gastos sociais durante os próximos 20 anos
40

. A limitação 
de gastos impedirá o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação (PNE), entre elas e, sobretudo, a efetivação da 
educação obrigatória para todos os jovens entre 4 e 17 anos, o 
estabelecimento do CAQ/CAQI (Custo aluno qualidade/Custo aluno 
qualidade inicial) e a valorização do magistério da educação básica 
como política obrigatória em todo o território nacional. Caso aprovada 
e implementada essa PEC, veremos retroceder o acesso às escolas e 
universidades públicas, como correspondente incrementando de sua 
privatização. 

 

 

 Como vemos, o Governo Temer tem representado um tempo de 

preocupações e incertezas, tanto no que se refere aos direcionamentos legais 

que formatam os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, quanto ao que 

tange às bases normativas que direcionam a sustentabilidade orçamentária 

necessária à garantia destes direitos.  

O anúncio das reformulações fiscais concretiza-se com a transformação 

da PEC 241/2016 na Emenda Constitucional 95 de dezembro de 2016, e em 

2017, já assinalam prejuízos orçamentários para o financiamento da política de 

educação superior. Como podemos verificar, em meio ao debate 

acerca congelamento das despesas do Governo Federal, as perspectivas de 

cortes para este setor já eram sinalizadas pelo MEC em seus pronunciamentos 

e estão relatadas na nota publicada pela ANDIFES no dia 09 de agosto de 

201641, contendo a seguinte informação: 

 

 
O secretário de Educação Superior do ministério da Educação 
(SESU/MEC), Paulo Barone anunciou, durante a CLIV reunião 
ordinária do Conselho Pleno da ANDIFES, realizada nesta terça-feira, 
(9), na sede da entidade, em Brasília, que o orçamento 2017 para as 
Universidades Federais, segundo consta no Projeto de Lei 
Orçamentária (PLOA), terá um corte de 20%.  ―Tivemos uma queda 
de cerca de R$ 120 bilhões na arrecadação, sem contar com os 
gastos na previdência, que neste ano, subirão R$ 750 mil. Os 
números são assustadores‖, explicou Barone. 

 

 

                                                           
40

 Proposta de Emenda Constitucional – PEC, 241/2016, Altera o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1468431&filename=
PEC241/2016>. Acesso em: 12 maio 2015. 
41

 Para maior aprofundamento ver: <http://www.andifes.org.br/mec-anuncia-corte-de-20-no-
orcamento-2017-das-universidades-federais/>. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1468431&filename=PEC241/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1468431&filename=PEC241/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1468431&filename=PEC241/2016
http://www.andifes.org.br/mec-anuncia-corte-de-20-no-orcamento-2017-das-universidades-federais/
http://www.andifes.org.br/mec-anuncia-corte-de-20-no-orcamento-2017-das-universidades-federais/
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Neste discurso, o Secretário SESU/MEC, ancorando-se na redução da 

arrecadação da União e no aumento das despesas previdenciárias, busca 

justificar as últimas medidas orçamentárias do governo. Para este, políticas 

sociais como a educacional e as da Seguridade Social – Saúde, Assistência 

Social e Previdência Social – oneram o Estado e são atualmente, 

insustentáveis, sendo necessário repensar a participação do Estado no 

financiamento destas políticas e incentivar sua absorção pelo mercado.  

Ou seja, no caso da política de educação do ensino superior, isso se 

aplica à abertura e ao fomento, ainda maior, por parte do Estado, à 

participação efetiva de setores empresariais, que tenham interesse na 

exploração do mercado educacional brasileiro. Cabe ressaltar que o debate 

acerca da privatização da educação no Brasil não é algo novo e que o incentivo 

à ampliação da rede privada de ensino superior, como vimos discorrendo, 

também não.  

A questão que surge, em certa medida, enquanto ―novidade‖ (grifo 

nosso) com esta postura do Estado são as possibilidades históricas que 

convergem à efetivação, com maior rapidez, dos direcionamentos globais à 

consolidação dos projetos educacionais e de sociedade do capital, em 

detrimento, daqueles que vinham sendo construídos, paulatinamente, a partir 

dos tensionamentos dos movimentos e organização dos segmentos populares 

e que convergiam para o atendimento de parcelas de suas demandas por 

direitos.  

Salientamos que, neste contexto, os próprios setores de organização 

popular, na mesma medida, também se veem fragilizados pela redução de seu 

poder de pressão, principalmente, diante das novas configurações que a 

relação entre o capital e o trabalho adquirem em tempos de ampliação das 

medidas neoliberais para a condução dos Estados-nação por todo o globo, 

inclusive e, sobretudo, no Brasil.  

Segundo esta mesma nota, a presidente da ANDIFES, a reitora Ângela 

Paiva Cruz (UFRN)
 42

 assim se pronuncia:  

 

                                                           
42

 Nota publicada pela ANDIFES no dia 09 de agosto de 2016. Para maior aprofundamento ver: 
<http://www.andifes.org.br/mec-anuncia-corte-de-20-no-orcamento-2017-das-universidades-
federais/>. 

http://www.andifes.org.br/mec-anuncia-corte-de-20-no-orcamento-2017-das-universidades-federais/
http://www.andifes.org.br/mec-anuncia-corte-de-20-no-orcamento-2017-das-universidades-federais/
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o cenário é preocupante e insuficiente para as despesas essenciais, 
já que a proposta da Associação é que este fosse reajustado com 
base nos valores da inflação e no crescimento do sistema, que é de 
2,5%. ―É inconcebível e muito difícil acomodar todas as ações, que 
precisam ser executadas pelas universidades, tendo em vista, todos 
os compromissos da consolidação da expansão em curso nas 
universidades. Por isso, a ANDIFES precisa ampliar a interlocução 
com o MEC, a Frente Parlamentar de Valorização das Universidades 
Federais e o setor econômico para que isso não se efetive‖, afirmou. 

 

 

 A preocupação exposta tem fundamento, pois, diante das posturas que o 

Governo Interino Temer vem assumindo frente à política de educação superior, 

resta uma questão central: como estas instituições de ensino superior podem 

permanecer assumindo, as mesmas ou maiores responsabilidades, sem a 

garantia do orçamento necessário para financiá-las?  

Em nossa percepção, os direcionamentos deste governo para a 

educação superior traduzem, implicitamente, o debate acerca da má gestão 

dos recursos públicos e da necessidade de responsabilização das IFES frente 

à captação ―autônoma‖ (grifo nosso) de novos recursos, principalmente, pelo 

estabelecimento do que o MEC denomina de parceria público X privada.  

Para nós, ao semear socialmente a desconfiança sobre a capacidade de 

gestão das IFES, os governos, em geral, e o Governo Temer, em particular, 

legitimam a necessidade da adoção de medidas de controle e de regulação 

sobre estas instituições, contudo, em nossa percepção, não para responder a 

uma preocupação autêntica e desinteressada de ampliação e de qualificação 

dos serviços, como divulgado, mas sim, de isentar-se de suas 

responsabilidades orçamentárias com os direitos dos trabalhadores e, ao 

mesmo tempo, abrir precedentes à concretude de condições objetivas para 

que, a longo prazo, a privatização das IFES possa ser uma possibilidade mais 

palpável e aceitável pelos menos críticos, atendendo, portanto, aos interesses 

do capital.  

A sugestão do MEC, neste caso, seria a adoção, cada vez mais ampla, 

de medidas direcionadas a cobrança de valores monetários pelos serviços 

ofertados por estas instituições, a exemplo do que já vem acontecendo com os 

cursos de pós-graduação lato sensu, desenvolvimento de pesquisas 

encomendadas por segmentos externos às IFES, dentre outros.  
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Neste momento específico da educação brasileira, esta situação é 

extremamente preocupante para a consolidação deste direito por meio das 

IFES, pois, diante da impossibilidade de prover sua própria manutenção, 

mesmo com os esforços que, nesta direção, já vem sendo efetuados, estas 

passam a depender, ainda, segundo visualizamos no discurso da presidente da 

ANDIFES referenciado, do seu ―poder de barganha‖ (grifo nosso) junto aos 

setores do governo – MEC, Frente Parlamentar de Valorização das 

Universidades Federais e o setor econômico –  para tentar captar os recursos 

necessários à sua sustentabilidade e, consequentemente, reduzir os efeitos 

destes cortes sobre seus orçamentos. Diante do que vimos observando, todo 

este processo agudiza o quadro de incertezas que perpassam a atual 

conjuntura da educação superior brasileira.  

Quanto à avaliação da educação superior, apesar dos cortes, continua 

efetuando seu trabalho sobre as instituições, os cursos de graduação e o 

desempenho dos alunos, conforme orientação do SINAES. No contexto deste 

governo, esta tem seu processo de avaliação externa revisto, também por um 

trabalho efetuado pelo INEP,  

 

 

Dentro do processo de reconstrução dos parâmetros de qualidade, foi 
constituído um comitê gestor por meio da Portaria nº 670, de 11 de 
agosto de 2017, no âmbito da DAeS, para análise, revisão e 
adequações dos instrumentos de avaliação externa. Esse grupo foi 
integrado pelo Instituto nacional de estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Secretaria de educação Superior 
(SeSu), Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 
(Seres), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), Conselho Nacional de Educação (Cne) e Comissão 
Nacional de Avaliação da educação Superior (Conaes). Essa mesma 
Portaria instituiu uma comissão consultiva, como forma de 
democratização, transparência e fonte de subsídios, com 
representantes da Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias (ABRUC), Fórum das Entidades Representativas do 
Ensino Superior Particular (FÓRUM), Associação Brasileira de 
Educação a Distância (ABeD), Fórum Nacional de Pró-reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (ForGRAD), Associação 
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(ABRUeM) e Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (AnDIFeS). (INEP, 2017, p. 4 e 5) 

 

 

Os resultados do trabalho desta comissão resultaram na Portaria nº 

1.383 de 31 de outubro de 2017. Esta tem como objetivo redefinir os 
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indicadores do Instrumento de Avaliação SINAES que são direcionados aos 

Cursos de Graduação, presenciais e a distância, e, atualmente, se configura 

enquanto referência para os trabalhos de avaliação institucional externo 

quando esta necessita emitir parecer de autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento destes cursos.  

As orientações desta portaria foram sistematizadas pelo INEP (2017) em 

um documento intitulado, ―Instrumento de Avaliação de cursos de graduação 

Presencial e a distância: reconhecimento, renovação de reconhecimento‖. Este 

documento ―é a ferramenta dos avaliadores na verificação das três dimensões 

do instrumento: Organização Didático Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e 

Infraestrutura constante no Processo Pedagógico do Curso – PPC‖ (INEP, 

2017, p. 6). 

Para obter autorização, reconhecimento ou efetuar a renovação do 

reconhecimento, segundo esclarece o INEP, a IES passa por um fluxo 

processual no qual se destaca a avaliação in loco, cujos resultados são 

apresentados em formato de um relatório da comissão de avaliadores, 

contendo as informações que foram apresentadas pelo curso e relacionadas à 

realidade observada durante a visita.  

O Conceito de Curso – CC é resultado do cálculo efetuado a partir do 

peso atribuído a cada uma das três dimensões do instrumento de avaliação, 

posteriormente, organizados segundo cinco níveis de qualidade, nos quais os 

valores iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória (INEP, 2017, 

p. 5 e 6).   

Segundo podemos observar no Quadro 2, entre a Portaria 386/2016 e 

sua substituta, a Portaria 1383/2017, as dimensões permanecem inalteradas, 

contudo, em 2016, no que se refere à autorização de cursos, a questão 

estrutural (dimensão 3), tinha maior peso que a organização didático-

pedagógica (dimensão 1) e que a do corpo docente e tutorial (dimensão 2) dos 

cursos. Quanto ao processo de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento, a dimensão 1 tinha maior peso que as demais.  
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Quadro 2 ‒  Comparativo de Portarias acerca dos pesos atribuídos às dimensões para 
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento – 2016 e 2017 

 
DIMENSÕES 

 
PORTARIA 386/2016 PORTARIA 1383/2017  

Número A RR NI A RR NIA NIRR 
1. Organização didático-
pedagógica 

30 40 36 40 30 24 24 

2. Corpo docente e 
tutorial 

30 30 21 20 40 15 16 

3. Infraestrutura 40 30 23 40 30 16 18 

Fonte: elaborada pela autora a partir das portarias 386/16 e 1383/17. A – autorização de curso; 
RR – reconhecimento e renovação de conhecimento de curso. NI – número de indicadores. NIA 

– número de indicadores de autorização de curso. NIRR – número de indicadores de 
reconhecimento e renovação de conhecimento de curso. 

  

 

Estes dados sinalizam que, em 2016, a questão estrutural, no momento 

da autorização para abertura de um novo curso, tinha maior importância para o 

MEC, enquanto que para as situações de reconhecimento dos cursos, seu 

olhar estava mais atento às suas questões didático-pedagógicas. 

Na Portaria em vigor, 1383/2017, ainda utilizando como referência o 

quadro anterior, verificamos que tanto a questão didático-pedagógica quanto a 

estrutural adquirem a mesma importância para os processos de autorização de 

curso, em detrimento da dimensão corpo docente e tutorial, demonstrando uma 

mudança de olhar mais valorativa sobre estas dimensões. Para a renovação, já 

se espera um corpo docente e tutorial mais preparado e já se minimizam as 

exigências sobre a dimensão 1 e a 3.  

Quanto aos indicadores, nas Portarias 386/2016 e 1383/2017, podemos 

perceber significativas semelhanças, tanto nas exigências direcionadas à 

autorização, quanto nas destinadas ao reconhecimento e a renovação de 

reconhecimento dos cursos, ou seja, as mudanças concentram-se mais no 

peso estabelecido para cada dimensão que em seu conteúdo. 

 No geral, a dimensão didático-pedagógica, em ambas as legislações, 

centra-se em buscar apreender os dados referentes aos cursos e sua relação 

com às Políticas institucionais, seus objetivos, assim como o perfil profissional 

do egresso. As estruturas, conteúdo curriculares, metodologia do curso, a 

oferta de estágio curricular supervisionado e sua relação com as escolas da 

educação básica e a presença da articulação entre a teoria e a prática, a oferta 

de atividades complementares e de suporte pedagógico para o aluno em 
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processo de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), além do apoio à sua 

permanência e possibilidade de participação nos processos de avaliação 

interna e externa.  

Além destes, busca ainda verificar se o curso oferece adequada tutoria, 

tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino X 

aprendizagem, ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e material didático, 

bem como, procedimentos de acompanhamento e de avaliação do ensino X 

aprendizagem, adequado número de vagas, integração com as redes públicas 

de ensino e com os com o sistema locais e regional de saúde (SUS) e 

atividades práticas de ensino para áreas da saúde e para às licenciaturas.    

Enfim, nesta dimensão são elencados, em geral, os indicadores que, na 

visão do INEP/MEC, apontam a qualidade didático-pedagógica de um curso, 

notadamente, a partir de parâmetro quantitativo de mensuração. Seria, 

portanto, uma espécie de checklist das condições objetivas de efetivação desta 

dimensão do Projeto Pedagógico do Curso, limitado a esta, sem maiores 

esforços para a apreensão de determinantes mais amplos que tencionam a 

realidade avaliada e que, por vezes impossibilitam ou facilitam o alcance das 

metas estabelecidas. Ressaltamos que as demais dimensões seguem esta 

mesma proposta de avaliação interna.  

Desta forma, na dimensão 2, relativa ao corpo docente e tutorial, tem-se  

como indicadores: Se há, no curso, um Núcleo Docente Estruturante – NDE e 

uma equipe multidisciplinar; verifica a atuação do coordenador e seu regime de 

trabalho; identifica o corpo docente, sua titulação, regime de trabalho, 

experiência profissional em outros graus de ensino, na educação superior, na 

educação à distância e nos processos de tutoria e de formação de tutores para 

esta modalidade de ensino; identifica se há participação dos docentes no 

colegiado de curso ou equivalente; verifica a titulação e formação do corpo de 

tutores do curso e sua experiência em educação a distância; a interação entre 

tutores (presenciais - quando for o caso - e a distância), bem como entre os 

docentes e coordenadores de curso a distância. E ainda, as produções 

científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes e tutores.  

 Quanto à dimensão 3, infraestrutura, esta privilegia o espaço de trabalho 

para docentes em tempo integral e para o coordenador de curso; a estrutura da 

sala coletiva de professores e salas de aula; o acesso dos alunos a 
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equipamentos de informática e a bibliografia básica e complementar por 

unidade curricular, bem como, a laboratórios didáticos de formação básica, 

específica,  para área de saúde e de habilidades; a existência de unidades 

hospitalares, de complexo assistencial conveniados e biotérios; se há processo 

de controle de produção ou distribuição de material didático (logística); a 

existência de núcleo de práticas jurídicas com atividades básicas e arbitragem, 

negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais; verifica se há 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e Comitê de Ética na Utilização de 

Animais (CEUA); a existência de ambientes profissionais vinculados ao curso.  

 Como podemos ver, todos estes indicadores apontam para os aspectos 

da realidade institucional a serem privilegiados pelas IES, portanto, estes 

devem estar contemplados nos documentos institucionais, ou seja, nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, no Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI, Planos de gestão, etc., por representarem a possibilidade política de 

implementação das ações necessárias à efetivação do SINAES.  

Em suma, diante deste contexto, é possível verificarmos, que a 

avaliação institucional no Governo Temer é regida pelos mesmos 

procedimentos teóricos e metodológicos dos governos anteriores e que se 

encontram legitimados no que estabelece o SINAES. Este sistema avaliativo é 

complexo e tem sua trajetória perpassada por avanços, retrocessos e inúmeros 

desafios, sobretudo em tempos neoliberais, cujas particularidades convergem 

para a o fortalecimento das práticas avaliativas de regulação/controle, em 

detrimento das direcionadas à formação/emancipação.  

Diante do que vimos demonstrando no decorrer deste trabalho, é preciso 

considerar que toda a prática avaliativa direcionada a instituições de educação 

superior no Brasil está imersa em processos sócio-históricos complexos e 

contraditórios, notadamente mediados, segundo aponta Grego (1997, p. 92), 

pela diversidade teórico-metodológica e por divergências no campo político-

ideológico que, em geral, resultam em diferentes concepções avaliativas e na 

imprecisão quanto à função política e social desta prática, ou seja, ―resulta em 

diferentes padrões de julgamento de valor‖.  

Tal realidade demonstra a necessidade de compreender, com maior 

profundidade, de que forma o referencial de avaliação global adotado pelo 

Estado brasileiro para aferir a qualidade das IES no Brasil tem impactado a 
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formatação teórico-metodológica, ética e política da avaliação institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estes aspectos serão melhor 

desenvolvidos no capítulo a seguir.   

 

 

4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: HISTÓRICO E 

CARACTERIZAÇÃO  

 

 

 Adentrar o universo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é 

revisitar as páginas de uma história articulada com o percurso econômico, 

político-ideológico, social e cultural de desenvolvimento do Brasil e de seu 

projeto de nação, de educação superior e de avaliação de instituições.  

Isto porque as primeiras instituições de ensino superior que se 

estabeleceram em Natal, no Rio Grande do Norte - RN, segundo relato do PDI 

(1999 e 2010), datam da década de 1940, período que compreende a 

ascensão de Getúlio Vargas (1930 a 1945) à Presidência da República e tudo o 

que isto significa para a ordem política e administrativa do país, tendo em vista 

as especificidades deste tempo histórico, no qual se destaca a ―consolidação 

da sociedade industrial brasileira e a criação de novos empregos urbanos, 

tanto no setor público como no privado‖ como explica Sousa (2009, p.53).  

Neste cenário, a educação superior é compreendida enquanto um 

instrumento ímpar para a promoção do desenvolvimento econômico e social 

desejado, ou seja, se constrói tendo como fundamento a percepção segundo a 

qual a educação é a condição sine qua non para superação dos problemas 

estruturais que se expressavam por meio da pobreza, do analfabetismo, da 

desqualificação da força de trabalho, dentre outros aspectos da desigualdade 

social e econômica que marcavam este período da história do país. Este 

entendimento favorece o processo de valoração da educação e incentiva as 

iniciativas governamentais direcionadas a desenvolvê-la. 

No contexto local, como consequência deste tempo de possibilidades, 

em 1958 é criada a Universidade do Rio Grande do Norte. Esta é federalizada 

em 1960 e em 1968, com a reforma universitária, a UFRN é submetida a um 

processo de reorganização. Este último marcou o fim das faculdades e a 
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consolidação da atual estrutura, ou seja, o agrupamento de diversos 

departamentos que, dependendo da natureza dos cursos e disciplinas, 

organizaram-se em Centros Acadêmicos (PDI, 1999 e 2010).   

Esta iniciativa é fruto das proposições estabelecidas pelo segundo 

governo de Getúlio Vargas, década de 1950, conhecido como período da 

República Populista, e de seu projeto para a educação superior, que previa 

integração das faculdades isoladas e sua organização em universidades, em 

sua maioria federadas, vinculadas administrativamente às faculdades 

preexistentes (SALVIANI, 2004).  

Cabe ressaltar aqui que a criação e a federalização da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte não acontece avessa às tensões entre o 

capital e o trabalho de sua época, notadamente atravessada pela 

efervescência política inerentes ao próprio período ―desenvolvimentista‖ e aos 

anseios dos movimentos sociais que lutavam pela efetivação de ―reformas de 

base‖. No Estado do RN, particularmente, predominava o interesse das 

oligarquias locais, como se encontra relatado no PDI (1999, p. 12), 

 

 

A sua fundação e a federalização resultaram da ação de vários atores, entre os 
quais, governantes, segmentos da elite estadual e da classe média, intelectuais 
com formação universitária. O país vivia, na época, uma conjuntura 
habitualmente conhecida como ―desenvolvimentista‖, em um contexto de 
grande mobilização social em favor das ―reformas de base! notadamente no 
período de 1960-1964.   

 

 

 O apoio dos governantes e da chamada elite econômica do Estado do 

Rio Grande do Norte ao processo de federalização da UFRN se traduz na 

apropriação deste espaço institucional como extensão do poder econômico e 

político local. Isto implica consequências políticas e ideológicas para a 

formatação de um projeto de universidade e de educação superior que se 

alinhe aos projetos macroeconômicos e políticos governamentais mais 

amplos, que, neste momento específico se propõe consolidar o 

desenvolvimento econômico do país. Isto significa que:  
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A política econômica governamental concentra-se sobre o processo 
de acumulação de capital (grifo do autor), que é selecionado como 
fulcro do desenvolvimento. Em todas as manifestações 
fundamentais, na época da industrialização, a inferência do Estado 
incide sobre esse processo, permanecendo em segundo plano a 
política de mão-de-obra. Em plano ainda inferior, ficam outras 
esferas da realidade (às vezes reconhecidas apenas verbalmente 
como importantes para realização do progresso econômico), 
enfeixadas sob a denominação genérica de condições institucionais. 
Nestas se incluem processos sociais, políticos e culturais, muitas 
vezes essenciais à interpretação dos processos econômicos. Além 
do mais, sequer são mencionados os modos de apropriação, as 
estruturas de dominação, as relações de classe, o imperialismo e 
suas modalidades recentes, etc. (IANNI, 2004, P.11).  

 

   

 

 Diante desta realidade, não é de se estranhar que o Estado passe a 

adotar medidas regulatórias e normativas que corroborem para justificar a 

necessidade de inserção do ensino superior no processo de (re) produção do 

capital dos tempos desenvolvimentistas e de crescente industrialização que 

marcavam este momento da história do Brasil.  

 No que se refere à UFRN, por se tratar de uma instituição educativa, 

esta possui significativo potencial formativo, técnico, político, ideológico e 

cultural. Neste aspecto, podemos dizer que seu espaço, a exemplo do que 

acontece na dimensão mais macro da realidade social, se projeta enquanto 

um campo de disputa pela consolidação de diferentes projetos societários, 

que, dependendo da conjuntura macroeconômica e social hegemônica, pode, 

em alguns momentos, atuar, prioritariamente, em favor da (re)produção do 

capital, ou em outros, fortalecer os movimentos que lhe fazem a resistência.  

 Neste viés, é possível compreendermos o porquê de, em cada contexto 

histórico, o perfil desta instituição ser definido por diferentes atores, internos e 

externos, da cena social do Estado do Rio Grande do Norte, a exemplo do que 

discorre o PDI (1999, p.12),  

 

 

Assim, nos primeiros tempos, até meados dos anos 70, a ação da 
UFRN gravitou em torno do ensino das profissões e da prática 
extensionista, cujo protótipo foi o CRUTAC

43
 e os hospitais. Na 

                                                           
43

 ―O que hoje se apresenta como projeto de expansão do ensino de saúde, se deu pela 
proximidade da UFRN com a Região do Trairi, e mais especificamente, com o município de 
Santa Cruz. Esta relação data de 02 de agosto de 1966 quando foi criado o Centro Rural 
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pesquisa, pode-se apontar, talvez, uma única referência: o Instituto 
de Antropologia, denominado posteriormente, Museu Câmara 
Cascudo. Afora isto tem-se a registrar o esforço de pesquisadores 
individuais.  
No tocante à gestão administrativa, desde os primórdios até o fim do 
regime militar, a UFRN sofreu uma forte ingerência interna, seja das 
forças políticas tradicionais do Estado do Rio Grande do Norte, seja 
dos militares que governaram o país de 1964 a 1985. Nesta 
perspectiva, os dirigentes máximos da instituição teriam que obter o 
beneplácito das forças hegemônicas ou mesmo representar essas 
forças. Desta forma, o que importava, nesta escolha, não era o 
mérito acadêmico, como convém a uma instituição universitária, mas 
os laços de fidelidade com relação a quem exercia o domínio. Assim 
sendo, o governo da universidade acabava por reproduzir um dos 
traços característicos da cultura política brasileira: as relações 
clientelistas e paternalistas.  
 

 

 No Brasil inteiro e, também, no Rio Grande do Norte, este é um cenário 

de considerada turbulência política. Na realidade da UFRN, a conformação e a 

resistência se confrontam em defesa de seus interesses de grupo e de classe. 

O autoritarismo e a repressão, assim como o enfrentamento e a resistência, 

marcam este momento específico da trajetória desta instituição e, 

contraditoriamente, se verifica, até metade dos anos 1970, o crescimento da 

estrutura física, da ampliação de matrículas e a criação de novos cursos de 

graduação, da pós-graduação e o estabelecimento da indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, por meio da Lei nº 5.540/1968 (PDI, 1999). 

 Com a crise do dito ―milagre brasileiro‖ e o consequente esgotamento 

do modelo de crescimento econômico adotado pelos militares, bem como, de 

sua legitimidade social, o país passa a vivenciar um processo de ampliação 

dos espaços de organização da classe trabalhadora e a formatar, 

nacionalmente, o movimento de resistência ao governo militar, tendo como 

objetivo central a busca pela redemocratização do país.  No contexto local e 

na UFRN, este processo se realiza, sobretudo, com a criação, em 1979, do 

                                                                                                                                                                          
Universitário de Treinamento e Ação Comunitária – CRUTAC, cujo objetivo era interiorizar a 
UFRN através de Treinamento e Extensão Universitária, na forma de prestação de serviços à 
comunidade do interior do estado‖. Instalado no município de Santa Cruz como projeto piloto, 
através da Resolução No. 57/65–U do CONSUNI, este adquiriu grande relevância no país. Sua 
projeção resultou na construção do Hospital Universitário Ana Bezerra – HUAB, inaugurado em 
04 de fevereiro 1952. Posteriormente, este Hospital foi credenciado junto aos Ministérios da 
Educação e da Saúde como hospital de ensino, conforme a Portaria Interministerial Nº. 2.378, 
de 26 de outubro de 2004, e hoje se configura em um importante campus da UFRN no interior 
do Estado. Disponível em: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/departamento/portal.jsf?id=4890 
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Sindicado dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

ADURN.  

 Coube então a este a responsabilidade de organizar o movimento 

docente na UFRN, assumir a crítica ao regime militar e às suas políticas 

educacionais e aglutinar as suas ―forças progressistas‖, articulando-as às lutas 

nacionais em prol da redemocratização.  Em ocasião do fim do Governo 

Militar, muitos dos integrantes da ADURN passaram a compor o quadro 

político e administrativo da UFRN (PDI, 1999).  

 

 

O processo de democratização e de renovação acadêmica da UFRN 
ocorreu em meio a uma conjuntura nacional e internacional adversa. 
A década de 90 caracterizou-se pela crise fiscal do Estado, pelo 
corte nos gastos sociais por parte dos governos, pelos ajustes 
estruturais e pela reforma do Estado ancorada na idéia de ―estado 
mínimo‖, de conformidade com o FMI, guardião de uma ordem 
econômica globalizada e neoliberal. Este contexto é profundamente 
marcado pelo aumento do desemprego, pela ampliação da pobreza 
e da exclusão local, no mundo, particularmente em países como o 
Brasil (PDI, 1999, P. 15).  

 

 

 Notadamente, se aplica a esta realidade a interlocução entre o 

referencial econômico, político-ideológico, social e cultural global e local na 

construção das particularidades políticas e administrativas da UFRN e nas 

novas configurações que estas vem assumindo desde os anos 1990 do século 

XX. Cabe aqui reiterar, que a universidade é um espaço socialmente 

construído, que interage com seu tempo histórico, em um processo relacional 

de mútua (re)construção, como explicam Dias Sobrinho e Goergen (2005).  

 Em pleno século XXI, a UFRN é uma universidade consolidada no 

Estado do Rio Grande do Norte. Dotada de significativo aparato institucional 

estrutural, material e humano, tem exercido reconhecido papel na educação 

superior – no ensino, na pesquisa e na extensão, tanto no cenário local, 

quanto no Nordeste e nas demais regiões do Brasil.  

 Sua projeção é um processo que vai se desenhando, paulatinamente, 

sobretudo, a partir dos anos 2007, quando esta adere ao Programa de 
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Reestruturação das Universidades Brasileiras – REUNI44, em um momento em 

que se desenhavam, no contexto nacional, como vimos, maiores 

possibilidades para a ampliação do ensino superior, também por via do ensino 

público.  

 O REUNI adotou como objetivo central ―Dotar as IFES e IFs das 

condições necessárias à ampliação e a permanência no ensino superior‖, e 

representou o compromisso de investimento governamental nestes espaços 

para o período de 2000 a 2012 (REUNI, p.4), desde que, é preciso 

acrescentar, as universidades e os institutos federais aderissem a este 

programa e se submetessem a suas prerrogativas, dentre estas destacamos 

as mudanças de caráter gerencial e o estabelecimento de padrões de 

produtividade e de qualidade que, posteriormente, serão utilizadas como 

referência para estabelecer os critérios da avaliação das instituições de ensino 

superior. 

 Assim, ao estabelecer como dimensões à ampliação da oferta de 

educação superior pública; à reestruturação acadêmico curricular e a 

renovação pedagógica da educação superior; à mobilidade intra e inter-

institucional; o compromisso social da instituição; o suporte da pós-graduação 

ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação, o 

REUNI atua como condicionante e limitador da avaliação das instituições 

educacionais e de seus processos.   

 Na realidade da UFRN, este programa incentivou a adoção de uma 

concepção de avaliação, como relata o Avaliador 0345 da CPA, ―uma coisa 

que estimulou muito as avaliações na universidade foi o REUNI, né? Modificou 

muito, porque a gente tinha metas a cumprir e tal, qualidade dos cursos, isso 

influenciou muito‖, estabelecendo indicadores de produtividade e de qualidade 

que contribuíram, segundo este avaliador, para melhor consolidar essas 

avaliações nos espaços educacionais.  

 Embora não seja nossa intenção aprofundar este debate aqui e 

tenhamos consciência de que este processo não aconteceu isento de 
                                                           
44

 REUNI – Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Visa 

contribuir para o processo de consolidação de uma política nacional de expansão da educação 

superior pública, foi instituído pelo Decreto nº 6.096 – 24 de abril de 2007 (REUNI, p. 4).   

 
45

 Avaliador da CPA, Professor. Entrevista realizada em 11 de abril de 2018.  
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interesses – próprios do Governo Lula, como nos referimos – não podemos 

negligenciar, que, neste momento específico da universidade pública, o 

REUNI representou um momento de considerada possibilidade para a 

ampliação estrutural, material e de ampliação do quadro de servidores das 

IFES e IFs, sobretudo, após o longo período de restrições orçamentárias que 

resultou no sucateamento de muitas destas instituições.  

 Isto é importante, pois após vivenciar um considerável período de 

recessão e de cortes orçamentários, a UFRN pôde, a partir do REUNI, 

reorganizar seus espaços, contratar servidores – professores e técnicos 

administrativos, adquirir equipamentos, ampliar sua oferta de matrículas etc.  

 Como desdobramento deste processo, as possibilidades de um 

crescimento mais efetivo da UFRN foram por esta aproveitadas para reformar 

e construir suas estruturas de ensino, laboratórios, bibliotecas etc., e repor a 

defasagem de servidores herdada dos governos anteriores e contratar mais 

técnico-administrativos e professores. Conforme expõe a CPA (2018), hoje a 

UFRN é composta pelos seguintes espaços e estruturas:  

 

 

Dentre as instituições públicas do Rio Grande do Norte, a UFRN 
ocupa papel estratégico no desenvolvimento regional e nacional e, 
atualmente, a UFRN está presente em 5 campi, sendo 1 em Natal – 
Campus Central - e 4 campi no interior: Campus de Caicó; Campus 
de Currais Novos; Campus de Macaíba e Campus de Santa Cruz. 
Em relação ao ensino à distância, a Universidade atua em 15 polos 
presenciais de apoio, localizados em diversos municípios do estado 
do Rio Grande do Norte.  
São integrantes da estrutura da UFRN: Reitoria, composta por 
Gabinete do Reitor, oito Pró-reitorias, quatro Secretarias, duas 
Superintendências, Ouvidoria, Auditoria Interna, três Assessorias e 
Procuradoria Jurídica; oito Centros Acadêmicos; nove Unidades 
Acadêmicas Especializadas; treze Unidades Suplementares; oito 
Núcleos Interdisciplinares de Estudos (CPA, 2018, p.7). 

  

 

 É preciso esclarecer que, parte deste aparato já compunha o patrimônio 

desta Universidade antes do REUNI, porém muitos destes apresentavam sinais 

de deterioração por causa do desgaste natural do tempo e precisaram ser 

reformados e restaurados. Outros, porém, foram projetados e construídos de 

acordo com as necessidades das novas demandas, sobretudo, para o 
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atendimento das exigências contidas nas diretrizes que o próprio programa 

impunha para a universidade.  

 Cabe ainda ressaltar que, assim como o REUNI possibilitou avanços na 

ampliação das vagas e das melhorias dos espaços de educação superior 

públicos, as reformas educacionais e o corte de financiamento da atual 

conjuntura também têm alcançado a UFRN. Isto significa um retrocesso e, ao 

mesmo tempo, uma incerteza quanto às suas possibilidades futuras de ação – 

em um horizonte bem próximo. 

 Diante desta realidade, esta universidade possui o desafio de 

desenvolver suas ações, de acordo com o que podemos verificar no Quadro 3, 

com o total de 5.425 servidores, ou seja, com 2.350 professores e 3.075 

técnico-administrativos. Estes estão distribuídos nos diferentes espaços sócio-

ocupacionais, acadêmicos e administrativos dos diversos campi da UFRN.  

 
 

Quadro 3 ‒ Quantidade de servidores da UFRN ‒ 2018 

SERVIDORES QUANTIDADE 

PROFESSORES 2.350 

TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 3.075 

TOTAL 5.425 

Fonte: Elaborada pela autora a Partir do Relatório de Autoavaliação Institucional da UFRN: 
Triênio 2015-2016-2017 (CPA, 2018). 

 
 
 

 Quanto à quantidade de cursos, como podemos observar no Quadro 4, a 

UFRN dispõe de 112 cursos de graduação, destes 102 são presenciais e 10 à 

distância; 127 são cursos de pós-graduação stricto sensu, 86 de mestrado e 41 

de doutorado. Além destes, são ainda ofertados 2 cursos no programa 

PARFOR (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica) em convênio com a CAPES e 2 cursos no âmbito do PRONERA 

(Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária) em convênio com o 

MEC. Diante disto, observamos que a UFRN hoje é responsável pela oferta de 

243 cursos de formação superior (CPA, 2018).  
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Quadro 4 ‒ Quantidade de cursos da UFRN por grau e por modalidade de ensino‒ 2018 

CURSOS MODALIDADE QT TOTAL 

GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL 102 

112 

À DISTÂNCIA 10 

PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO 86 

127 

DOUTORADO 41 

PANFOR/CAPES TEMPORÁRIO 2 2 

PRONERA/MEC TEMPORÁRIO 2 2 

TOTAL   243 

Fonte: elaborada pela autora a partir do Relatório de Autoavaliação Institucional da UFRN: 
triênio 2015-2016-2017 (CPA, 2018). 

 

 

Para responder a demanda pelo ensino a distância, a UFRN mantém 15 

polos presenciais de apoio a essa modalidade de formação. Quanto aos cursos 

presenciais, estes são disponibilizados por meio de ―78 Departamentos 

Acadêmicos e 45 Residências (Médicas e Multiprofissionais)‖ (CPA, 2018, p. 

8).  

 Atualmente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui 

43.001 alunos em processo de formação. No Quadro 5 podemos notar que sua 

atuação de maior destaque é a graduação, com o total de 27.789 alunos 

matriculados em seus cursos presenciais e 2.239 em sua modalidade à 

distância. Na Pós-graduação, stricto e lato sensu, o mestrado é responsável 

por 3.828 do quantitativo de matrículas; seguido pelo doutorado, com 2.220; da 

especialização com 1.768; e das residências médicas e multiprofissionais, que 

totalizam 509 matrículas. As demandas por educação básica são responsáveis 

por 4.658 das matrículas institucionais, 4.276 por meio de cursos de nível 

médio técnico profissional ofertados pelas escolas agrícolas de Jundiaí, 

enfermagem e de música e 382 por intermédio da educação infantil – Colégio 

de Aplicação. 
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Quadro 5 ‒ Quantidade de alunos da UFRN por grau e por modalidade de ensino ‒ 2018 

 
ALUNOS 

 
MODALIDADE QT TOTAL 

GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL 27.789 

30.028 

À DISTÂNCIA 2.239 

PÓS-GRADUAÇÃO 
lato sensu 

ESPECIALIZAÇÃO 1.768 

2.277 
RESIDÊNCIAS 

MÉDICAS E 
MULTIPROFISSIONAIS 

509 

PÓS-GRADUAÇÃO 
stricto sensu 

MESTRADO 3.828 

6.048 

DOUTORADO 2.220 

EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

MÉDIO TÉCNICO 
PROFISSIONAL 

ESCOLAS 
(agrícola, enfermagem, 

música) 

4.276 

4.658 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
(Colégio de Aplicação) 

382 

TOTAL  
 
 

43.001 

Fonte: elaborada pela autora a partir do Relatório de Autoavaliação Institucional da UFRN: 
triênio 2015-2016-2017 (CPA, 2018) 

 

 

 Estes dados revelam que a UFRN é uma instituição plural, ou seja, 

possui um diversificado campo de atuação. E, embora tenha como objetivo 

central o ensino superior, atua também, no nível médio e na educação infantil, 

o que significa pensá-la em um contexto de múltiplas necessidades educativas 

e de diversificado público. 

Nesse cenário, a cada dia esta é conclamada a assumir novas 

responsabilidades e desafios, sobretudo, quando consideramos o contexto de 

crescimento da demanda e o enxugamento dos recursos com os quais nos 

deparamos nas últimas décadas do século XX e do início do século XXI.  

Como se trata de uma instituição universitária, esta não se destina 

apenas ao ensino, antes se fundamenta, se desenvolve a partir do tripé, 
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ensino, pesquisa e extensão, estas duas últimas dimensões têm se 

desenvolvido da seguinte forma:  

 

 

A qualidade do ensino se difunde também na pesquisa científica. No 
ano de 2017, a UFRN atingiu 347 grupos de pesquisa registrados no 
CNPq e realizou 1.957 projetos. No período, observou-se um esforço 
significativo da UFRN no âmbito do registro de patentes e da 
proteção da propriedade intelectual, com o assentamento de 189 
pedidos de patentes e três concessões; 122 Programas de 
Computador com registro concedidos a todos os 122; e 34 depósitos 
de marcas solicitados com 16 concessões. Na área de 
empreendedorismo, a UFRN conta com 5 incubadoras e 21 
empresas juniores.   
Em relação à Extensão Universitária, suas linhas de ação são 
compostas por Educação e Inclusão Social, Políticas Públicas e 
Cidadania, Desenvolvimento Econômico e Social e Produção e 
Preservação da Cultura. Em 2017, foram realizadas 2.213 ações de 
extensão na forma de projetos, cursos, eventos, produtos e 
prestação de serviços. Para a promoção da Arte e da Cultura, a 
instituição conta com 19 grupos permanentes de Artes, 13 grupos 
musicais dentre eles a orquestra sinfônica. 
 

 

 Como é de se esperar, diante do cenário contemporâneo, neoliberal, 

globalizado e de reformas do Estado, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte não está alheia às pressões externas que recebe. O acesso aos recursos 

necessários a sua (re)produção social é resultado dos compromissos 

assumidos junto ao MEC e  de sua adequação ao seu padrão de produtividade.  

 Neste sentido, a prestação de contas ao MEC é efetuada a partir dos 

parâmetros por este estabelecidos, para os quais esta apresentou em 2016 

índice Geral de Curso46 igual a ―4‖ e seu CI–Conceito Institucional de 

Recredenciamento da ―5‖, conforme Portaria MEC nº 311, de 15 de abril de 

2013. Estes conceitos são válidos por 10 anos (CPA, 2018).  

Os dados referenciados demonstram que a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte é uma instituição tão complexa quanto seu tamanho e sua 

responsabilidade. Adentrar seu universo é um desafio para a avaliação de 

instituições educacionais, principalmente por esta prática se constituir em uma 

                                                           
46

 O Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) é considerado um indicador de qualidade das 
instituições de educação superior. Este considera, em sua composição, a qualidade dos cursos 
de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado). É mensurado em valores contínuos 
(que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5) (CPA, 2018, p.8). 
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atividade relativamente recente, datada da década de 1990 do século XX, 

como veremos a seguir.  

 

 

4.1 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFRN  

 

 

Na realidade da avaliação institucional da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, as normativas, tanto nacionais quanto internacionais, 

representam grande influência na definição dos rumos que esta prática assume 

no decorrer de seu processo de institucionalização.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional do período de 1999 a 2008, 

por exemplo, se refere à avaliação externa como uma consequência do 

exercício da autonomia da universidade frente a definição de seus rumos que, 

para o momento histórico do Brasil compreendido enquanto 

"Redemocratização", deve estar aberta a iniciativas direcionadas a assegurar a 

transparência e o bom uso dos recursos empreendidos.  

Nesta iniciativa, os objetivos seriam a avaliação e o acompanhamento 

dos processos institucionais, ou seja, a adoção de "uma sistemática de 

avaliação e acompanhamento contínuos das ações que configuram o trabalho 

institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis com o cumprimento 

de sua missão" e "assegurar uma sistemática de avaliação institucional, interna 

e externa, que contemple dimensões qualitativa e quantitativa, vital para o 

acompanhamento e o aperfeiçoamento do novo modelo de gestão" (PDI, 1999, 

p. 22 e 25). 

Este documento se constrói influenciado pelo Programa Nacional de 

Avaliação das Universidades Brasileiras – PAIUB, iniciado no Brasil, como 

vimos, em 1994 e implementado na UFRN neste mesmo ano por meio da 

submissão ao SeSU/MEC da Proposta de Avaliação Institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Seu formato inicial apresenta como referência o caráter público desta 

instituição e o seu comprometimento com o avanço científico e tecnológico, 

com a produção e a difusão artística e cultural, bem como, com a formação de 
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profissionais com capacidade técnica e política para responder às demandas 

da sociedade (PAIUB, 1994).  

Ou seja, em seu discurso esta instituição se reconhece enquanto 

protagonista no processo de (re)produção econômica, social e do 

conhecimento técnico e científico, tanto no contexto do Nordeste quanto do 

Brasil e nos campos internacionais.  Salientamos que este discurso está 

presente nos documentos institucionais, também, nos dias de hoje.  

Isto demonstra que a UFRN é uma instituição que influencia e é 

influenciada por seu tempo histórico, neste momento, um tempo de 

consideráveis mudanças, sobretudo, do papel do Estado e das relações que 

este estabelece com as políticas públicas, dentre estas, a da educação. 

Neste cenário de grandes transformações econômicas, político-

ideológicas, sociais e culturais, no qual a avaliação adquire cada mais 

destaque, sobretudo no campo educacional, a UFRN passa a compor o rol das 

universidades integrantes do PAIUB. É, portanto, desta forma, que a discussão 

acerca do processo avaliativo se insere na instituição, tendo como referência a 

necessidade da construção de ―procedimentos que permitam a análise crítica 

do desempenho acadêmico no conjunto da Instituição" (PAIUB, 1994).   

A Assessora Técnica da Comissão Própria de Avaliação da UFRN47 

(MAR, 2018) relata que antes do PAIUB esta Universidade não tinha uma 

avaliação sistematizada, mas apenas experiências pontuais de iniciativa 

particular de um ou de outro curso. Se tinha uma prática, ―mas não se tinha 

uma metodologia, você não tinha indicadores, não era? Não tinha um plano‖ 

[...], nem uma comissão. Esta realidade dificultava, pois não se tinha clareza de 

quem assumiria este processo, ―quem iria avaliar? Era uma Pró-reitoria?‖ Seu 

olhar estaria voltado para a finalidade ou para o todo?  Estas definições 

chegaram à UFRN em um primeiro momento por meio do PAIUB.  

Notadamente, podemos perceber a partir da exposição acima, que a 

preocupação com a avaliação institucional não surgiu na UFRN com este 

Programa, mas foi a partir deste que ela se desenvolveu e solidificou. Como 

                                                           
47

 A Assessora Técnica da CPA acima referenciada atua na Avaliação Institucional desde os 
seus primórdios. Como membro efetivo da Comissão Executiva de Avaliação Institucional, já 
exerceu diversas funções, tanto no tempo em que vigorou o PAIUB, como nos dias de hoje, 
com o SINAES e a instauração da Comissão Própria de Avaliação - CPA. É uma relatora 
importante do processo histórico que perpassa o desenvolvimento da avaliação institucional na 
UFRN.  
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explica o Relatório Síntese dos 10 aos de Experiência da Auto-avaliação da 

UFRN – 1994 a 2004 (UFRN, 2004), a materialização do PAIUB na UFRN, foi 

possibilitada a partir da constituição da Comissão Executiva de Avaliação 

Institucional, em 18 de julho de 1994, por meio da Portaria nº 375/94 e do 

financiamento destas atividades pelo SESU/MEC. Para a UFRN,  

 

 

O PAIUB veio com uma visão de avaliar, não pontualmente, mas 
avaliar a instituição nas suas diversas dimensões, não é? Então não 
era uma avaliação pontual [...] ele veio, não para determinar que todo 
mundo fizesse, mas era uma adesão, essa universidade aderiu, e dois 
professores escreveram o texto nacional que tem um, que foi Professor 
Willington Germano

48
, que faz parte, e o Professor Eduardo

49
, não é, 

que era lá de filosofia, é, José Eduardo, eles dois integram com Zé 
Dias, Rilvo Ristoff, o grupo que pensou na avaliação institucional como 
adesão, claro que a gestão teria que aderir, para avaliar as dimensões 
que eles colocaram, as dez dimensões que depois a lei dos SINAES 
adota também (ASSESSORA TÉCNICA DA CPA, ENTREVISTA 
REALIZADA EM 05 DE MARÇO DE 2018)  
 

 

Em nosso entendimento, esta iniciativa representa um divisor de águas 

para o trabalho avaliativo até então desenvolvido por esta Universidade, 

primeiro, por manifestar seu desejo de aderir a esta prática, reconhecendo sua 

importância para o conhecimento e o aperfeiçoamento da instituição; segundo 

por institucionalizá-la, assumir responsabilidades frente à sua implementação; 

terceiro por possibilitar sua operacionalização por meio da constituição de uma 

comissão específica para esta finalidade; quarto por instrumentalizá-la das 

condições necessárias ao desenvolvimento do trabalho avaliativo.  

Como demonstra o Quadro 6, a avaliação, nos moldes do PAIUB, 

começa a desenvolver-se no segundo semestre de 1994, tendo como primeiro 

procedimento, a elaboração de um diagnóstico global direcionado a identificar 

as suas potencialidades e limites; como um segundo procedimento, propõe um 

                                                           
48

 O Professor José Willington Germano à época integrava o quadro de professores do 
Departamento de Ciências Sociais da UFRN e desenvolvia trabalhos na área da educação 
engajando-o neste processo (ASSESSORA TÉCNICA CPA, Mar, 2018).   
49

 José Eduardo de Almeida Moura, no período de maio de 1991 a maio de 1995 ocupava a 
direção e administração da Pró-reitoria de Planejamento e Coordenação Geral da UFRN, 
ocupando o cargo de Pró-reitor (ASSESSORA TÉCNICA CPA, Mar, 2018) Informação 
complementada a partir do Site: https://www.escavador.com/sobre/7022989/jose-eduardo-de-
almeida-moura, acesso em 30/06/2018.  
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trabalho de sensibilização da comunidade universitária quanto à importância da 

avaliação, buscando sua adesão aos processos avaliativos propostos.  

 

 

Quadro 6 ‒ Etapas do processo de avaliação institucional da UFRN ‒ PAIUB 

ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL DA UFRN- PAIUB 

PROCEDIMENTOS 

1ª ETAPA - 1994.2 DIAGNÓSTICO GLOBAL 

2ª ETAPA - 1994.2 
SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

UNIVERSITÁRIA 

3ª ETAPA - 1995.1 AVALIAÇÃO INTERNA 

4ª ETAPA - 1995.2 AVALIAÇÃO EXTERNA 

5ª ETAPA - 1995.2 E 1996.1 
REAVALIAÇÃO INTERNA E ELABORAÇÃO 

DO RELATORIO GERAL 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do PAIUB (1994). 

 

 

No início do primeiro semestre de 1995, o foco desta proposta seria a 

efetivação de uma avaliação interna, ou seja, a autoavaliação da instituição por 

parte de seus diversos segmentos. Seguida, no segundo semestre de 1995, 

pela submissão da instituição a uma avaliação externa, efetuada por uma 

comissão de especialistas. O objetivo desta etapa, neste documento, está na 

perspectiva de que estes procedimentos contribuam para a melhoria da 

instituição e de seus processos. 

Para completar este processo avaliativo, esta proposta de avaliação 

institucional prevê um momento para a efetivação de um trabalho de 

reavaliação interna e de elaboração do relatório geral da avaliação, tendo como 

finalidade a melhoria dos processos acima e uma produção consistente capaz 

de subsidiar as decisões.  

 

 

Com a avaliação institucional a ser deflagrada a UFRN pretende, 
portanto: a) Mobilizar a comunidade acadêmica para a busca de níveis 
mais elevados de desempenho, a partir da identificação e discussão 
coletiva dos seus principais pontos de sustentação e das fragilidades 
contatadas; b) Viabilizar a organização de uma base de dados que 
possa oferecer subsídios significativos à gestão administrativa, 
possibilitando o seu aperfeiçoamento, redirecionando o projeto 
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acadêmico da UFRN representado por suas Diretrizes, assegurando 
medidas de correção e de superação dos entraves diagnosticados; c) 
Situar-se no conjunto de suas atividades quanto a sua repercussão 
social, custos e qualidade (PAIUB, 1994). 

 

 

Notadamente esta proposta de avaliação institucional prevê uma 

avaliação articulada com a comunidade universitária. Para nós, isto pode ser 

considerado um avanço, em especial, por representar uma intencionalidade 

normativa que, apesar de nem sempre significar uma aplicabilidade, neste 

momento específico expressa um campo aberto a alguma forma de 

participação, mesmo que limitada à discussão dos principais pontos de 

sustentação e das fragilidades contatadas do desempenho institucional. 

É importante reiterar que o modelo de avaliação PAIUB teve pouco 

apoio e durabilidade enquanto diretriz avaliativa nacional. O que isto implica 

para a avaliação institucional que se iniciava na UFRN? Que esta instituição 

teve de se adequar à realidade do Exame Nacional de Cursos (ENC) e da 

Avaliação das Condições de Oferta (ACO) que passaram, desde 1995, a 

referenciar esta atividade no Brasil no Governo de FHC.  

Contudo, conforme explica o Projeto de Autoavaliação da UFRN, 

aprovado pela Resolução nº 079/2004 pelo CONSEPE (UFRN, 2004), mesmo 

com a retirada do PAIUB do Sistema Nacional de Avaliação, durante o período 

de 1994 a 2004, a UFRN permaneceu empregando este modelo de avaliação 

por meio da Comissão Executiva de Avaliação Institucional ainda por três 

sucessões. Este procedimento só foi revisto após a instauração, em 2004, do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), por meio da 

Lei nº 10.861/2004.  

Isto significa que, durante um período de dez anos, 1994 a 2004, esta 

instituição desenvolveu e financiou sua própria avaliação, buscando ir além do 

ENC e da ACO estabelecidas pelo Governo FHC. Para nós, essa postura, 

neste momento específico da história da UFRN, revela a influência que o 

debate mais global acerca da avaliação de instituições, protagonizado pelos 

diversos segmentos defensores da educação enquanto um bem público e que 

orientaram a criação do PAIUB, exerce sobre os rumos decisórios que 

perpassam a instauração desta atividade no âmbito desta instituição.  
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 Ao manter as atividades avaliativas desenvolvidas pelo PAIUB, em 

nosso entendimento, esta instituição assume uma postura política, até certo 

ponto, de resistência à utilização da avaliação das instituições de educação 

superior apenas para exercício da medição e do controle e corrobora para a 

reflexão desta prática enquanto instrumento mais amplo de compreensão e de 

aperfeiçoamento dos processos institucionais.  

Notadamente, com a mudança de conjuntura e a ascensão do Partido 

dos Trabalhadores ao poder político do Brasil, quando, em ocasião da 

instauração do SINAES, a avaliação institucional da UFRN se alinha às 

tendências e orientações governamentais para este campo. Em primeiro lugar 

por sua obrigatoriedade e, em segundo, por identificar-se com a proposta. 

Neste cenário, com o Governo Lula, se destacam as expectativas em 

torno da possibilidade de ampliação dos investimentos nas instituições 

educacionais de ensino superior, sobretudo aquelas do setor público, 

reiterando a importância da avaliação enquanto instrumento de mensuração da 

qualidade e de prestação de contas dos recursos nestas investidos.  

Data deste período a construção do Projeto de Autoavaliação da UFRN 

(Resolução nº079/2004). Este se direciona a estabelecer, nesta instituição, as 

diretrizes para o desenvolvimento de seu processo de autoavaliação tendo 

como referência o SINAES e suas dimensões. Seu intuito é poder, a partir 

desta iniciativa, buscar "elementos para a melhoria e o aperfeiçoamento da 

instituição a partir de uma ação democrática, participativa e transparente" 

(UFRN, 2004, p. 15).  

Para a UFRN, "A auto-avaliação50 é um processo contínuo, geral e ao 

mesmo tempo, específico, integrado e permanentemente crítico de seus 

próprios fundamentos teóricos e de seu enfoque prático" (UFRN, 2004, p. 15), 

uma das dimensões do processo avaliativo da avaliação institucional 

desenvolvida por esta instituição.   

Estes direcionamentos não acontecem aleatoriamente. Como vimos 

mostrando durante todo o trabalho, a UFRN acompanha o movimento histórico 

que (re)constrói as perspectivas econômicas, político-ideológicas, sociais e 

                                                           
50

 Escrevemos auto-avaliação e não autoavaliação por se tratar de uma referência direta aos 
documentos da UFRN.  
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culturais que se circunscrevem à compreensão social que, em geral, se tem 

acerca do que é ser universidade neste tempo.  

São mudanças na concepção de Estado, de Educação, de Universidade 

que se constroem ancoradas por novas configurações societárias de 

(re)produção do capital e do trabalho e, nestas, por novas formas de 

organização dos segmentos populares, cujo caráter mais fragmentado tem 

provocado uma redução de seu poder de pressão sobre o capital, e, 

consequentemente, retrocessos quanto à construção de direitos mais amplos.  

Notadamente, esta é uma realidade que se constrói, em geral, 

referenciada por uma articulação entre os direcionamentos mais globais 

(hegemônicos) e os mais locais para a educação. É por isto que, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional do período de 2010 a 2019, por exemplo, este 

enfatiza a importância do tratado internacional efetuado a partir da Conferência 

Mundial sobre Educação Superior, realizada pela UNESCO em julho de 2009 

em Paris, para os rumos mundiais deste nível de ensino.  

Nesta Conferência, a Educação Superior é um bem público e deve ser 

assumida como responsabilidade de todos os investidores, especialmente dos 

governantes. Como uma área de investimentos, deve ser submetida a 

processos de avaliação, para que possa garantir a qualidade do ensino, esta 

última, compreendida como uma das funções da educação superior 

contemporânea. 

Cabe, portanto, aos investidores e governantes observar as diretrizes 

estabelecidas neste documento para propor, desenvolver e avaliar ações no 

campo da responsabilidade social da educação superior; acesso, igualdade e 

qualidade; internacionalização, regionalização e globalização; ensino, pesquisa 

e inovação; educação superior na África. Para cada uma destas dimensões, 

direciona o que deve ser feito e com que objetivo. Esta postura, a exemplo do 

REUNI, condiciona e limita a avaliação e seus processos.  

É por isso que, embora observemos no Projeto de Auto-avaliação da 

UFRN e no seu Plano de Desenvolvimento Institucional 2010-2019 a referência 

à participação e à democracia, os compromissos assumidos pelo país nesta 

conferência dificultam a consolidação de propostas mais amplas de avaliação, 

sobretudo se considerarmos os limites impostos pelo movimento do real em 

torno do referencial global e do local, a sua complexidade e as contradições 



186 
 

 

que fundamentam esta relação em cada tempo histórico, ao mesmo tempo, 

determinante e determinada.  

É assim que, tomando por base a percepção dos espaços globais e, sob 

influência destes, o debate acerca da construção de sistemas direcionados à 

garantia da qualidade e padrões de avaliação se amplia e adentra a realidade 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assumindo particularidades 

próprias segundo as transformações societárias que se estabelecem 

mundialmente. Salientamos que, muitas destas diretrizes estão presentes em 

seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2010 a 2019.  

O PDI da UFRN é resultado do esforço desta instituição em elaborar e 

estabelecer "um plano estratégico que define os rumos da instituição 

universitária nos termos de desenvolvimento de suas metas" (PDI, 2010, p. 07). 

Nele estão contidos os direcionamentos e metas que esta Universidade 

necessita atingir para responder as demandas provenientes da ampliação do 

acesso e de suas responsabilidades frente ao processo de descentralização e 

internacionalização da educação superior. Neste aspecto, rememorando, 

assume como missão:  

 

 

educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir 
as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 
comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade 
socioambiental, a democracia e a cidadania (PDI, 2010, P.10).  

 

 

Esta missão apresenta conceitos que hoje se encontram em evidência 

na sociedade, como: saber universal, desenvolvimento humano, justiça social, 

sustentabilidade socioambiental, democracia e cidadania, conceitos complexos 

e repletos de significados que exprimem um conjunto de valores direcionados a 

fundamentar as ações institucionais e conduzir a prestação de seus serviços.  

Estes conceitos provêm de um diálogo mais amplo com os 

direcionamentos mais globais para a educação. Neste cenário, muito 

articulados à transferência das responsabilidades, com as políticas sociais, do 

Estado para as instituições públicas e ajudam a desvelar o peso deste 
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referencial para a definição de algumas de suas proposições. Neste aspecto, 

define como objetivos:  

 
 

Uma Universidade com inserção internacional e sustentabilidade em 
suas ações, com uso disseminado de tecnologias de informação e de 
comunicação nas práticas acadêmicas, flexibilidade curricular na 
formação e mobilidade interna e externa, mantendo oferta de cursos 
em áreas estratégicas e qualidade na formação com novas 
modalidades de educação continuada e sendo referência em 
produção de conhecimentos em áreas de fronteira e estratégicas para 
o desenvolvimento socioeconômico, buscando a inovação, com 
estreita interação com a sociedade, poderes públicos, setor produtivo 
e movimentos sociais, induzindo políticas públicas e compartilhando 
conhecimentos (PDI, 2010, p. 37). 

 
 

 
Tais objetivos revelam a necessidade de pensar o desenvolvimento da 

UFRN no cenário do capitalismo em seus moldes contemporâneos, ou seja, de 

capital e do trabalho mundializado, de expansão da tecnologia da comunicação 

e da informação, da flexibilização e da volatização do trabalho, do 

conhecimento e de suas relações com um mundo de constantes 

transformações, que exige desta Universidade um processo contínuo de 

(re)construção que lhe possibilite acompanhar todo esse processo.  Para 

alcançar seus objetivos a UFRN propõe como uma de suas metas: 

 

 

Aperfeiçoar a gestão universitária, consolidando o processo de 
planejamento e avaliação e dos sistemas de informação, com 
tecnologia de última geração para que atendam às áreas 
administrativa, acadêmica e de recursos humanos, com eficiência, 
eficácia e efetividade (PDI 2010, p.41).  

 

 

Esta meta assume como objetivo o aperfeiçoamento da gestão 

universitária, o que implica agregar às diretrizes institucionais os valores do 

gerencialismo, notadamente, a eficiência, a eficácia e a efetividade.  

Na realidade administrativa da UFRN, o gerencialismo adquire contornos 

próprios quando aplicados à política de gestão, pois se organiza a partir da 

descentralização da estrutura acadêmica e da gestão colegiada em todos os 



188 
 

 

níveis institucionais, além de propor a modernização e qualificação da gestão e 

a disseminação de práticas de planejamento, com a definição de metas e 

avaliação de resultados em todos os níveis administrativos e acadêmicos, (PDI, 

2010). A exemplo do próprio PDI.  

Assim, sua estrutura administrativa se organiza a partir de órgãos 

colegiados e órgãos executivos, cujos representantes, em sua maioria, são 

formados por professores, em geral, pró-reitores, e também, com menor peso, 

por representantes dos técnicos administrativos – escolhidos em assembleia no 

sindicato da categoria e estudantes, representantes do Diretório Central dos 

Estudantes – DCE, escolhidos pelos alunos.  

 

 

A administração universitária é feita por seus órgãos colegiados 
deliberativos e por seus órgãos executivos, nos níveis da 
administração central, acadêmica e suplementar, em que se desdobra 
a sua estrutura organizacional, objetivando a integração e a 
articulação dos diversos órgãos situados em cada nível. São quatro 
os Conselhos Superiores da UFRN: Conselho Universitário - 
CONSUNI; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE; 
Conselho de Administração – CONSAD; e Conselho de Curadores - 
CONCURA. O Conselho Universitário – CONSUNI - é o órgão 
máximo da Universidade, com funções normativas, deliberativas e de 
planejamento. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 
CONSEPE – é o órgão superior com funções deliberativas, 
normativas e consultivas sobre matéria acadêmica, didático-
pedagógica, científica, cultural e artística, é a última instância de 
deliberação para recursos nessas áreas. O Conselho de 
Administração – CONSAD – é o órgão superior com funções 
deliberativas, normativas e consultivas sobre matéria administrativa, 
orçamentária, financeira, patrimonial e de política de recursos 
humanos, ressalvada a competência do Conselho de Curadores, é a 
última instância de deliberação para recursos nessas áreas. O 
Conselho de Curadores – CONCURA - é o órgão superior de 
acompanhamento e fiscalização das atividades de natureza 
econômica, financeira, contábil e patrimonial da Universidade (PDI, 
2010, p. 16). 

 

 

Estes colegiados, por serem notadamente conduzidos por um Reitor(a) e 

por seus Pró-reitores, ou seja, pelos professores da UFRN, têm seu caráter 

democrático e participativo questionado, pois, não conseguem efetivar a 

paridade que possibilite um acesso mais igualitário dos demais segmentos da 
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comunidade acadêmica em seus espaços decisórios. Isto, em nossa 

percepção, reduz as possibilidades de inserção e de atendimento às suas 

demandas específicas.  

Fundamentado nas orientações do SINAES, adota como princípios: a 

globalidade, que envolve todas as dimensões da instituição; a legitimidade, que 

significa o reconhecimento da pertinência da avaliação por parte da 

comunidade universitária; o respeito à diversidade, a pluralidade e sua 

complexidade (PDI, 2010).  

Estes se colocam enquanto um desafio para a UFRN, não só por sua 

amplitude, mas por pretender fazer da avaliação uma atividade reconhecida e 

assumida por toda a comunidade universitária, o que implica promover o 

diálogo, a participação e espaços democráticos de debate nos quais se 

possam identificar as demandas avaliativas dos diversos segmentos que a 

compõem, construir caminhos para avaliá-los e socializar resultados e 

propostas de enfrentamento conjuntos a partir de seus resultados.  

Utiliza como parâmetro para seu processo interno de avaliação, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, instituído 

pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, em especial os indicadores 

estabelecidos em seu art. 3º que, no PDI 2010, aparecem sintetizados da 

seguinte forma: 

 

 

(1) a missão do plano de desenvolvimento institucional;  
(2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação e a extensão; 
(3) a responsabilidade  social da instituição; 
(4) a comunicação com a sociedade; 
(5) as políticas de pessoal;  
(6) a organização e gestão da instituição; 
(7) a infra-estrutura física, biblioteca e recursos de 
informação; 
(8) o planejamento e avaliação; 
(9) as políticas de atendimento aos estudantes; 
(10) a sustentabilidade financeira (PDI 2010, p. 90) 
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Estes parâmetros devem, a partir do trabalho da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA, instituída especificamente para planejar e executar as ações 

da avaliação institucional da UFRN, ser articulados com os indicadores de 

desempenho institucional provenientes dos resultados avaliativos dos órgãos 

de fomento como o CAPES e o CNPq. Este procedimento, na visão do PDI 

2010, pode contribuir para um conhecimento amplo do desempenho e da 

qualidade da UFRN.  

Nesta proposta de acompanhamento e avaliação das ações 

institucionais, este documento entende que: ―o eixo norteador do processo de 

acompanhamento e avaliação do PDI repousa na oportunidade de comparar a 

missão, os objetivos institucionais, as políticas institucionais e as metas com o 

que vem de fato sendo realizado‖, para que a partir de seus resultados, 

possam apreender a realidade da UFRN e do significado de suas ações, como 

forma de ―melhorar a qualidade da educação e alcançar maior relevância 

social‖ (PDI, 2010, p.90).  

Isto significa pensar o acompanhamento e a avaliação como um 

processo de verificação do hiato entre o previsto e o realizado em termos de 

sua missão, objetivos e políticas institucionais e metas e, a partir de seus 

resultados apurar se houve ou não melhoria na qualidade da educação e na 

relevância social da instituição.  

Compreendemos que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 

2010) traz em seu fundamento uma indicação de que a avaliação possui um 

espaço próprio na UFRN, em especial pelo interesse desta instituição em 

estabelecer critérios, normatizar e institucionalizar a avaliação como parte de 

seu processo de trabalho.  

Esta intencionalidade, contudo, não garante a efetivação desta atividade 

conforme prevê o PDI, isto porque o próprio documento referenciado 

reconhece que estas ações ainda são frágeis, necessitando de maior 

aprofundamento teórico-metodológico para efetivar-se e aponta como 

fragilidades da avaliação institucional a falta de uma cultura avaliativa que 

supere a fragmentação e dê conta de uma visão geral e global da instituição 

(PDI, 2010, p.21).  

Cabe salientar que a avaliação institucional sempre esteve inserida na 

Pró-reitoria de Planejamento o que, em nosso entendimento, permite melhor 
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fluxo entre a identificação das questões avaliativas, o planejamento e a 

desenvolvimento da avaliação e um maior interesse dos gestores na 

apropriação de seus resultados, pelo menos em tese. 

Este processo não pode ser pensado avesso às condições materiais e 

humanas necessárias à sua consolidação, isto é, sem orçamento. Sobre este 

quesito, o Quadro 7 aponta que a inserção da avaliação institucional na UFRN, 

em geral, aconteceu acompanhada de uma dotação orçamentária que vem se 

consolidando desde 1998. Em um primeiro momento, quando esta ainda se 

fundamentava nos moldes do PAIUB, tendo sequência, quando esta passa a 

ser referenciada pelo SINAES.  

 

 

Quadro 7 – Histórico da dotação orçamentária da avaliação interna UFRN – 1998 A 2017 

DOCUMENTOS 
MODELO DE              
AVALIAÇÃO 

ORÇAMENTO 

RESOLUÇÃO Nº 11/1998 - CONSAD PAIUB 25.000,00 

RESOLUÇÃO Nº 35/1999 - CONSAD PAIUB 15.000,00 

RESOLUÇÃO Nº 012/2000-CONSAD PAIUB Não especificado 

RESOLUÇÃO Nº 10/2001 - CONSAD PAIUB 36.400,00 

RESOLUÇÃO Nº 28/2002 - CONSAD PAIUB 36,400,00 

RESOLUÇÃO Nº 19/2003 - CONSAD PAIUB 22.199,00 

RESOLUÇÃO Nº 13/2004- CONSAD PAIUB 25.000,00 

RESOLUÇÃO Nº 008/2005- CONSAD PAIUB 32.000,00 

RESOLUÇÃO Nº 009/2006- CONSAD SINAES/ANTIGO PAIUB 35.200,00 

RESOLUÇÃO Nº 010/2007- CONSAD CPA/SINAES 38.720,00 

RESOLUÇÃO Nº 013/2008- CONSAD CPA/SINAES 30.000,00 

RESOLUÇÃO Nº 012/2009- CONSAD CPA 30.730,00 

RESOLUÇÃO Nº 010/2010- CONSAD CPA 31.268,00 

RESOLUÇÃO Nº 016/2011- CONSAD CPA 35.020,00 

RESOLUÇÃO Nº 013/2012- CONSAD CPA 39.200,00 

RESOLUÇÃO Nº 024/2013- CONSAD CPA 41.160,00 

RESOLUÇÃO Nº 008/2014- CONSAD CPA 45.276,00 

RESOLUÇÃO Nº 023/2015- CONSAD CPA 40.748,00 

RESOLUÇÃO Nº 017/2016- CONSAD CPA 40.748,00 

RESOLUÇÃO Nº 019/2017- CONSAD CPA 44.265,00 

Fonte: elaborado pela autora a partir das resoluções do CONSAD. 

  

 

 Isto mostra o interesse da instituição em fazer da avaliação institucional 

nesta universidade, uma prática consolidada e financeiramente sustentável. 



192 
 

 

Ressaltamos que, nas resoluções que deliberam a respeito da distribuição 

orçamentária, a avaliação está inserida no rol de projetos desenvolvidos pela 

universidade e seu orçamento deriva da rubrica destinada ao financiamento 

deste tipo de ação.  

Algumas das Resoluções consultadas trazem apenas o valor destinado 

ao seu financiamento, outras informam a equivalência deste valor em 

percentual que varia entre 0,18% a 0,04% do total do orçamento destinado ao 

financiamento de projetos na UFRN. Para aqueles que atuam no 

desenvolvimento destas ações, o financiamento da avaliação institucional da 

UFRN não tem sido problema, pois, em geral, as necessidades materiais, 

humanas e orçamentárias são supridas a contento.  

Cabe ainda ressaltar que além da Comissão Própria de Avaliação - CPA, 

responsável por efetivar as ações SINAES na UFRN, esta instituição possui 

uma Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação – CCA, especificamente 

para planejar e executar, independente do SINAES, a avaliação de 

desempenho dos servidores – esta será melhor aprofundada a seguir, quando 

nos debruçaremos no desvelamento da avaliabilidade da avaliação institucional 

da UFRN, servindo-nos da meta-avaliação enquanto instrumento de avaliação.  

 

 

4.2 META-AVALIAÇÃO E SUA APLICAÇÃO À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: DISCUTINDO 

AS CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

 

A discussão acerca da avaliação da avaliação, ou seja, da meta-

avaliação, como vimos, surge em um momento específico da trajetória da 

avaliação de políticas públicas, programas, projetos e instituições, quando, em 

ocasião da ampliação dos serviços públicos, a demanda por este tipo de 

estudo adquire socialmente maior visibilidade.  

Autores como Scriven (1969), Cohen e Franco (1993), Stufflebeam 

(2001), Lopes (2013), Souza (2016), dentre outros, afirmam que a meta-

avaliação se projeta, no contexto norte americano, como uma resposta ao 
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processo de profissionalização da prática avaliativa, para garantir, sobretudo, a 

legitimidade e a credibilidade das avaliações junto aos seus contratantes. 

Para Stufflebeam (2001), este debate é instigado pelo seguinte 

questionamento: Se a aplicação da avaliação produz impactos consideráveis 

sobre a credibilidade dos serviços e sua legitimidade, como garantir que estas 

atendam a procedimentos e critérios mínimos da boa prática avaliativa, 

sobretudo no que se refere às questões éticas e políticas?  

Com esta questão, este autor discorre sobre a preocupação existente 

entre os avaliadores, durante o período da profissionalização da avaliação, de 

estabelecer e submeter estas práticas a critérios de qualidade, com o intuito de 

garantir a confiabilidade de seus procedimentos e resultados.   

Diante desta realidade, Stufflebeam (2001) explica que a prática 

avaliativa não deveria ser desenvolvida aleatoriamente e reforça a necessidade 

da definição de normas e princípios, ou seja, de critérios avaliativos de 

referência, aos quais os avaliadores possam recorrer para orientar e conduzir 

suas avaliações com maior segurança. Em sua concepção, considera que a 

 

 

Meta-avaliação é o processo de delinear, obter e aplicar informações 
descritivas e julgar informações sobre a utilidade da avaliação, sua 
viabilidade, propriedade, adequação e o seu carácter sistemático. 
Quanto ao aspecto ético, é observada a competência do avaliador, 
sua integridade/honestidade, respeitabilidade e responsabilidade 
social para orientar a avaliação e publicizar em relatório os seus 
pontos fortes e fracos (STUFFLEBEAM, 2001, p. 183). 

 

 

Ou seja, esta prática se direciona a descrever e julgar, em primeiro 

lugar, as informações de uma avaliação tomando como critério de análise a 

utilidade, a viabilidade, a adequação, precisão e o caráter sistemático com que 

esta se desenvolve; em segundo lugar, as informações acerca da postura do 

avaliador, de sua competência, integridade/honestidade, respeitabilidade e de 
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sua responsabilidade social, esta última compreendida como o processo de 

orientar a avaliação e publicizar seus resultados. 

Diante do que vem sendo discutido, Souza (2016) afirma que entre as 

contribuições de Stufflebem (2001) para a meta-avaliação, inclui-se sua 

preocupação com a existência de uma natureza competente e honesta na 

condução da avaliação, de seus processos e na interação com os grupos 

interesse, ou, se preferir, com os denominados stakeholders; com as tarefas 

desenvolvidas, buscando verificar se estas são suficientes para produzir as 

informações necessárias para julgar as avaliações; com a percepção da meta-

avaliação como uma atividade pública, direcionada a assegurar e melhorar as 

conclusões da avaliação.  

Para alcançar estes objetivos, Stufflebeam (2001) sugere 11 tarefas, 

relacionadas com o processo metodológico da meta-avaliação a serem 

desenvolvidas nos momentos de planejamento e da execução desta prática. 

Quais sejam:  

 

 

1. Determinar e organizar a meta-avaliação para interagir com as partes 
interessadas. 

2. O pessoal da equipe de meta-avaliação precisa contar com um ou 
mais avaliadores qualificados. 

3. Definir as questões da meta-avaliação. 
4. Efetuar acordo sobre normas, princípios e/ou critérios para avaliar o 

sistema de avaliação ou de uma avaliação específica. 
5. Desenvolver o memorando de acordo ou contrato para reger a meta-

avaliação. 

6. Coletar e analisar as informações pertinentes disponíveis.  
7. Coletar novas informações conforme necessário, incluindo, por 

exemplo, entrevistas no local, observações e inquéritos. 
8. Analisar as informações qualitativas e quantitativas.  
9. Julgar a adesão da avaliação aos padrões, princípios e/ou critérios 

apropriados.  
10. Transmitir as conclusões da meta-avaliação através de relatórios, 

correspondência, apresentações orais, etc. 
11. Conforme necessário e viável, ajudar o cliente e outras partes 

interessadas a interpretar e a aplicar as conclusões. 
(STUFFLEBEAM, 2001, p. 201) 
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Como podemos observar, as tarefas acima buscam sistematizar os 

procedimentos a serem desenvolvidos em um processo avaliativo, para que 

este seja considerado de boa qualidade, ou seja, para assegurar que avaliação 

se desenvolva com o suporte técnico necessário à obtenção de informações 

válidas capazes de identificar as questões avaliativas que lhes demandam 

respostas.  

Diante do que expõe Souza (2016), ao buscar desenvolver as propostas 

de Scriven (1969) e aperfeiçoar seus métodos e técnicas, Stufflebeam (2001) 

não consegue ir além deste, antes, acaba por reforçar suas proposições. 

Entendemos que a postura deste último autor, se considerarmos o lugar de 

onde este efetua suas análises, é bastante compreensível. Suas propostas se 

inscrevem em um contexto de extrema preocupação com a profissionalização 

da prática avaliativa e, portanto, no solo do debate sobre a necessidade de 

garantir a idoneidade e a legitimidade dos procedimentos avaliativos e de seus 

resultados.  

Neste aspecto específico, Stufflebeam (2001) traz importantes 

contribuições, sobretudo por nos mostrar que os processos avaliativos 

possuem limites – teóricos, metodológicos e técnicos – que precisam ser 

conhecidos e superados para que se possa garantir a confiabilidade dos 

resultados avaliativos e instigar os diferentes grupos de interessados a utilizá-

los como referência para tomada de decisões que possam ser aplicadas em 

uma dada realidade.  

Acrescentaríamos a estes os limites políticos e ideológicos, visto que as 

avaliações acontecem perpassadas, também, por estas dimensões e, portanto, 

não se constroem avessas às contradições que tencionam a estrutura da 

sociabilidade capitalista e as relações econômicas, político-ideológicas, sociais 

e culturais mais amplas que nesta se estabelecem.  

Como autores protagonistas do campo da meta-avaliação, Scriven 

(1969) e Stufflebeam (2001) agregam a este debate, segundo nos mostra 

Souza (2016), a formulação dos conceitos: meta-avaliação formativa, para 

referenciar a avaliação de uma avaliação que é efetuada durante seu processo 
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de implementação e meta-avaliação somativa, referindo-se à avaliação de 

avaliações já concluídas para apreender seu mérito e valor.  

A conceituação que estes autores desenvolvem acerca da meta-

avaliação formativa nos conduz a refletir sobre a importância de se buscar 

apreender os processos de avaliação e identificar seus pontos fortes e fracos 

exatamente no momento em que estes estão abertos às possibilidades de 

mudança e de reformulação de seus objetivos e metas.  

Tal iniciativa pode contribuir para a melhoria dos processos avaliados, 

principalmente se a avaliação for efetuada em um tempo histórico de 

efervescência política, suscetível à participação e sensível a ampliação dos 

direitos dos sociais, dentre estes, à educação. Isto porque, como enfatiza 

Souza (2016), a meta-avaliação além de uma atividade prática, é também uma 

atividade política que envolve diferentes escolhas, interesses e visões de 

mundo. 

Como discorre Dias Sobrinho (2003), a avaliação não é uma atividade 

neutra, nem simplesmente uma descrição. Ela emite julgamento e determina o 

valor de um programa, política, projeto etc., a partir de critérios apropriados. 

Tem, portanto, uma racionalidade, segue uma metodologia, e necessita 

explicar e justificar suas opções e resultados, pois, enquanto instrumento de 

democratização das decisões, tem interesse público. 

A meta-avaliação, de igual modo, emite juízos de valor e de mérito sobre 

algum aspecto ou aspectos de uma avaliação. Seus critérios de qualidade, na 

percepção de Scriven (2015), são formados a partir das seguintes dimensões: 

1 – validade; 2 – credibilidade; 3 – utilidade; 4 – generalização; 5 – custo-

efetividade; 6 – robustez; 7 – vertente ética, legalidade e decência, 

compreendidas como aspectos que devem ser observados em uma avaliação 

para mensurar sua organização teórico-metodológica, seu aparato normativo e 

documental, sua aplicabilidade. Estas dimensões indicam o que este autor 

compreende ser uma boa ou má avaliação.  

Para nós, uma boa avaliação vai além destes critérios mais formais, pois 

seu valor e mérito não deve centrar-se apenas no alcance ou não dos objetivos 
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e metas que são externados nos documentos oficiais, sem antes problematizá-

los, para identificar a que interesses ela serve, em que direção ela caminha.  

Entendemos que a prioridade de uma boa avaliação deve estar em 

produzir resultados que, de alguma forma, como bem expõe Figueiredo e 

Figueiredo (1986), possam contribuir para a melhoria das condições de vida da 

maioria da população. Nisto consiste a importância de a avaliação ser uma 

atividade aberta à participação e à socialização das informações, democrática 

nas possibilidades de utilização de seus resultados. E, sobretudo, substancial 

para alimentar mudanças que se configurem em avanços no usufruto da 

educação superior.  

Este processo é complexo e contraditório, portanto sua compreensão 

exige um esforço no sentido de se buscar apreender como a avaliação 

institucional educacional se constrói e em que bases teóricas se fundamenta. 

Desvelamento que, neste contexto, abre possibilidades para que a apropriação 

dos resultados avaliativos geste projetos mais amplos de educação e de 

universidade, também na realidade da avaliação institucional da UFRN. 

Para apreender esta realidade, utilizaremos como fundamento a 

avaliação da avaliabilidade, proposta por Wholey (1987), por considerar que 

esta nos fornece os elementos necessários para pensarmos a viabilidade e a 

utilidade desta prática nesta Instituição de Ensino Superior, como veremos a 

seguir.  

  

 

4.4.1 A Avaliação da Avaliabilidade - Viabilidade da avaliação e a 

utilização como categorias de análise 

  

No contexto ao qual nos referimos, a avaliação de instituições da 

educação superior se orienta pela necessidade de se garantir a qualidade das 

instituições e do ensino por estas ofertado; a otimização de seus recursos 

materiais, estruturais, humanos e financeiros; e a efetivação do controle e da 

regulação sobre os seus processos organizacionais e de trabalho. Atualmente, 
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no geral, por sua aproximação com a perspectiva ideológica do neoliberalismo 

e de sua concepção de Estado, esta tem se destacado pela presença do 

ranqueamento, da competição etc.  

Por estar fundamentada sobre esta orientação, a avaliação institucional 

educacional apresenta as possibilidades e limites inerentes ao seu tempo 

histórico, por isto, a concepção de qualidade que a fundamenta e os processos 

teóricos e metodológicos que orientam seus processos, bem como a 

construção e a utilização de seus resultados, são uma construção social 

perpassada pelas tensões e contradições da realidade na qual se insere.  

Assim, como uma prática organizada, sistematizada e orientada por 

procedimentos teóricos e metodológicos, a avaliação institucional educacional 

pode ser relacionada com o que Wholey (1987) chama, em seus estudos, de 

teoria de um programa. Para este autor, um programa é um conjunto de 

recursos e atividades direcionadas para um ou mais objetivos comuns, 

geralmente definidos pela gestão (um único gerente ou por uma equipe de 

gerenciamento). À teoria de um programa, caberia identificar os recursos, as 

atividades e os objetivos pretendidos, ou seja, delinear o que um programa 

precisa fazer, de que forma, com quais recursos, por meio de quais 

responsáveis.  

A teoria de um programa, diante do que vimos tratando, é uma rica fonte 

de informações sobre as expectativas que perpassam a sua construção, o 

objetivo proposto e ação planejada, ou seja, como bem explica Wholey (1987) 

sobre a cadeia de pressupostos causal que vinculam os recursos, as 

atividades, os fins intermediários e metas finais que são necessários a um 

programa para que este produza os resultados esperados. Em suma, para 

verificar o que realmente viabiliza a concretização de um programa e a 

utilização de seus resultados.   

Esta discussão adentra o universo da avaliação da avaliabilidade 

desenvolvida por Wholey (1987). Nesta, este autor busca mostrar que todo 

programa possui uma teoria destinada a orientar os seus aspectos teóricos, 

metodológicos e políticos. Desta forma, ao observar a teoria de um programa, o 

avaliador é capaz de conhecer melhor a sua realidade, seus pontos fortes e 

fracos e, sobretudo, de identificar às possibilidades de sua implementação, 

minorando ou anulando os prováveis entraves à sua efetivação.  
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Isto se explica pela presença, nesta teoria, de elementos importantes 

para o funcionamento e sustentabilidade do programa, como: normas, objetivos 

e metas, bem como, da descrição dos recursos materiais, humanos e 

financeiros que são necessários à sua consolidação. Neste contexto, a teoria 

de um programa seria, portanto, utilizada para apreender se um programa é 

avaliável ou não, o que facilita ou dificulta sua avaliação e a utilização de seus 

resultados.  

A avaliação da avaliabilidade proposta por este autor, portanto, é 

referenciada pelas possibilidades que perpassam a viabilidade e a utilidade de 

um programa. Neste caso, o que na teoria de um programa facilita ou dificulta 

sua avaliação e a utilização de seus resultados.  

É preciso clarificar que, a pesar do debate deste autor adotar, com maior 

ênfase, a avaliação de programas, suas contribuições extrapolam este recorte 

programático, podendo ser aplicadas, como é o caso deste trabalho, à 

avaliação de instituições educacionais, pois estas também possuem uma 

formatação normativa que direciona todas as suas ações e, a partir das quais, 

é possível desvelar, o que é viável ou não avaliar, se os seus resultados têm 

sido utilizados e para quais propósitos.  

Para nós, a viabilidade e a utilidade compreendem as duas grandes 

categorias avaliativas da meta-avaliação da avaliação institucional da UFRN. 

Nosso intuito é poder, a partir delas, apreender até que ponto esta avaliação é 

viável e útil para o atendimento à demanda avaliativa da comunidade 

acadêmica. 

Quanto à viabilidade, segundo referencia de Wholey (1987), foi dividida 

em três subcategorias, a normativa, de recursos materiais, humanos e 

financeiros e a da viabilidade política. Quanto à utilidade, a partir deste autor, 

adotamos como subcategorias o subsídio à tomada de decisões e o 

atendimento às demandas dos grupos envolvidos ou dos interessados na 

avaliação.  

Para nos apropriarmos destas categorias, elaboramos uma proposta de 

checklist, compreendida enquanto um instrumento de identificação das 

prováveis questões de avaliação e de orientação para a definição dos dados 

que necessitam ser obtidos nesta pesquisa, a exemplo do que se propõem 

Scriven (2015) e Stufflebeam (2001), ao considerar as diretrizes da Joint 
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Committee on Standards for Education Evaluation e a American Evaluation 

Association (AEA).  

Contudo, acrescentando a esta um viés mais interpretativo, ou seja, a 

possibilidade de interpretar a realidade, suas contradições, suas bases 

ideológicas e políticas, emitindo sobre estes juízos de valor de acordo com o 

quanto, a avaliação institucional da UFRN, direta ou indiretamente, se aproxima 

ou se distancia de projetos de universidade e de educação que se organizem 

para além do mercado e de perspectivas mais restritas de formação superior.  

Em suma, podemos dizer que, para este trabalho, a avaliação da 

avaliabilidade é entendida enquanto um instrumento de apreensão da 

viabilidade e da utilidade da avaliação institucional da UFRN. Neste processo, o 

olhar sobre a sua teorização adquire considerável importância por adentrar o 

universo das possibilidades e limites desta prática no contexto local, ou seja, os 

elementos que, a partir da norma, dos recursos materiais, humanos e 

financeiros e da política, podem ser capazes de refletir o que facilita ou dificulta 

este processo avaliativo, bem como, a utilização de seus resultados pelos 

diversos segmentos da comunidade acadêmica que se inscrevem neste 

cenário, como veremos a seguir.  

 

 

4.4.1.1 A viabilidade como categoria: avaliação, o que é possível fazer?  

 

 

 A viabilidade é uma categoria presente na produção de alguns dos 

autores que se propõem a pensar a meta-avaliação e a avaliação educacional, 

em geral, associando-a com o julgamento de valor acerca da racionalidade no 

uso dos recursos destinados ao financiamento de programas/instituições, de 

suas normas e da utilidade de seus resultados para o planejamento e a tomada 

de decisões.  

 Scriven (2015), por exemplo, se reporta ao estudo da viabilidade como 

um instrumento útil para o planejamento e para a tomada de decisões, na 

medida em que possibilita determinar mérito, valor e importância de um 

programa e contribuir para sua melhoria.  
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Para Stufflebeam (2001) uma avaliação viável é aquela que é 

respaldada por políticas pertinentes, estatutos e leis que a estruturem e 

viabilizem juridicamente. É por isto que este compreende ser necessário avaliar 

a viabilidade jurídica do processo e da estrutura de uma avaliação buscando 

mensurar a utilidade das normas para a avaliação em foco. Neste sentido, para 

este, quanto mais próxima das legislações pertinentes, mais viável seria a 

avaliação.  

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), a exemplo do que explanam os 

padrões e normas da Joint Committé, compreendem que uma avaliação viável 

é aquela que se fundamenta em procedimentos práticos, em possibilidades 

políticas e apresenta um custo-efetividade eficiente, ou seja, produz 

informações de valor que justificam os recursos gastos.  

Na exposição destes autores, o destaque está na viabilidade política, 

isto é, na oportunidade de prever as diferentes posições dos chamados grupos 

de interesses, firmando cooperações que minimizem as possibilidades de 

restrição, de refração, e/ou de má utilização dos resultados de um 

programa/avaliação.  

Neste aspecto, é preciso considerar que quando aplicado a uma 

avaliação da avaliabilidade, retomando o que explica Wholey (1987), o olhar 

sobre a viabilidade permite verificar, a partir da teoria de um 

programa/avaliação, que situações favorecem ou dificultam o seu desempenho 

e a produção de resultados úteis à tomada de decisões que provoquem 

mudanças em seus objetivos e metas, com o intuito de favorecer o alcance de 

melhorias no desempenho desta avaliação.  

Em nossa percepção, este tipo de avaliação não deve direcionar-se 

apenas a um viés tecnicista da teoria de um programa/avaliação, mas, 

sobretudo, deve buscar problematizá-la, ou seja, adentrar os fundamentos 

políticos e ideológicos que embasam a avaliação institucional da educação 

superior, em particular da UFRN e as possibilidades que, a partir desta, 

visualizam-se para o atendimento das demandas dos diversos segmentos que 

compõem sua comunidade acadêmica.  

Em suma, diante do que desenvolvemos neste trabalho, entendemos 

que a avaliação da viabilidade se configura enquanto uma categoria chave para 

apreensão da realidade que perpassa a avaliação institucional da Universidade 
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Federal do Rio Grande do Norte, por possibilitar, a partir de seu entendimento, 

identificar e apreender o que a UFRN avalia e sobre qual perspectiva de 

avaliação ela avalia.  

Wholey (1987) enfatiza que para se verificar a viabilidade de um 

programa a partir de sua teoria é necessário adentrar o universo de suas 

normativas (no caso específico da avaliação institucional da UFRN a referência 

normativa é o PAIUB e o SINAES); verificar se o programa possui a garantia 

dos recursos materiais, humanos e financeiros para sua efetivação; se este tem 

viabilidade política, ou seja, interesse da gestão em efetivá-lo e se consegue 

identificar e mediar o interesse dos diversos segmentos que o compõe, 

antecipando questões e propondo reformulações que conduzam à melhoria do 

programa. 

Os aspectos expostos acima se configuram, neste trabalho, enquanto 

subcategorias. Eles compõem o fundamento de nossa checklist, ou seja, por 

questões de ordem metodológica, buscaremos, a partir destas subcategorias, 

confrontar a realidade da avaliação institucional da UFRN, para verificar até 

que ponto esta é viável.    

A ausência ou a fragilidade em algum destes aspectos – os normativos, 

de disponibilidade de recursos e a viabilidade política – podem afetar a 

credibilidade da avaliação por representar limites para a sua efetivação. A falta 

de credibilidade, portanto, é referenciada por Wholey (1979) como uma das 

ameaças mais comuns à viabilidade de um programa desde a formação 

da equipe, afetando inclusive as possibilidades que perpassam a utilização dos 

resultados. 

Diante do exposto, podemos considerar que a credibilidade acerca de 

um processo avaliativo é uma construção social, uma espécie de indicador de 

que o trabalho desenvolvido está alcançando os segmentos a quem se destina, 

seja por meio da participação, do acesso à informação, da produção de 

resultados úteis ao atendimento de suas necessidades, enfim, indica que, de 

alguma forma, os envolvidos conhecem o que está sendo produzido e utilizam 

seus resultados.  

Esta discussão é importante, pois aponta que as categorias de 

viabilidade e utilidade fazem parte de um mesmo processo, se articulam e se 

complementam, não sendo possível pensá-las isoladamente, mas como parte 
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da avaliação da avaliabilidade, ambas têm o mesmo valor e são capazes de 

nos trazer consideráveis contribuições para apreender a realidade da avaliação 

institucional da UFRN, como veremos a seguir. 

 

  

4.4.1.2 A utilidade como categoria: avaliação, até onde podemos chegar?  

  

 

 Assim como consideramos a viabilidade de uma avaliação uma 

categoria central para o desvelamento das possibilidades que se abrem à 

avaliação institucional da UFRN, principalmente por esta envolver o que é 

plausível avaliar, a utilidade de uma avaliação e de seus resultados também é 

entendida por nós como uma categoria importante para o estudo em foco, pois 

esta tem muito a dizer sobre o lugar institucional que esta avaliação ocupa e 

sobre a sua importância para planejamento e para a tomada de decisões que 

resultem na melhoria dos processos institucionais.  

Não é sem fundamento que Weiss (1978) afirma que toda avaliação 

precisa ser útil, ou seja, ser utilizada para produzir melhoria nos programas e 

serviços, e, por que não dizer, nas instituições. A identificação desta utilidade 

pode ser reconhecida, segundo esclarecem Cohen e Franco (2013), quando 

conseguimos observar que mudanças institucionais foram provocadas por meio 

do uso efetivo, na realidade em questão, de um recurso que se encontra 

disponível.  

A discussão efetuada por Cohen e Franco (2013) é importante por nos 

fazer refletir sobre a necessidade de se verificar como a utilização da avaliação 

institucional tem se configurado na UFRN, ou seja, se esta tem sido realmente 

apropriada pelos diversos segmentos institucionais  e utilizada para promover 

mudanças na direção do atendimento das necessidades da maioria da 

população acadêmica. Isto é importante se considerarmos que, entre a 

existência desta prática e a utilização de seus resultados, pode haver um hiato 

que precisa ser conhecido e superado para que mudanças mais efetivas nesta 

realidade possam ser consolidadas.  

Já Scriven (2015), ao adentrar o debate acerca da utilidade da avaliação, 

privilegia as possibilidades que envolvem sua usabilidade e não sua utilização 
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efetiva. Para este, a utilidade requer uma razoável facilidade de uso e, 

em algumas situações, exige uma disposição da gestão em querer considerar o 

trabalho avaliativo. Como esclarece este autor, as falhas observadas no uso da 

avaliação podem ser consequência de uma má gestão, não necessariamente 

dos resultados e da falta de utilidade.  

No campo da meta-avaliação, Stufflebeam (2001) compreende que para 

ser útil, esta precisa garantir o que o autor chama de qualidade de uma 

avaliação, a melhoria de seus processos e a credibilidade e o bom uso dos 

recursos nela investidos, ou seja, atender aos critérios da boa avaliação 

segundo as prerrogativas estabelecidas pela Joint Committé, de julgar a 

qualidade, os processos, a credibilidade e a eficiência na gestão dos recursos 

financeiros.   

Para Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), as dimensões da utilidade 

da avaliação compreendem: a identificação dos chamados grupos de interesse 

que perpassam a avaliação; em basear-se em informações pertinentes às 

questões avaliativas e nas necessidades dos interessados; identificar os valores 

e os fundamentos lógicos que embasam os procedimentos e interpretam as 

descobertas; expor de forma clara em relatório, os dados da avaliação e do 

programa; ter agilidade na produção e disseminação destes dados para que as 

informações sejam apropriadas em tempo hábil para serem utilizadas; e pelo 

seu Impacto em instigar o acompanhamento e a utilização dos resultados pelos 

grupos de interessados.  

Para Wholey (1987), o potencial de uso de uma avaliação pode ser 

verificado quando esta é utilizada por decisores políticos para melhorar o 

desempenho do programa (maior eficiência, maior eficácia ou maior rede de 

serviços); redefine os objetivos e atividades do programa/avaliação melhorando 

seu desempenho; atende os interesses dos grupos envolvidos no processo 

avaliativo; contribui para melhoria do desempenho de um programa/avaliação, 

no sentido de avaliar sua capacidade de responder aos interesses avaliativos 

dos diversos sujeitos que demandam avaliação.  

A categoria utilidade abordada por Wholey (1987), Stufllebean (2001), 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), Scriven (2015) nos leva a perceber que 

a avaliação precisa ter uma utilidade ou utilidades. Embora o foco maior destes 

autores seja a tomada de decisões que resultem em melhoria do desempenho 
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das instituições educacionais (maior eficiência, maior eficácia ou maior rede de 

serviços), em nossa compreensão a utilidade também é uma construção social, 

pois se formata referenciada por um projeto de universidade e de sociedade.  

Trazer esta concepção nos remete a pensar as relações que perpassam 

esta prática no seio da UFRN, isto é, a buscar apreender duas dimensões 

fundamentais para este trabalho, quais sejam, o para que e o para 

quem esta avaliação se direciona. O para que e para quem a avaliação 

institucional da UFRN está sendo útil?   

Como afirma Wholey (1987), para ser considerada uma boa avaliação, 

esta precisa produzir resultados que possam ser utilizados por todos os 

interessados, não apenas pelos gestores – considerados potenciais tomadores 

de decisões, mas também, por outros grupos que possuam interesse no 

programa/avaliação. Neste cenário é preciso considerar, na realidade da UFRN, 

quais segmentos têm sido alcançados pelos resultados da avaliação 

institucional.  

Assim, para efeito deste trabalho, elencamos como subcategorias de 

utilidade, o subsídio à tomada de decisões e o atendimento das demandas 

avaliativas dos segmentos da comunidade acadêmica da UFRN. Estes dois 

aspectos compõem nossa checklist no que se refere ao confronto da realidade 

desta avaliação com a categoria da utilidade, a exemplo do que nos propomos 

a fazer com a categoria da viabilidade. 

Como construção social, este processo não está alheio a dificuldades. 

Assim, dentre os obstáculos que inibem a utilização dos resultados do 

programa/avaliação, Wholey (1987, p.1) indica que os mais comuns 

compreendem:  

 

  

l. Ausência de definição do problema abordado, de intervenção do 
programa, da definição dos efeitos esperados ou do impacto esperado 
sobre o problema abordado.   
2. Ausência de uma lógica clara de pressupostos testáveis que 
vinculem os recursos disponíveis para o programa, com sua 
implementação e com o alcance dos resultados do programa, e o 
impacto deste resultante.  
3. Falta de acordo sobre prioridades de avaliação e usos pretendidos 
de avaliação.   
4. Incapacidade ou relutância em agir com base na informação de 
avaliação.  
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   Em geral, notadamente, as dificuldades apresentadas por este autor se 

referem a lacunas observadas na teoria do programa. Em nosso entendimento, 

os aspectos acima são indicadores de que existem problemas na construção 

da proposta da avaliação que trazem como consequências a fragilidade e/ou o 

não uso da avaliação pelos grupos envolvidos, sobretudo pela imprecisão em 

definir o que o programa/avaliação se propõe a fazer, a partir de que 

instrumentos, se os recursos disponíveis são suficientes para responder às 

necessidades avaliativas, em que e para que este precisa ser útil, etc.   

Na verdade, compreendemos que esta orientação evidencia a 

importância e a centralidade do planejamento para o bom andamento de um 

programa/avaliação, principalmente, por este permitir identificar possíveis 

problemas e redefinir preventivamente as ações, inclusive quanto às 

intencionalidades que se tem a respeito de seu alcance e de sua utilidade.  

Até porque, para Wholey (1987), estes problemas são sérios e podem levar a 

avaliações inconclusivas e pouco úteis.  

Diante do exposto, reafirmamos a importância das categorias de 

viabilidade e de utilidade para o debate em foco, sobretudo, pelas 

possibilidades que estas trazem para a análise avaliativa da avaliação 

institucional da educação superior no âmbito da UFRN e do uso de seus 

resultados.  

Cabe salientar que, por escolha teórico-metodológica, as dimensões 

política e ideológica, implícita ou explicitamente, do processo de construção da 

avaliação institucional da educação superior no Brasil e, especificamente, na 

UFRN, envolve nossa análise, por isto, ao longo do trabalho, haverá sempre 

uma tentativa de provocar a articulação e o diálogo entre a teoria e a prática.  

Esta escolha analítica parte da compreensão de que a teoria e a prática 

se articulam, se confrontam e se complementam, por isto, ora se afirmam, ora 

de negam. É exatamente aqui que vemos a importância da síntese, ou seja, de 

buscar apreender as possibilidades de mudanças que, no contexto de 

contradições da (re)produção da sociabilidade capitalista, se abrem para a 

avaliação institucional da UFRN.  

Isto está sendo considerado porque em nosso entendimento, a avaliação 

institucional da UFRN se constrói também referenciada por contradições que, 

em alguns momentos, vão contribuir para a afirmação de perspectivas mais 
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amplas de educação, de universidade e de sociedade e, em outros, estas 

serão mais restritas. Neste aspecto, compreendemos que este movimento de 

aproximações sucessivas com processos de ampliação e de retrocessos de 

direitos, sobretudo ao que se refere à educação superior, é também um 

indicador das (im)possibilidades avaliativas que se apresentam em cada tempo 

histórico e das facilidades e dificuldades que envolvem a utilização de seus 

resultados.  

 

 

4.5 OPINIÃO DOS ENTREVISTADOS ACERCA DA AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL DA UFRN: DE QUE LUGAR INSTITUCIONAL CADA VOZ 

ECOA?  

 

 

Não é uma tarefa simples adentrar um universo tão complexo como a 

avaliação institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

principalmente quando se intenta apreender o que lhe é singular em meio a 

uma diretriz nacional de avaliação da educação superior que se desenha a 

partir de determinações externas.  

Isto porque, sua singularidade se constrói fundamentada pelas relações 

que se estabelecem entre as dimensões mais globais da política de avaliação 

da educação superior, e aquelas que são possíveis de serem construídas no 

contexto local, visto as configurações econômicas, político-ideológicas, sociais 

e culturais que perpassam sua condição de Instituição de Ensino Superior, 

pública e localizada na região Nordeste de um país periférico e dependente, 

como é o caso do Brasil.  

 Cenário que expressa uma realidade perpassada por desigualdades e 

uma necessidade constante de esta Universidade (re)pensar sua inserção nos 

processos sociais mais amplos, sobretudo em um momento histórico de 

profundas transformações do Estado, de globalização e de avanços científicos, 

tecnológicos e comunicacionais, como os que vemos nos dias de hoje.  

É, portanto, um desafio para esta instituição de ensino mediar em si e 

para si os diferentes olhares, ou seja, os diversos projetos de educação 

superior, de universidade e de avaliação que tencionam internamente as 



208 
 

 

relações que se estabelecem entre os diversos segmentos que a compõem e 

as demandas avaliativas que lhe chegam externamente, algumas enquanto 

escolha, outras enquanto imposição.   

Assim, para efeito deste trabalho, informamos que a coleta de dados foi 

efetuada a partir dos espaços de gestão, representado nesta pesquisa pela 

Administração Central, na pessoa da Reitora51; dos espaços responsáveis pela 

avaliação institucional, representados por dez dos avaliadores da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e pelo Coordenador da Coordenadoria de 

Acompanhamento e Avaliação. 

Quanto aos segmentos da comunidade acadêmica, foram entrevistados: 

o Presidente da ADURN, representando os professores; a Presidente do 

SINTEST, os técnicos administrativos; e os Discentes. Estes últimos foram 

ouvidos por meio de dois dos representantes do DCE,  dois tanto do DCE 

quanto dos CAs e três dos integrantes dos CAs. Além destes, foram ainda 

ouvidos seis discentes não integrantes destes espaços representativos. Estes 

se voluntariaram para a pesquisa por terem interesse na temática. Este 

segmento, no total de 13 discentes, se encontra distribuído nos cursos de 

Enfermagem, Jornalismo, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Biológicas, 

Nutrição e Serviço Social.  

Cabe aqui salientar que a opção de trabalhar com os espaços 

representativos de cada segmento da comunidade acadêmica foi uma escolha 

metodológica direcionada à apreensão, a partir dos sujeitos chave de cada 

espaço de representação política da UFRN, das suas percepções acerca da 

avaliação institucional desenvolvida por esta instituição.  

Isto posto, a seguir, adentremos o universo da Administração Central, da 

CPA, da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação e dos demais 

segmentos da comunidade acadêmica, buscando apreender, a partir de seus 

discursos, as suas percepções a respeito da avaliação institucional da UFRN52.  

 

                                                           
51

 Dados coletados a partir da exposição da Reitora em ocasião do Seminário Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudantes (ENADE) na UFRN: análise dos resultados de 2014, 
promovido pela PROGRAD no ano de 2017, tendo como principal público os coordenadores de 
curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) desta instituição, tanto do campus central quanto 
dos campi do interior do Estado.  
52 Reiteramos que a exposição dos dados tomará por base os cargos e/ou funções em 
exercício dos sujeitos da pesquisa no âmbito da instituição ou, no caso do discente, seu 
vínculo. 
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4.5.1 Quanto à Reitora - Administração Central 

 

Para a Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, há uma 

necessidade de retomar, no contexto da UFRN, a discussão acerca da 

avaliação institucional em todas as suas dimensões. Esta necessidade parte da 

observação da queda de seus indicadores de desempenho junto ao MEC e do 

que isto representa para esta Universidade, tanto no que se refere à sua 

projeção local, nacional e internacional, como uma instituição denominada por 

esta de "excelência", quanto para a possibilidade, caso não haja enfrentamento 

desta questão, de redução de sua dotação orçamentária.   

Esta preocupação da Reitora demonstra que o processo de regulação e 

de controle que a avaliação institucional educacional tem exercido hoje sob às 

IFES brasileiras, não acontece sem consequências. Uma delas se refere ao 

que compreendemos ser a ―ditadura do desempenho‖ (grifo nosso). Para ser 

considerada de boa qualidade, uma instituição necessita alcançar os índices de 

excelência estabelecidos pelo SINAES nos quesitos da avaliação interna e 

externa, de cursos e do desempenho dos alunos.  

 Para responder a essas exigências, as IFES têm passado por 

transformações as mais diversas, tanto no ensino, quanto na pesquisa e 

extensão, principalmente pela necessidade de adequação constante de seus 

planos institucionais, projetos pedagógicos dos cursos etc., aos requisitos 

estabelecidos por este sistema de avaliação, pois, em geral, a queda dos 

índices de desempenho frente às determinações do MEC se constituem em um 

sinal de alerta de que algo na instituição está errado e precisa ser melhorado.   

Como explica a Reitora, os resultados de uma boa ou má avaliação é 

fruto de um trabalho coletivo, incluindo o aluno, mas não apenas este. Sendo 

necessário efetuar um trabalho conjunto para que esta avaliação possa ser 

melhorada a cada ENADE. E clarifica que a redução do desempenho não é um 

problema apenas local, mas que se estende para outras universidades do país. 

Assim, melhorar o desempenho no ENADE passa a ser visto, na UFRN, não só 

como uma preocupação, mas como um objetivo institucional importante para 

toda a comunidade universitária, em particular, para os gestores, professores e 

alunos dos cursos avaliados.  
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Essa realidade demonstra que a perspectiva de avaliação que 

predomina neste processo é a avaliação como teste e de universidade como 

um espaço de formação restrita à formação para o trabalho e não para uma 

formação mais ampla e integral do sujeito em sua relação com o trabalho, com 

o conhecimento técnico, científico e social sob o qual a profissão se constrói e 

se fundamenta, embora nos documentos institucionais esta última seja 

referenciada como parte da missão institucional.  

A interlocução da UFRN com processos avaliativos tem, no contexto da 

UFRN, uma trajetória particular. Nas palavras da Reitora, às práticas 

avaliativas sempre foram um recurso de gestão e de melhoria dos processos 

institucionais, a priori por meio do PAIUB (1993) e, posteriormente, do SINAES 

(2004). Essa melhoria hoje tem como fonte basilar o ENADE e sua concepção 

de qualidade, notadamente fundamentada em índices de desempenho 

produzidos a partir da aplicação de testes e, em conjunto com outros 

instrumentos de mensuração da produtividade institucional, como número de 

professores com títulos de doutor, quantidade de produção acadêmica, de 

projetos de pesquisa e extensão etc.  

Neste caso, a avaliação dos processos para realimentação e 

reformulação das ações institucionais a fim de melhorá-las, fica submissa à 

avaliação dos resultados, do conhecimento do que esta instituição deixou ou 

não de alcançar enquanto metas e objetivos, sem que uma mediação mais 

ampla destes últimos com os porquês que estão nas entrelinhas de cada um 

destes resultados, sejam possibilitadas.  

Cabe, portanto à UFRN, no cenário de redução dos índices de 

desempenho alguns de seus cursos, a luz do que explica a Reitora, ser 

necessário "(re)planejar, criar novas estratégias para que a gente melhore a 

qualidade. É o que nós precisamos fazer após cada avaliação". É por isso que 

a cada conceito recebido pelo INEP/MEC uma equipe composta por 

"coordenadores da PROGRAD e a CPA" trabalham estes dados junto aos 

devidos cursos, buscando melhorá-los.  

Conseguir elevar os conceitos dos cursos, portanto, torna-se uma meta 

a ser alcançada pela instituição. Neste aspecto a avaliação interna adquire 

maior destaque para a promoção do conhecimento da realidade institucional da 

UFRN e soma-se a avaliação externa, compreendida como mais imparcial, 
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para identificar no que esta vai bem e no que esta precisa melhorar, 

modificando toda a dinâmica desta instituição em torno deste propósito.  

Em nossa percepção este direcionamento esvazia a UFRN de sua 

autonomia frente às suas próprias demandas avaliativas, de seus segmentos e 

sobre os processos de organização administrativa, política e pedagógica da 

instituição e dos cursos. No caso do ENADE, essa interferência alcança o 

projeto pedagógico dos cursos tão incisivamente, que até os seus conteúdos 

passam a ser referenciados por aqueles que são exigidos na prova. 

Enfim, no discurso efetuado pela Reitora, é possível apreender que esta 

compreende a importância da avaliação institucional para o planejamento das 

ações desenvolvidas pela UFRN, para o aperfeiçoamento de seus processos e 

para a melhoria de seus resultados. No entanto, fica evidente haver uma maior 

preocupação com os resultados, até por que, quando se consideram as 

relações mais amplas, as orientações do MEC adquirem maior prioridade, 

sobretudo por virem acompanhadas de medidas de premiação e punição que 

interferem diretamente no acesso ou não, da universidade, às condições 

materiais necessárias à manutenção dos serviços institucionais, como por 

exemplo, sobre o seu orçamento.  

Cabe salientar que esta perspectiva de avaliação institucional 

educacional está tão arraigada à realidade institucional que acontece 

desacompanhada de uma reflexão mais ampla acerca dos critérios de 

qualidade que servem de referência para o julgamento dos cursos e das IES, 

ou ainda, dos instrumentos por estes utilizados para mensurar o conceito de 

desempenho atribuído aos cursos pelo ENADE. Antes, as orientações são 

reproduzidas e esforços são empenhados na busca do referencial de qualidade 

determinado pelo INEP/MEC.  

 

 

4.5.2 Quanto à Comissão Própria de Avaliação (CPA)  

 

 

A Comissão Própria de Avaliação da UFRN objetiva implementar o 

SINAES na nesta instituição. Sua composição atual foi instituída pela Portaria 
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nº 413/14-R, de 10 de março de 2014, para mandato de quatro anos, conforme 

orientação do art. 11 da Lei nº 10.861/2004 - SINAES53. 

Em sua formação conta com a participação de nove professores, três 

técnicos administrativos, um discente e um representante da sociedade (IFRN). 

Além dos avaliadores da Comissão, esta conta com o suporte de cinco 

Técnicos Administrativos e três assessores54. 

A nomeação dos membros da Comissão é efetuada por meio de 

indicação. Esta pode partir de algum de seus membros ou da própria gestão da 

universidade. Segundo esclarece o Avaliador55 4 da CPA "as pessoas que são 

chamadas para lá são pessoas que de alguma forma ou entendem de 

avaliação, ou de um tema da avaliação, uma dimensão da avaliação ou elas 

são referência no local onde elas trabalham, seja no interior, seja aqui no 

campus".  

Neste aspecto, verificamos haver uma preocupação, por parte da CPA e 

da gestão, com a dimensão técnica, profissional e ética dos sujeitos que 

compõe esta Comissão. Como reitera o Avaliador 656 da CPA "todos os 

membros que lá estão tem uma razão de ser. Seja o acúmulo de 

conhecimento, seja a referência que a pessoa é num dado centro, seja sua 

capacidade de articulação, de diálogo, seja tudo isso junto".  

Esta organização privilegia a representatividade dos diversos centros e 

departamentos da instituição, em detrimento da paridade entre os segmentos 

que a compõem, sendo assim, observamos uma maior participação de 

professores no processo de avaliação institucional desenvolvido pela CPA.  

No que se refere a este aspecto, o CONAES, a partir da Portaria nº 

2.051/2004, deixa a cargo de cada IES deliberar acerca do funcionamento e 

                                                           
53

 Portaria Nº 413/14-R de 10 de março de 2024. Disponível em: 
http://www.avaliacao.ufrn.br/documento.php?id=116786243. Acesso em 08 de julho de 2018. É 
possível perceber, pela portaria, uma desatualização do número de membros em relação à 
realidade da CPA. A Portaria nomeia dezenove membros como integrantes da CPA, na 
realidade atual esta atua com 14, destes apenas 10 são efetivamente ativos. É possível 
verificar a quantidade de membros da CPA, consultando o Relatório de Autoavaliação 
Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Triênio 2015 – 2016 – 2017 
(UFRN, 2018)    
54

 Como já exposto na parte introdutória deste trabalho, os dados junto à CPA foram coletados 
por meio de entrevista semiestruturada direcionada a dez do total de vinte e dois avaliadores 
membros da Comissão. Cabe ainda salientar que, deste total, atualmente, apenas dez dos 
avaliadores são ativos no desenvolvimento de suas atividades. Além destes, um assessor da 
CPA também foi ouvido.  
55

 Avaliador da CPA Técnico Administrativo. Entrevista realizada em 9 de abril de 2018.  
56

 Avaliador da CPA professor. Entrevista realizada em 04 de maio de 2018. 
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das atribuições da CPA. Contudo, especificamente ao que se refere a sua 

composição, orienta que esta contemple todos os segmentos da comunidade 

acadêmica57 e veda o predomínio absoluto de uma das partes, conforme 

observamos na citação abaixo,  

  

 

A§ 2o A forma de composição, a duração do mandato de seus 
membros, a dinâmica de funcionamento e a especificação de 
atribuições da CPA deverão ser objeto de regulamentação própria, a 
ser aprovada pelo órgão colegiado máximo de cada instituição de 
educação superior, observando-se as seguintes diretrizes:  
I - necessária participação de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de 
representantes da sociedade civil organizada, ficando vedada à 
existência de maioria absoluta por parte de qualquer um dos 
segmentos representados;  

 

 

 No caso da CPA verifica-se que, embora esta contemple os diversos 

segmentos da comunidade acadêmica e à sociedade civil organizada, sua 

formatação é composta por uma maioria absoluta de professores, o que 

contraria as orientações desta Portaria. Embora não se tenha conhecimento da 

existência, por parte do MEC, de medida de ajuste da UFRN a este critério.  

 Esta composição tem como explicação, como vimos, a necessidade de 

munir a CPA de pessoas dotadas de capacidade técnica para condução dos 

trabalhos avaliativos. Para alguns membros da Comissão, a falta de paridade 

pode ser compreendida como uma fragilidade, conforme afirma o avaliador 158 

da CPA, "nós temos mais docentes do que técnicos. Temos só uma 

representação estudantil. Esta é uma das fragilidades da Comissão".  

                                                           
57

 No que se refere à representação dos segmentos da comunidade acadêmica na CPA, é 
importante explicar que, apesar de esta participação pressupor a inserção das demandas 
avaliativas de todos os grupos no processo de avaliação desenvolvido por esta Comissão, no 
que se refere aos técnicos administrativos, isto não acontece, pois para este segmento é 
destinada uma avaliação própria, mais direcionada a avaliação de desempenho, coordenada 
pela Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação – CAA, vinculada à PROGESP, que, por 
ser mais direcionada ao desempenho, por vezes não consegue apreender as necessidades 
avaliativas específicas deste segmento. A participação dos técnicos, neste caso, está mais 
relacionada à sua contribuição técnica na implementação do SINAES e não de uma efetiva 
representação da categoria e de suas demandas. Esta avaliação será melhor explanada mais 
adiante neste trabalho.  
58

  Avaliador da CPA Técnico Administrativo. Entrevista realizada em 05 de abril de 2018. 
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No entanto, para o Presidente da CPA59, a atual formatação, organizada 

a partir dos setores, é positiva, já que, como avaliador externo do INEP, este 

tem verificado que as CPAs que adotam composições mais paritárias, em 

geral, não têm conseguido desenvolver-se a contento, sobretudo por lacunas 

na dimensão técnica dos envolvidos, o que não acontece com a avaliação 

institucional na UFRN, tomada por outras universidades, como uma referência 

nesta área. Isto pode explicar o porquê de a paridade, nesta situação 

específica, não ser uma prioridade.  

Em nossa compreensão, é preciso aprofundar o diálogo e buscar 

alternativas que permitam uma participação mais ampla da comunidade 

acadêmica no processo de avaliação institucional desenvolvido pela UFRN, 

principalmente se o intuito é promover uma cultura de avaliação na qual todos 

os segmentos se comprometam e se reconheçam enquanto partícipes deste 

processo.  

Como explica Carvalho (2009, p. 91), ―a participação dos envolvidos na 

ação garante à avaliação maior densidade. Limita seu risco de permanecer 

periférica‖. Permite a esta prática ―incorporar os sujeitos implicados nas ações 

públicas‖ e ―desencadear um processo de aprendizagem social‖ que favoreça a 

―democratização do conhecimento e a transparência da ação pública‖. 

 Assim, a participação, a partir do momento que contribui para o 

processo de construção do conhecimento e para a transparência acerca do que 

está sendo avaliado, faz o trabalho avaliativo ser mais enriquecedor. Isto é 

relevante, pois pode favorecer, segundo enfatiza Carvalho (2009, p. 92), o 

usufruto da avaliação para ―realimentar ações buscando aferir resultados e 

impactos na alteração da qualidade de vida da população usuária, ou ainda 

mais precisamente, repensar as opções políticas e programáticas‖.  

No caso da avaliação institucional educacional, a participação efetiva 

dos segmentos da comunidade acadêmica nos processos avaliativos, pode 

contribuir para uma reflexão mais ampla a respeito das possibilidades e limites 

que perpassam as instituições educativas e suas ações, sobretudo se 

pensarmos no atendimento às demandas dos diversos segmentos que 

compõem esses espaços educativos.  

                                                           
59

 Presidente da CPA, Professor. Entrevista realizada em 27 de fevereiro de 2018. 
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Para Carvalho (2009, p. 93), ―a cultura da avaliação terá de se introduzir 

no campo social democratizando informações, decisões e facilitando a 

participação cidadã na formulação, implementação e desenvolvimento de 

políticas e projetos‖. Na realidade da UFRN isto implica na necessidade de 

oportunizar uma participação mais ampla dos segmentos acadêmicos nos 

processos de construção avaliativa. Em nossa percepção, sem participação 

efetiva, esta prática não pode tornar-se uma cultura realmente estabelecida 

nesta instituição.  

A participação também permite que os sujeitos envolvidos nos 

processos avaliativos se reconheçam enquanto parte de um todo e dialoguem 

com seus pares e com os outros segmentos em busca do conhecimento 

institucional e de alternativas para o enfrentamento de seus limites e 

fortalecimento de suas potencialidades. Neste aspecto a diversidade dos 

membros avaliadores da CPA e a paridade entre os representantes dos 

segmentos acadêmicos adquire ainda mais importância.  

Para o Avaliador60 7 da CPA, o fato de existir apenas um representante 

dos discentes na comissão, por vezes, dificulta a proposição de uma reflexão 

mais ampla acerca das questões dos estudantes. Não por desrespeito ou 

negligência da equipe de avaliadores com tais questões, mas pela ausência do 

olhar de outros discentes que venha dialogar com o que já existe, aprofundar a 

leitura da realidade institucional e contribuir para a construção de alternativas 

que resultem em melhorias mais consistentes para a comunidade estudantil.  

Esta questão traz rebatimentos para a necessidade de uma maior 

abertura da CPA para os segmentos da UFRN e também para a necessidade 

de uma maior publicização dos processos e dos resultados das avaliações 

efetuadas, para que a comunidade acadêmica possa conhecer o seu trabalho, 

compreender sua importância para instituição e para cada um de seus 

segmentos. E ainda, identificar suas potencialidades e fragilidades, 

contribuindo para melhorá-la.  

Quanto à questão da composição da CPA ser referenciada pela 

indicação e ter de submeter-se a aprovação da gestão, em alguns momentos é 

percebida por parte de seus avaliadores como um limitador da autonomia da 

                                                           
60

 Avaliador da CPA Aluno. Entrevista realizada em 03 de maio de 2018. 
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Comissão frente a tomada de suas decisões. A esse respeito o Avaliador 1 da 

CPA assinala:  

 

 

Aqui é uma indicação da própria CPA buscando este perfil ético de 
algum professor e aí a gente leva o nome para reitora e ela quem 
define se concorda ou não ... que eu acho que isso também fere um 
pouco a nossa autonomia, se a gente diz que é autônoma frente a 
reitoria e escolher um membro ela é quem define, não sei até onde está 
nossa autonomia ... A gente tem autonomia para elaborar relatório, 
para fazer críticas, para fazer sugestão, mas eu acho que isso também 
é um probleminha que deveria melhorar esse processo, certo?  

 

 

Porém, para a maioria dos avaliadores da CPA, apesar da validação dos 

seus membros passar pelo crivo da gestão, esta Comissão tem a liberdade e 

autonomia necessária para trabalhar às questões avaliativas que se colocam 

em seu cotidiano, seja a partir das demandas da gestão, dos órgãos superiores 

da UFRN, do MEC, dos órgãos de controle ou de necessidades identificadas 

pela própria CPA.  

 

 

A impressão que eu tenho é que tem autonomia, por parte da CPA, a 
gente se sente bem à vontade assim ... pra seguir tanto as dimensões 
que o SINAES determina, como também pra abordar outros aspectos, 
ter outros tipos de visões, outros tipos de avaliações, enfim, como 
membro da CPA eu tenho a impressão que a gente tem uma boa 
margem, a gente tem uma boa liberdade (AVALIADOR 7 DA CPA, 
MAIO/2018).  

 
 

Notadamente, esta percepção está presente na grande maioria dos 

entrevistados e expressa que, em geral, os integrantes desta Comissão se 

sentem à vontade, enquanto avaliadores, para propor questões avaliativas para 

além do SINAES e efetuar críticas e sugestões de melhoria dos processos 

institucionais. Embora seja igualmente evidente que as demandas avaliativas 

do MEC tenham prioridade no desenvolvimento de suas ações, até mesmo 

pelo teor de obrigatoriedade que lhe é peculiar. Esta realidade fortalece a 

compreensão da CPA enquanto um órgão independente da administração 

central.  
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Na UFRN, estrategicamente, esta Comissão está localizada 

(referenciada geograficamente na UFRN) na Pró-reitoria de Planejamento 

(PROPLAN). No organograma da Figura 1 é possível verificar a existência de 

uma Coordenadoria de Avaliação das Políticas Institucionais, responsável por 

dar suporte técnico administrativo à CPA. É também neste espaço que a 

assessoria técnica se insere. Porém, é preciso clarificar que o processo de 

trabalho da CPA acontece de maneira independente, por meio de reuniões 

mensais, nas quais são discutidas as avaliações, a metodologia a ser 

empregada, bem como a distribuição de responsabilidades entre os seus 

membros.  

 

 

Figura 1 - Organograma da Pró-Reitoria de Planejamento da UFRN

 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento UFRN. Disponível em: 

<http://www.proplan.ufrn.br/pagina.php?aba=1&alias=i_organograma>. 

 

 

Diante do que vimos observando, compreendemos que o espaço no qual 

a avaliação institucional se insere na UFRN permite uma proximidade deste 

instrumento com dimensões importantes da gestão. E que se bem explorados, 

permite identificar os limites e possibilidades que se colocam para esta 

http://www.proplan.ufrn.br/pagina.php?aba=1&alias=i_organograma


218 
 

 

universidade em um momento em que é possível (re)pesar seus objetivos, 

metas, etc.  

Quanto à inserção institucional dos avaliadores da CPA, dos dez foram 

entrevistados, seis possuem cargos de gestão na UFRN, seja como pró-reitor, 

pró-reitor adjunto ou coordenador de algum setor; três são servidores da 

UFRN, porém não participam de cargos de gestão; e um é discente da UFRN.  

Estes dados demonstram que a CPA tem uma articulação estreita com 

os espaços de gestão. Tal realidade, em nossa percepção, se bem apropriada, 

pode favorecer o fluxo de informações sobre as políticas institucionais e a 

disseminação dos resultados avaliativos junto aos diversos segmentos da 

comunidade acadêmica, provocando-os à reflexão sobre estas políticas e suas 

ações, sobre a necessidade de avaliá-las e, em particular, sobre a importância 

de que os processos avaliativos sejam efetuados a partir da participação.    

Os avaliadores da CPA entrevistados, em sua maioria, têm mais de oito 

anos na instituição e alguns possuem vínculo maior que 25 anos. Isto 

pressupõe um conhecimento institucional até certo ponto amplo, capaz de 

contribuir para o desvelamento da instituição, mas também, em alguns casos, 

cristalizar alguns procedimentos e ações inibindo processos de mudança.     

Para o Avaliador 861 da CPA, a permanência de pessoas por um longo 

período na Comissão, "é bom por um lado, porque guarda a história, mas isso 

é ruim por outro, porque não dá movimento pra própria comissão". Isto 

demonstra a importância de um avaliador sensível à necessidade de mediação 

entre o passado e o presente, em observar à síntese entre os antigos e os 

novos processos educacionais, sobretudo quando consideramos às mudanças 

que a avaliação institucional educacional assume no tempo presente e seus 

impactos sobre as dimensões teórico-metodológicas e políticas desta prática.    

Assim, o olhar sobre a UFRN e os seus processos pressupõe visões de 

mundo diversificadas, gestadas por cada sujeito à medida em que este se 

insere no mundo a sua volta e no contexto educacional desta instituição de 

ensino superior. Os entrevistados da CPA, portanto, estão distribuídos na 

UFRN nos seguintes setores: um no Departamento de Biofísica e 

Farmacologia, um no Departamento de Engenharia Mecânica, dois no Centro 

                                                           
61

  Avaliador da CPA Professor. Entrevista efetuada em 12 de abril de 2018.  
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de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), um na Agência de Comunicação da 

UFRN (Agecom), um no Departamento de Odontologia (DOD), um na Química, 

um na Economia e dois no Centro de Educação.  Como podemos perceber, 

neste quesito, o grupo entrevistado é bem diversificado.   

Com certeza, esta diversidade traz contribuições importantes para a 

construção do conhecimento institucional, pois evidencia a possibilidade de 

troca entre os saberes, visões de mundo e experiências avaliativas de cada 

sujeito inserido neste processo. Em nosso olhar, isso pode contribuir, em parte, 

para aperfeiçoar o campo da avaliação institucional que vem sendo 

desenvolvido na UFRN desde 1994.  

Neste aspecto, é importante observar que a diversidade aqui pode ser 

ampliada, pois, em seu formato atual, se restringe às atividades fim da 

universidade, como o ensino, a pesquisa e a extensão e os segmentos nestas 

envolvidos, não de uma diversidade ampla, direcionada a totalidade de seus 

processos e segmentos, que considere, no mesmo espaço avaliativo 

institucional, às atividades consideradas como meio (políticas de pessoal e de 

gestão de pessoas, por exemplo).  

Assim, embora para nós os fins e os meios sejam parte de um mesmo 

processo, para efeito da avaliação institucional desenvolvida na UFRN, a CPA 

é responsável pela implementação do SINAES – ensino, pesquisa, extensão. 

Nestas dimensões, a avaliação do PDI, dos Planos de Gestão, dos cursos e da 

docência adquirem maior prioridade e visibilidade. Quanto à avaliação dos 

Técnicos Administrativos, é efetuada por um espaço próprio, a Coordenadoria 

de Acompanhamento e Avaliação, situada na Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas e a esta subordinada.   

Esta cisão implica na separação entre os espaços de planejamento e de 

execução, o que desfavorece a construção de uma visão ampla e integrada 

das ações institucionais e das problemáticas que envolvem seus segmentos. 

Isto pode indicar o porquê dos entrevistados, em geral, não conseguirem ter 

clareza acerca das contribuições que as atividades avaliativas desenvolvidas 

trazem para sua categoria, seja esta dos discentes, docentes ou técnicos 

administrativos.  

 

 



220 
 

 

4.5.3 Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação (CAA)62  

 

A Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação é o setor 

responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do desempenho dos 

técnicos administrativos da UFRN. Esta se situa na Pró-reitoria de Gestão de 

Pessoas, mais especificamente na Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas, 

no mesmo plano da Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas e 

da Coordenadoria de Capacitação e Educação Profissional, conforme 

demonstrado na Figura 2.  

 

Figura 2 – Organograma da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) 

 

Fonte: Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas UFRN. Disponível em: 
<http://www.progesp.ufrn.br/doc/organograma_progesp.pd>f. Acesso em: 08 jun. 2018. 

                                                           
62

 Para coleta de dados acerca da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação (CAA), 
foram efetuadas consultas aos documentos e sites institucionais, bem como uma entrevista 
semiestruturada com o Coordenador da CAA, no dia 7 de maio de 2018.  
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Tem como fundamento de trabalho a Resolução nº 40/2015 do CONSAD 

de dezembro de 2015, que "Dispõe sobre a reestruturação do sistema de 

avaliação de desempenho dos servidores técnicos administrativos em 

educação e dos docentes ocupantes de funções administrativas da UFRN". 

Suas diretrizes não foram construídas a partir do SINAES, embora 

coincidentemente, segundo nos informou o Coordenador do setor, atenda 

alguns de seus quesitos. No Art. 2º, estabelece como objetivos:  

 

 

§1
o 

O sistema da Avaliação de Desempenho tem por objetivo geral o 
desenvolvimento de pessoas, o da instituição e o aperfeiçoamento da 
gestão de pessoas. 
§2

o
 O sistema da Avaliação de Desempenho tem por objetivos 

específicos: 
I - identificar os aspectos do trabalho que facilitam ou dificultam o 
desempenho do servidor;  
II- facilitar o relacionamento interpessoal nas equipes, favorecendo um 
clima organizacional harmônico; 
III - promover a participação do servidor, ocupante ou não de função de 
gestão, no planejamento e execução das ações do setor ou unidade 
em que se encontra lotado; 
IV - possibilitar o acompanhamento da gestão nos resultados dos 
processos de trabalho e sua melhoria nos níveis operacional, tático e 
estratégico; 
V - oferecer informações sobre o desempenho dos servidores para 
viabilizar o trabalho de acompanhamento organizacional da 
Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação - CAA; VI - contribuir 
para o levantamento das necessidades de capacitação; 
VII - subsidiar as progressões funcionais por mérito com base nos 
resultados objetivos do desempenho dos servidores técnico-
administrativos em educação; 
VIII - coletar informações diagnósticas para subsidiar o planejamento e 
a execução de políticas e ações referentes à carreira dos servidores 
técnico-administrativos em educação e à gestão universitária em geral. 

 

 

Ou seja, legitima o processo de acompanhamento e de avaliação dos 

técnicos administrativos da instituição e dos professores que exercem funções 

de chefia, para verificar até que ponto estes atendem as expectativas 

institucionais explicitadas nos planos de gestão e de trabalho de cada setor.  

Esta é uma atividade contínua e se desenvolve a partir de quatro etapas: 

Planejamento, Acompanhamento, Registro e a validação, segundo as 

orientações expostas no Art. 3º da referida Resolução,  
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Art. 3
o
 O sistema da Avaliação de Desempenho será desenvolvido em 

quatro etapas, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - 
SIGRH: 

I - planejamento: estabelecimento de atribuições setoriais e plano de 
trabalho que deverá ser elaborado pela chefia imediata, com a 
colaboração e ciência do servidor; 

II - acompanhamento: processo de acompanhamento de gestão do 
desempenho; 

III - registro: preenchimento, em formulário próprio, da avaliação de 
desempenho referente no período vigente; 

IV - validação: discussão dos registros com a equipe de trabalho e 
revisão do plano de trabalho (UFRN, 2015). 

 

 

Embora se oriente a partir destas etapas, é no registro que esta tem 

maior visibilidade, sendo este por vezes confundido com a avaliação 

institucional propriamente dita. Como bem relata a Presidente do SINTEST63 ao 

tratar sobre a dificuldade de os Técnicos Administrativos compreenderem o 

processo de avaliação desenvolvido na UFRN. Em suas palavras,  

 

 

Não, nós não temos esse conhecimento profundo, nem assim, 
digamos, assim, o elementar mesmo, né? A gente não tem isso da 
avaliação institucional. Eu acho que poucos servidores conhecem isso. 
Porque é uma coisa assim... é comissão, mas eu acho que fica muito 
restrita, essa comissão. Uma coisa que podia ser melhor trabalhada, 
mais divulgada, né? Melhor debatido. Eu acho que era pra ter 
seminário, era pra ter... sabe? E chamar os servidores pra discutir, 
audiência... Eu acho que tá faltando muito isso por parte da 
administração nessa questão. Eu acho que pecam muito em relação a 
isso. Então, é isso... A minha avaliação é essa. Porque queiram quer 
não queiram, nós somos parte disso aqui, dessa universidade. Somos, 
somos avaliados, temos uma avaliação de desempenho que também 
está dentro da avaliação institucional. E nós não temos esses 
acompanhamentos, esse conhecimento que a gente deveria ter. Na 
realidade estamos um pouco esquecidos, de certa forma.  

 

Diante deste relato, é possível apreendermos a distância que separa os 

técnicos administrativos da UFRN das práticas avaliativas por esta 

desenvolvida. Não há clareza quanto ao que é de competência da Comissão e 

o lugar institucional que a avaliação de desempenho ocupa neste processo.  

                                                           
63

 A entrevista com a Presidente do SINTEST foi realizada em 3 de maio de 2018.  
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Esta submissão da avaliação de desempenho à produtividade e à 

meritocracia não acontece por acaso, mas como resultado das novas 

configurações que a gestão pública, sob uma perspectiva gerencialista, 

assume no contexto contemporâneo.  

No cenário da UFRN esta adquire os contornos expostos na Resolução 

nº 40/2015 do CONSAD e apresenta consequência à adoção de medidas 

direcionadas à regulação e ao controle sob o trabalho dos técnicos 

administrativos. Esta postura, em geral, limita a participação deste segmento 

ao processo de execução das políticas institucionais e o distancia dos espaços 

de planejamento.  

A leitura que temos desta realidade é que a separação entre as 

atividades fins e as atividades meio adotadas pela instituição para organização 

de seus processos administrativos, produzem políticas de avaliação 

diferenciadas por segmentos, uma mais interna e meritocrática para os 

técnicos administrativos e outra estabelecida externamente a partir do MEC por 

meio do SINAES, mas não menos regulatória, direcionada aos professores e 

discentes, nas quais se verifica diferentes possibilidades de participação.  

Isto reitera a adoção de uma postura política e ideológica que se 

fundamenta na separação entre os espaços de planejamento e de execução, o 

que fragiliza a articulação entre estas dimensões da realidade e faz com que 

muitas das demandas dos segmentos da comunidade acadêmicas não sejam 

identificadas e respondidas a contento, principalmente às suscitadas pelos 

técnicos administrativos.   

O que nos preocupa nesta situação é a fragilidade do diálogo entre a 

avaliação efetuada pela Coordenação de Acompanhamento e Avaliação e 

aquela desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação, que converge para 

uma relação de prestação de contas, quando, por uma demanda do MEC, esta 

última necessita dar-lhe satisfação a respeito da política de recursos humanos 

da instituição para efeito do cumprimento das condicionalidades de 

(re)credenciamento e de validação dos cursos, já que a existência de uma 

política nesta direção, faz parte do rol dos critérios de qualidade estabelecidos 

pelo SINAES.  
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Esta postura pode explicar o porquê das demandas específicas dos 

técnicos administrativos não conseguirem se inserir, mais amplamente, nos 

espaços de planejamento institucional e, consequentemente, de receber 

respostas mais consistentes da gestão para às problemáticas apresentadas por 

esta categoria em ocasião de sua avaliação de desempenho. 

Compreendemos que esta situação reproduz e naturaliza, nos espaços 

internos da UFRN, às relações de regulação e de controle, sobretudo, sobre os 

processos de trabalho dos segmentos dos professores e técnicos 

administrativos que hoje formam o quadro funcional desta instituição, já que a 

gestão, via de regra, não passa pelo crivo avaliativo.  

Além disso, quando adentra a questão do mérito, transfere para a 

dimensão individual a responsabilidade pelos resultados avaliativos do 

desempenho do servidor, culpabilizando o sujeito pelo insucesso nos 

processos de progressão, muitas vezes, desconsiderando os limites 

institucionais, sociais, econômicos, dentre outros fatores, que podem, direta ou 

indiretamente, determinar, positiva ou negativamente, o desenvolvimento das 

atividades dos professores em cargo de chefia e dos técnicos administrativos, 

reduzindo às suas possibilidades de alcance das metas estabelecidas. 

Esta realidade demonstra que a aplicação da lógica gerencialista sobre 

as instituições de ensino superior tem apresentado consequências para a 

organização administrativa e de recursos humanos destes espaços, 

fragilizando e racionalizando relações, fragmentando processos e dificultando a 

construção de propostas formativas mais amplas, que considerem a formação 

integral do sujeito e não apenas sua formação técnica para o trabalho, ou seja, 

o fortalecimento de uma visão restrita de universidade e de educação.  
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4.5.4 Sindicato dos Docentes da Universidade Federal da Universidade 

Federal da UFRN (ADURN)64  

 

 

Para o Presidente da ADURN, a avaliação institucional se configura 

enquanto um instrumento direcionado a criar parâmetros, avaliativos e 

autoavaliativos, para melhoria da qualidade dos serviços institucionais.   

No que se refere aos professores, a avaliação institucional se confunde 

com a avaliação da docência, visto que, em geral, o seu acesso a esta 

atividade acontece por esta via. Neste quesito, o Presidente da ADURN relata 

que a primeira questão que surge por parte deste segmento é a seguinte? 

"para que serve? Qual o retorno?" Porque a perspectiva deste segmento, "é 

muito de você prestar um conjunto de informações para que elas retornem pra 

você sobre a forma de alguma ação".  

Isto demonstra que, em geral, o professor não consegue identificar, em 

seu espaço ocupacional, mudanças que estes possam reconhecer como 

respostas as problemáticas indicadas por estes em ocasião da avaliação à 

docência, ou seja, como um retorno às questões levadas à gestão por via desta 

avaliação.  

 Na realidade, o presidente da ADURN acredita que a UFRN consegue 

disponibilizar algumas ações de capacitação – visando a melhoria do 

desempenho docente - e serviços que são importantes para os professores, 

como aqueles direcionados à atenção da saúde do trabalhador, mas 

compreende que os docentes não conseguem interagir com estas atividades. 

Para a maioria destes é como se a instituição estivesse, através destes cursos, 

questionando o seu trabalho e a sua capacidade enquanto professor.  

Isto nos indica a necessidade de um olhar mais amplo sobre as tensões 

que perpassam a avaliação da docência, pois esta postura pode ser um indício 

de que, sua condução, esteja chegando a este público mais como um 

instrumento de fiscalização do que de identificação de fragilidades para 

proposição de melhorias.   

                                                           
64

 A entrevista com o Presidente da ADURN foi realizada em 07 de maio de 2018. Cabe 
salientar que, além de Presidente da ADURN, já ocupou cargo de chefia de departamento e 
coordenação de curso – economia, tendo em sua experiência, bastante aproximação com a 
avaliação institucional e da docência.  
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Para o Presidente da ADURN, um dos grandes problemas, neste 

aspecto, é que os professores "não aceitam ser avaliados, eles gostam de 

avaliar. Fazer uma avaliação é prazeroso, mas receber [...]. Você acaba se 

sentindo exposto no seu trabalho, e uma das coisas que aprendi foi que 

professor não gosta de ser questionado".  

Esta é uma realidade bem complexa, pois envolve as relações 

autoritárias e de autossuficiência que se instauram e cristalizam, 

historicamente, no âmbito das instituições de ensino, também, nos espaços de 

formação superior, como é o caso da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte.  

Pode ainda representar o excesso de autoridade na sala de aula e nas 

relações que ali se estabelecem, ou, ainda, a forma encontrada por parte de 

alguns professores para resistir as diretrizes que esta instituição estabelece 

para o seu trabalho, em alguns momentos, por não se identificar ou concordar 

com as bases teóricas e metodológicas que as subsidiam.  

Na questão especifica da avaliação do docente, esta categoria questiona 

a capacidade dos alunos de avaliá-los, como se, por estarem em processo de 

formação, estes não estivessem aptos a opinar a respeito de seu trabalho, das 

disciplinas por estes ministradas, da metodologia de ensino empregada, etc.  

Nesta particularidade, o que o Presidente da ADURN tem observado na 

postura do professor é que este tem dificuldade em interagir com os 

regulamentos da instituição, "não se reconhecem neste processo", ministram 

suas aulas, fazem suas pesquisas, mas não interagem com os regulamentos, 

"criam um mundo dele, diferente do mundo da universidade".  

Esta afirmação pode indicar, em nossa percepção, que os processos 

institucionais e de avaliação nos quais o professor se insere são construídos a 

partir de um planejamento alheio à participação efetiva deste segmento. Assim, 

por ser uma atividade distante de sua realidade, este não consegue enxergar-

se como parte deste processo e engajar-se como sujeito ativo neste espaço em 

construção.   

Diante desta realidade, o Presidente da ADURN tem o entendimento de 

que o desafio que se coloca para a avaliação institucional da UFRN é "fazer 

com que esse professor acolha isso como um trabalho bom e que é feito 

porque tem o objetivo de melhorar o serviço, de melhorar a vida dele".  



227 
 

 

Ao refletir sobre esta questão, compreendemos que antes de 

explicitarmos um julgamento de valor a respeito destes sujeitos, é preciso 

problematizar o que realmente consideramos uma boa ou uma má avaliação, 

pois, no momento da redução do Estado, para parte da população, e da 

adoção de critérios neoliberais para a regulação das políticas educacionais e 

para a construção de suas perspectivas de gestão, a avaliação da docência 

pode estar sendo uma fonte para subsidiar e ampliar a precarização e a 

intensificação do trabalho e não de sua defesa e proteção.  

Compartilhamos com o Presidente da ADURN quando este, ao se 

reportar ao professor, explica ser importante, "Ele se reconhecer como parte da 

universidade, porque, quem é parte, quer que a universidade melhore". A 

relevância disto consiste em valorizar a participação, ou seja, a construção 

coletiva de compromissos e o reconhecimento de que cada um dos segmentos 

que formatam a UFRN tem necessidades específicas que precisam ser 

reconhecidas e utilizadas para fundamentar a construção de ações realmente 

articuladas com projetos de educação e de universidade mais amplos e 

coletivos.  

 

 

4.5.5 Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (SINTEST)65   

 

 

Na perspectiva da Presidente do SINTEST, a avaliação institucional, em 

geral, se direciona a fazer um diagnóstico da situação da universidade, porém, 

tendo como foco prioritário os cursos de graduação. Em sua percepção, "a 

ênfase maior é justamente ver onde é que se pode melhorar, as melhorias que 

podem acontecer dentro da universidade". Esta observação aponta que a 

questão da avaliação dos cursos e de seu desempenho é reconhecida 

institucionalmente como o objetivo central das atividades avaliativas 

desenvolvidas pela UFRN.  

                                                           
65

 A entrevista com a Presidente do SINTEST foi realizada em 3 de maio de 2018.  
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Esta representante dos técnicos administrativos explica que, apesar da 

universidade ser formada por três segmentos66, docentes, técnicos e discentes, 

a avaliação institucional é uma temática pouco debatida na instituição. Até 

mesmo o SINTEST, enquanto entidade, é pouco ouvido pela gestão e tem 

pouco acesso às informações a respeito do que acontece na UFRN, em 

particular, dos resultados dos processos da avaliação institucional, mesmo 

quando o que está em destaque é a avaliação de desempenho dos técnicos 

administrativos.  

Diante disso, é possível observar que o conhecimento da Presidente do 

SINTEST a respeito da avaliação institucional é limitado, tanto no que se refere 

aos processos de trabalho da CPA e da CAA e de seus papeis na avaliação 

institucional da UFRN, quanto dos resultados que estes espaços alcançam.  

Notadamente, isto é um indicador de que os espaços de diálogo; de 

construção coletiva dos processos de avaliação institucional; de divulgação de 

suas atribuições, competências e responsáveis; e, no caso dos técnicos 

administrativos, da ampliação dos mecanismos de respostas às questões 

específicas desta categoria, precisam ser melhor conduzidos e publicizados 

para que a comunidade acadêmica tenha maior conhecimento a respeito desta 

atividade e dos resultados que produz.  

Para a Presidente do SINTEST, "a universidade, ela se fecha muito, 

infelizmente. A gente fala muito em democracia, mas a gente, na prática, a 

gente não..., não existe democracia". Um exemplo que cita está na própria 

formatação dos colegiados superiores da UFRN, onde a participação dos 

técnicos administrativos é ínfima para promover um debate político mais 

igualitário. Isto significa, afirma esta representante, que "não existe disposição 

pra implementar, a disposição pra aprofundar, o tema da democracia dentro da 

universidade". 

A partir do exposto, percebemos que o SINTEST não se sente parte 

deste processo, antes, compreende que a participação dos técnicos 

                                                           
66

 Alguns serviços da UFRN, principalmente de limpeza, motoristas, recepcionistas etc., são 
empregados por empresas terceirizadas. Os servidores desta empresa apesar de exercerem 
um importante papel no apoio às ações institucionais, em geral, não são considerados, pela 
administração central e pela comunidade universitária como um segmento da UFRN. Esta 
realidade faz com que, em um mesmo espaço de trabalho, coexistam diferentes vínculos 
empregatícios e direitos trabalhistas. Geralmente são vínculos frágeis e precarizados e 
trabalho. Infelizmente, devido à legalização deste tipo de relação trabalhista, esta é uma 
realidade naturalizada dentro da instituição.  
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administrativos nos espaços de decisão da UFRN é meramente "ilustrativa", 

pois, em um espaço majoritariamente ocupado por professores, representantes 

da gestão, não consegue ver garantidas as possibilidades de defesa das 

demandas específicas deste segmento. 

Como vimos discorrendo, é interessante perceber que a estreita relação 

da avaliação institucional da UFRN com os direcionamentos mais gerais do 

MEC produz implicações também para o exercício da autonomia institucional. A 

visão da representante dos técnicos administrativos sobre esta questão é a de 

que a UFRN não tem exercitado sua autonomia, na realidade, esta considera 

que a autonomia da universidade tem sido castrada, o que tem prejudicado os 

técnicos, principalmente, pelo aumento de casos envolvendo o ponto 

eletrônico, o assédio moral (explícito e velado) etc.  

Ou seja, a pressão externa que a UFRN recebe, sobretudo do MEC, 

incide sobre os rumos desta instituição e apresenta consequências sérias para 

o exercício de sua autonomia. Neste aspecto, esta última passa a ser 

exercitada mais em sua relação com o estabelecimento de convênios e de 

prestação de serviços de assessoria, consultoria etc., que em seu poder de 

decisão acerca da organização de seus processos internos, sejam estes 

organizacionais, gerenciais, políticos, pedagógicos etc. E isto não acontece 

sem que posturas autoritárias sejam assumidas, em alguns momentos, levando 

a ocorrência de problemas como os elencados acima.  

Neste viés, a avaliação institucional da UFRN, segundo a percepção da 

Presidente do SINTEST, tem uma séria lacuna: não considerar a avaliação da 

própria gestão da universidade e de suas chefias. "É preciso ouvir os 

servidores sobre isso". Esta avaliação deveria ser criteriosa, pois os técnicos 

"sentem na pele, no dia-a-dia, essa ausência". É preciso considerar que muitas 

pessoas exercem cargos de gestão sem a devida capacitação, neste aspecto, 

no que se refere a gestão, é preciso que a UFRN possa "chegar mais perto, 

esse retorno, esse feedback".  

Cabe aqui a ressalva de que, reitores, pró-reitores (titulares ou adjuntos) 

não são avaliados em seu desempenho. Reiteramos que este tipo de avaliação 

só é obrigatório aos técnicos administrativos e professores em cargo de gestão. 

E no SINAES, esta adquire feições particulares ao ser aplicada à docência e 

aos alunos.  
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Em suma, a representante do SINTEST compreende que a avaliação 

institucional é um instrumento importante para o diagnóstico da UFRN, para a 

melhoria de suas metas e de seu planejamento, contudo, para esta, ela não 

está sendo bem conduzida, pois não consegue chegar onde se propõe. Neste 

aspecto, segundo esta, é preciso investir em uma maior divulgação e na 

transparência de seus processos e resultados.  

 

 

4.5.6 Diretório Central dos Estudantes (DCE), Centros Acadêmicos e 

Discentes67  

 

 

Os discentes entrevistados apresentam uma compreensão de avaliação 

institucional referenciada pela avaliação da docência, da estrutura física da 

UFRN e por seu próprio comprometimento com sua formação.  

Isto se explica porque, no geral, sua participação neste processo 

acontece cada início de semestre, quando, por ocasião da matrícula, estes são 

obrigados a preencher um formulário contendo questões referentes a 

capacidade didática e pedagógica do professor em sala de aula; seu domínio 

de conteúdo durante a condução da disciplina; questões sobre as quais estes 

se manifestam a respeito das condições físicas e materiais das salas de aula, 

das bibliotecas, laboratórios, etc.; e ainda, de sua própria responsabilidade, 

enquanto alunos, frente as disciplinas cursadas. 

A apreensão do discente quanto ao processo de avaliação institucional 

da UFRN foi coletada tomando como referência os espaços de representação 

estudantil, Diretório Central dos Estudantes – DCE e os Centros Acadêmicos - 

CAs, conforme aqueles que responderam ao nosso convite para participação 

na pesquisa.  

                                                           
67

 Para adentrar o universo dos discentes, utilizamos como proposta a aplicação da técnica do 
grupo focal por compreender ser possível alcançar um maior número de estudantes em menos 
encontros. O debate foi possibilitado a partir de questões chave elaboradas com o intuito de 
provocar o diálogo acerca da avaliação institucional da UFRN (instrumento em apêndice). Os 
encontros aconteceram em 2 momentos, um em 10 de abril de 2018, tendo como público 
membros do Centro Acadêmico - CA, de Enfermagem e do Serviço Social, e discentes 
interessados; e o outro em 10 de maio de 2018, tendo como público membros do Diretório 
Central dos Estudantes – DCE, CA de Ciências Biológicas, de Comunicação Social, Serviço 
Social e Nutrição.  
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Esclarecemos que a primeira atividade foi submetida no Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (SIGAA) da UFRN, como 

Projeto de Extensão e teve como tema: A Avaliação Institucional da UFRN em 

pauta. Esta foi efetuada no dia 10 de abril de 2018. Como metodologia de 

trabalho utilizamos a técnica do grupo focal, compreendida enquanto um 

importante instrumento de estímulo ao debate e, a partir deste, de 

possibilidades da produção de conhecimentos a respeito da percepção dos 

discentes acerca da temática. O trabalho foi desenvolvido a partir do roteiro 

abaixo:  

 
 

Roteiro Técnica Grupo Focal 
1ª Reunião 
Apresentação do Profissional  
Dinâmica de apresentação e socialização do grupo 
Apresentação da proposta de pesquisa 
1º momento (Trabalhar o conceito de avaliação institucional – 
Interna/autoavaliação; Externa - avaliação de cursos; Enade – Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes / foco na avaliação interna) 
Perguntas norteadoras:  
1 – O que é avaliação institucional?  
2º momento (Identificar se os estudantes têm demandas para a 
avaliação institucional da UFRN, quais são estas demandas, se estas 
demandas estão sendo atendidas – em que estão sendo atendidas e 
em que não tem sido atendidas – o que?)  
1 – O que está sendo avaliado na UFRN?   
2 – O que você gostaria que fosse avaliado na UFRN?  
3° momento (identificar a importância da avaliação institucional para a 
UFRN – porque avaliar, e se estes têm alguma expectativa acerca da 
finalidade da avaliação, formativa ou regulatória – para que avaliar)  
1 – Você acha que a avaliação institucional é importante?  
2 – Para que ela é importante?  

 

 

O Segundo encontro não chegou a ser submetido enquanto projeto de 

extensão. Isto se deve a nossa dificuldade de conciliar as datas e os horários, 

para viabilizar a participação da maior quantidade possível, de membros do 

DCE e dos CAs em tempo hábil para cadastrá-lo via SIGAA. Contudo, é 

preciso esclarecer que este encontro seguiu o mesmo roteiro acima 

especificado.  
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4.5.6.1 Quem são os discentes da pesquisa?  

 

A pesquisa contou com a colaboração de treze discentes. Todos 

estudantes da primeira graduação e com ingresso na UFRN durante o período 

que compreende 2014 a 2017. Estes estudantes estão inseridos nos cursos de 

Jornalismo, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Biológicas, Nutrição, 

Serviço Social e Enfermagem e representam os seguintes Centros: Ciências 

Humanas, Letras e Artes; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências da Saúde; e 

Biociências.  

Embora o convite para a participação na pesquisa tenha sido efetuado 

junto ao DCE68 e CAs, tendo como foco os representantes do segmento 

estudantil, outros estudantes, a partir do informe destas entidades, em 

particular dos CAs de Enfermagem e Serviço Social e da proposição de nosso 

Projeto de Extensão ―A Avaliação Institucional da UFRN em pauta‖, 

manifestaram interesse em contribuir com o trabalho. Assim, dos treze 

participantes, seis não estão inseridos nos espaços de representação 

estudantil, dois participam tanto do DCE quanto dos CAs, dois apenas do DCE 

e três apenas dos CAs. 

Embora não fosse nossa intenção efetuar o controle quantitativo do 

grupo focal entre os discentes com vínculo e sem vínculo com a representação 

estudantil, foi observado um equilíbrio entre estes no grupo formado. Em nossa 

percepção, isto pode indicar que, de alguma forma, o debate a respeito da 

avaliação institucional desenvolvida na UFRN tem extrapolado os limites dos 

espaços do DCE e dos CAs e acontecido também nos corredores, ou seja, nos 

espaços onde o movimento do real – a contradição - se (re)constrói em busca 

de novas sínteses que possam explicar o para que e o para quem avaliar, em 

particular, em um tempo histórico de contornos neoliberais. 

 

 

 

                                                           
68

 Cabe ressaltar que tivemos dificuldades em agendar o encontro com os membros do DCE e 
dos CAs, pois estes estavam participando encontros da categoria estudantil e em processo de 
articulação para eleições destes espaços.  
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4.5.6.2 O que os discentes da pesquisa pensam a respeito da avaliação 

institucional da UFRN?  

 

Como já referenciado, a aproximação do discente com a avaliação 

institucional desenvolvida pela UFRN acontece por meio da avaliação à 

docência, da infraestrutura desta instituição e do comprometimento do aluno 

com sua própria formação.  

O registro de sua percepção a respeito destes itens tem como referência 

o semestre anteriormente cursado e é efetuado por meio da disponibilização, 

via SIGAA, de um formulário próprio, de caráter obrigatório, no início de cada 

semestre, em geral, antes da matrícula em disciplinas. Cabe aqui registrar que 

o preenchimento do formulário é pré-requisito para a liberação do sistema para 

que este se matricule em disciplinas no semestre posterior.   

Em geral, os discentes associam a avaliação institucional a uma 

atividade direcionada ao conhecimento e à promoção da melhoria da UFRN e 

de seus serviços, de identificação das suas fragilidades e potencialidades, de 

otimização na alocação de seus recursos - prestação de contas à sociedade – 

contudo, a referência que fundamenta esta visão converge para a 

compreensão de que a avaliação institucional na UFRN objetiva saber, 

prioritariamente, o que o aluno precisa e como este está sendo atendido.  

Não é por acaso que estes direcionam o olhar, com maior ênfase, para 

este viés, pois, o que estes conseguem observar a partir do local institucional 

em que se situam é uma avaliação institucional que privilegia a produtividade 

do professor, a oferta ou não de uma boa estrutura física para as atividades 

acadêmicas e a mensuração do comprometimento do discente com a sua 

formação a partir da autoavaliação do aluno.  

Esta compreensão, portanto, não significa aceitação deste processo sem 

o devido questionamento, antes, estes criticam a condução da avaliação da 

docência, sobretudo, no que se refere ao instrumental (formulário), a sua 

obrigatoriedade e a ausência de um feedback69 que os possibilite observar, em 

                                                           
69 

Expressão utilizada pelos alunos para relatar a ausência de retorno da UFRN às questões 
discursivas expostas na avaliação à docência efetuada via SIGAA. 
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seu cotidiano, mudanças que possam ser relacionadas aos resultados destas 

avaliações. Como esclarece o Discente 170,  

 

 

Não faço parte de centro acadêmico, DCE e afins, mas falo como aluno 
das dificuldades que é você, todo o início de semestre, você sentir 
obrigado a preencher uma avaliação. Primeiro, que não é algo que é 
uma decisão nossa, de poder optar se devemos ou não fazer isso. [...], 
só o sentimento de obrigatoriedade já passa uma ideia de cobrança e 
isso gera uma insatisfação. A primeira dificuldade é essa... a questão 
da obrigatoriedade. Eu acho que o principal foco que o aluno vê na 
avaliação é a falta de transparência, a gente não sabe qual é o destino, 
que resultados eles vão atingir... Essa falta de transparência é 
complicada. É..., outro ponto é a forma como o sistema é abordado, 
não sou fã, é muito estressante, as perguntas são muito abertas. A 
partir do momento que você cobra de um professor se ele estava em 
sala de aula ou se ele fez chamada, automaticamente, já sobe os 
pontos dele lá pra cima. Então, por mais que depois, na avaliação, a 
gente coloca lá embaixo outras coisas... tem muito mais perguntas 
relacionadas à presença em sala de aula, essas coisas.  
 

 

Este relato demonstra que a obrigatoriedade, a fragilidade dos 

mecanismos de transparência quanto aos resultados da avaliação e a 

formatação do instrumento – formulário e de suas questões71, representam a 

maior fonte de insatisfação dos alunos quanto à avaliação do docente. Isto 

produz implicações porque, a exemplo do que acontece com os demais 

segmentos, estes não se sentem parte deste processo e não conseguem 

identificar em que esta prática se articula com às suas demandas específicas. 

Como relata a Discente 372 

 

 

O que eu acredito também é que não é muito discutido com os 
discentes, é a questão da importância da avaliação institucional. Acho 
que as vezes a gente não consegue mensurar a importância que esta 
avaliação tem para a Universidade. Porque eu percebo que este debate 
não vem articulado pelos CAs, pelo DCE ... Não vem como proposta de 
discussão. Então isso é outra dificuldade. Porque uma dificuldade é 

                                                           
70

 Discente não integra DCE nem CA. Participante do primeiro grupo focal realizado em 10 de 
abril de 2018.  
71

 Ressalta-se que a necessidade de atualização do questionário de avaliação da docência 
também foi uma questão apontada pela CPA. Segundo informações, falta tempo e pessoal 
para trabalhar nesta revisão, já que atualmente houve uma redução da equipe paralelo a um 
aumento da demanda (Membro 1 da CPA, 3 de maio de 2018).  
72

 Discente não integra DCE nem CA. Participante do primeiro grupo focal realizado em 10 de 
abril de 2018.  
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aquela forma do formulário, como ele tá organizado e acho que outra 
dificuldade é a falta de informação a respeito da importância desta 
avaliação. Porque no momento em que o aluno tiver essa consciência, 
ele consegue se organizar e se articular para fazer uma frente de luta 
para tentar mudar esse quadro.  

 

 

A impressão que temos a partir do exposto, é que a fragilidade do 

instrumento de avaliação do docente além de gerar descrédito na avaliação 

institucional, tem conduzido o discente a assumir uma postura 

descompromissada frente à sua participação neste processo, principalmente 

quando este afirma responder as questões aleatoriamente, só para poder fazer 

a matrícula. Para nós isto implica a produção de uma leitura falseada da 

realidade, visto que as informações prestadas não correspondem às suas 

verdadeiras impressões a respeito do teor do formulário.  

Notadamente, este descrédito subestima a utilidade da avaliação 

institucional como instrumento de melhoria dos processos institucionais e 

aparece nos discursos dos discentes esvaziada de um significado técnico e 

político mais amplo. Assim, para estes discentes, a avaliação institucional seria:  

 

 

Um canal para a gente dizer o que é que a gente tá achando do 
período em que a gente estuda

73
;  

 
Na parte mais prática é pra gente saber qual é o professor com o qual a 
gente vai pagar alguma disciplina, porque o que eu vejo é: vamo olhar 
a nota do professor tal e se for muito baixa a gente vai ver outra 
opção

74
; 

 
Avaliação institucional para mim é apenas um questionário que eu sou 
obrigada a responder no início de todos os semestres e que não tem 
nenhuma aplicabilidade prática pra vida do aluno

75
.  

 

 

Estas narrativas reiteram a confusão existente entre a avaliação 

institucional da UFRN com a avaliação da docência. Demonstram que, para o 

discente, esta prática é compreendida como algo autoritário, superficial e sem 
                                                           
73

Discente 10, Membro do DCE. Participante do segundo grupo focal realizado em 10 de maio 
de 2018.  
74

 Discente 8, Membro dos CAs. Participante do segundo grupo focal realizado em 10 de maio 
de 2018.  
75

 Discente 7, Membro do DCE. Participante do segundo grupo focal realizado em 10 de maio 

de 2018.  
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aplicabilidade prática para a sua vida acadêmica. Isto os conduz a assumir uma 

postura desinteressada frente ao processo avaliativo, secundarizando a 

possibilidade do papel político transformador, sobretudo enquanto espaço de 

mobilização estudantil, neste momento, significativamente fragilizada, em 

particular, por não conseguir apreender a importância da adoção de uma 

postura mais ativa e provocativa nos processos de avaliação institucional que 

possibilitem a construção de propostas educativas mais amplas. 

 

 

5 META-VALIAÇÃO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFRN: A 

CHECKLIST COMO INSTRUMENTO  

   

 

 Neste capítulo, buscaremos desenvolver o estudo meta-avaliativo da 

avaliação institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por 

meio da aplicação da Checklist desenvolvida por nós, a partir, sobretudo, dos 

estudos de Scriven (2015), Stufflebean (2001) e Wholey (1987).  

Para tanto, buscaremos articular os dados coletados nesta pesquisa, 

tendo por base os sujeitos acima referenciados com a avaliação da 

avaliabilidade, como forma de melhor apreender o que dificulta e o que facilita 

a viabilidade e a utilidade da Avaliação Institucional da UFRN, como veremos a 

seguir.  

 

 

5.1 A APLICAÇÃO DO CHECKLIST  

 

 

Como vimos expondo, o checklist, segundo orientação, particularmente, 

de Scriven (2015), Stufllebean (2001), é um instrumento de avaliação utilizado 

para subsidiar o trabalho avaliativo por meio da comparação entre o que é 

esperado e o que é executado em um programa - política, projeto, instituições 

etc. 

No caso da proposta em foco, este instrumento está sendo utilizado para 

confrontar a realidade da avaliação institucional da UFRN com alguns aspectos 
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que, na avaliação da avaliabilidade proposta por Wholey (1987), podem 

contribuir para apreensão do que tem dificultado e/ou do que tem facilitado a 

viabilidade e a utilidade desta avaliação no âmbito desta IES.  

Para facilitar a exposição e a análise avaliativa, organizamos os dados 

procurando articulá-los às categorias e subcategorias de referência, conforme 

exposição abaixo. Salientamos que, neste momento, fundamentamos nossa 

análise nas informações prestadas pelos sujeitos entrevistados no decorrer da 

pesquisa.  

É preciso esclarecer que alguns sujeitos apresentaram maior apreensão 

a respeito do que facilita e do que dificulta a viabilidade e a utilidade da 

avaliação institucional efetuada pela UFRN, outros não. Essa diferença se 

explica pela pequena aproximação que os professores, discentes e, sobretudo, 

os técnicos administrativos têm com esta atividade, o que limita seu 

conhecimento acerca desta prática, de seus processos avaliativos e do aparato 

técnico, material e estrutural que esta necessita ter acesso para efetivar-se no 

cotidiano institucional.  

 

 

5.1.1 O que dificulta a viabilidade e a utilidade da avaliação institucional 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

 

 Como vimos discorrendo, a avaliação da avaliabilidade referenciada por 

Wholey (1987) explora tanto a viabilidade de um programa/avaliação quanto 

sua provável utilidade. Na primeira categoria, segundo este, sua aplicação 

exige um olhar sobre a intenção dos chamados grupos de interesse, sobre a 

realidade do programa/avaliação (no sentido de compreender a plausibilidade 

dos seus objetivos) e sobre a viabilidade dos seus modelos de desempenho. 

Na segunda, prioriza avaliar sua centralidade para a tomada de decisões e sua 

capacidade de responder às demandas avaliativas dos diversos requerentes.   

Para o autor, este é um trabalho a ser efetuado por meio do confronto 

entre a realidade na qual a avaliação se insere e as subcategorias: 

Normatização; Recursos Materiais, Humanos e Financeiros; e da Viabilidade 

Política.  Cabe ressaltar que a ausência de alguma destas subcategorias, para 
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Wholey (1987), seria um indicador de que algo necessita ser replanejado ou 

reformulado em um programa/avaliação.  

No contexto da Avaliação Institucional na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como já referenciado, no que se refere à Normatização, esta 

é viabilizada, em sua trajetória, pelo PAIUB/SINAES, hoje, este último e do 

estabelecimento de uma Resolução própria para orientar a avaliação dos 

técnicos administrativos e dos professores em cargos de gestão.  

Quanto aos Recursos materiais, humanos e financeiros, sua viabilidade 

dá-se por meio da disponibilização de pessoas, técnicos e assessores para 

atuar junto na Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a Coordenadoria de 

Acompanhamento e Avaliação (CAA), segundo as especificidades de cada 

uma, bem como de salas, equipamentos de informática, internet, espaço de 

reunião, passagens e diárias etc., os quais, até o momento, são considerados 

suficientes para suprir as necessidades avaliativas destas equipes.  

A viabilidade política é possibilitada pela vontade política de 

implementar, na UFRN, processos de avaliação institucional educacional que 

se oriente para o atendimento às demandas avaliativas do MEC (PAIUB E 

SINAES). E, no que se refere à gestão de pessoas, à avaliação do 

desempenho dos técnicos administrativos e professores em cargos de gestão.  

Ressaltamos, ainda, que, em nosso entendimento, estas subcategorias 

fazem parte de um mesmo processo, portanto, se articulam e se 

complementam. Sua exposição em separado visa, tão somente, facilitar a 

exposição e a abordagem do tema.   

Em um primeiro momento, a discussão a seguir apresenta a relação 

entre as categorias acima referenciadas e a percepção da CPA quanto aos 

elementos que dificultam e facilitam o desenvolvimento do seu trabalho, ou 

seja, como esta Comissão se compreende e compreende o seu próprio fazer 

na avaliação institucional da UFRN? Mais adiante será explorado o olhar que 

os demais segmentos institucionais entrevistados, seja da gestão ou não, 

apresentam a respeito da avaliação institucional desta IES.  
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5.1.1.1 Quanto à Normatização, o que dificulta a Viabilidade da Avaliação 

Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 

 

 É consenso entre os avaliadores da CPA que o SINAES, enquanto 

normativa nacional de referência para o desenvolvimento da avaliação das 

instituições de ensino superior, na UFRN, tem apresentado amplo alcance 

avaliativo, principalmente, por contemplar variadas frentes de ação. 

Para estes, as dificuldades para a implementação do SINAES são 

pontuais e se relacionam mais especificamente às particularidades que 

algumas de suas dimensões assumem, na medida em que, o que está em 

questão é o espaço no qual as Instituições de Ensino Superior se inserem, se 

público ou privado. É o caso obrigatoriedade de avaliar a sustentabilidade 

financeira das IES e da dimensão da responsabilidade social, tendo em vista 

que, no contexto do público e do privado estas adquirem significados próprios.  

O Avaliador 2 da CPA76 esclarece que o SINAES define e padroniza os 

indicadores de avaliação que devem ser observados por todas as IES do país, 

sejam estas públicas ou privadas. Nesta perspectiva, aspectos como a 

avaliação da sustentabilidade financeira podem não se aplicar para a 

universidade pública. Complementa ele:  

 

 

Então são coisas que talvez, a princípio, que esse seja o lado talvez um 
pouco negativo de que a gente pode ver que não se aplica tanto a 
nossa realidade de universidade e no caso da pública, mas ainda assim 
a gente precisa avaliar por conta da lei do SINAES.   

 

 

Neste aspecto, consideramos que entre a dimensão da sustentabilidade 

financeira das instituições públicas e privadas deve haver uma diferença de 

objetivo, qual seja, no espaço público, esta dimensão deveria priorizar o 

conhecimento das fragilidades que perpassam a responsabilidade do Estado 

frente à manutenção da educação enquanto direito social e não o processo de 

                                                           
76

 Membro da CPA, professor. Entrevista realizada em 17 de abril de 2018.  
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adesão à mecanismos de mercado e privatização dos serviços educacionais, a 

exemplo do que se espera do espaço privado.  

Esta observação, nos indica que a padronização dos indicadores para 

todas as IES, diante da diversidade regional e cultural do Brasil e da própria 

organização destas instituições em universidades, institutos, faculdades, etc., 

por vezes, dificulta o trabalho da avaliação institucional na UFRN, pois, 

homogeneíza aspectos da realidade que nem sempre são aplicáveis a todas as 

IES de uma mesma maneira.  

Esta questão nos a chama atenção, pois referencia o caráter 

comparativo-avaliativo do SINAES, compreendido pela CPA, como algo 

importante para o trabalho desenvolvido na UFRN, por afirmar o ponto de 

partida desta avaliação e onde esta precisa chegar. Em nossa compreensão, é 

preciso problematizar o que, neste contexto, este caráter comparativo-

avaliativo significa.  

Qual o sentido de comparação adotado nas diretrizes do SINAES? É 

comparar para colaborar, para promover a troca de experiências e, a partir 

desta, a superação das dificuldades identificadas nas IES possibilitando a 

melhoria do todo, ou, comparar para incentivar o ranqueamento e a 

concorrência entre estas instituições? 

Notadamente, diante do que vimos discutindo até aqui, vemos que o 

SINAES é um sistema de avaliação que se fundamenta na produção de 

conceitos para cursos e instituições, estes utilizados como referência para 

definir a qualidade das IES. Neste viés, o caráter comparativo-avaliativo passa 

a adquirir um contorno mais concorrencial do que colaborativo e é sobre esta 

perspectiva que esta Lei justifica a necessidade da avaliação das instituições 

nos tempos de hoje.  

Esta realidade se reproduz na avaliação institucional da UFRN, na qual, 

a hegemonia do viés comparativo-avaliativo de cunho concorrencial também se 

faz presente. Até porque, o SINAES, enquanto Lei, possui um teor de 

obrigatoriedade e a não observação de seus preceitos pode resultar em 

sanções, inclusive orçamentárias, trazendo prejuízos para funcionamento desta 

instituição. Esta possibilidade não pode ser negligenciada, principalmente por 

representar um impacto direto sobre a viabilidade de suas ações.   
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Quanto a dificuldade de mediar a aplicação da dimensão da 

responsabilidade social nos processos avaliativos da UFRN, o avaliador 677 da 

CPA argumenta:  

 

 

Algumas das dimensões elas são mais claras e facilitam, como a 
dimensão da infraestrutura. Em alguns casos eu acho que facilita, mas 
tem casos que, por exemplo, não ajuda. Por exemplo, na 
responsabilidade social, essa dimensão para mim é uma das que mais 
atrapalha, porque se a gente for pensar na Universidade, ela tem na 
sua missão

78
 uma definição do alcance social da instituição, da sua 

inserção na realidade social que ela se insere né, de sua atuação, do 
cumprimento de sua função social. E eu compreendo muito que a 
dimensão da responsabilidade social está muito próxima em sua 
literatura, próxima de transferência da noção de responsabilidade social 
para uma instituição pública, e isso não se coloca. É algo transversal a 
todas as demais dimensões [...]. Então eu acho que essas dimensões 
do SINAES, elas, em alguns momentos são coerentes, mas outras, 
elas mais atrapalham, porque elas não correspondem muito bem àquilo 
que é a realidade da vida e da própria definição da instituição.  

    

 

Para este, a dimensão avaliativa da responsabilidade social no SINAES 

assume uma conceituação própria, mais direcionada a transferência de 

responsabilidade do Estado para as instituições educacionais. Esta se 

diferencia da compreensão adotada pela UFRN em suas normativas internas, 

nas quais a responsabilidade social é compreendida enquanto parte da missão 

institucional, uma espécie de contrapartida à sociedade dos recursos materiais, 

humanos, estruturais e orçamentários nesta investidos. Isto dificulta o processo 

de adequação da UFRN a esta Lei, tendo em vista que, em alguns momentos, 

para atender às determinações do MEC, esta necessita reconceituar aquilo que 

lhe é particular e alinhar-se ao que é geral, ao SINAES.     

Esta situação demonstra a influência que os direcionamentos mais 

gerais para a avaliação das instituições educacionais estabelecidas pelo MEC 

exercem sobre os processos avaliativos das IFES e o impacto que representa 

sobre sua identidade institucional, notadamente nas situações em que estas 
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 Avaliador da CPA, professor. Entrevista realizada em 4 de maio de 2018.  
78

 ―A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição pública, é 
educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura, e 
contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a 
sustentabilidade socioambiental, a democracia e a cidadania‖ (UFRN, 2010, p. 09).  
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são conduzidas a reestruturar suas dinâmicas administrativas, pedagógicas, 

educacionais etc., em torno das exigências do SINAES.  

Isto reitera o caráter regulador e de controle que impera nos 

direcionamentos avaliativos adotados pelo MEC e reforça a dificuldade de 

viabilizar, na UFRN, propostas de avaliação mais articuladas com suas 

necessidades locais.  

 

 

5.1.1.2 Quanto aos Recursos Materiais, Humanos e Financeiros, o que dificulta 

a Viabilidade da Avaliação Institucional da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte? 

 

 

 Nenhuma política, programa, projeto ou avaliação podem se desenvolver 

sem que lhe seja disponibilizado o suporte material, humano e financeiro 

necessário para a execução das ações propostas.  

 No que se refere à avaliação institucional da UFRN, segundo nos 

informam os seus avaliadores, em geral, esta comissão leva à gestão as 

necessidades avaliativas e as ações que precisam ser desenvolvidas para 

responder a estas demandas e as condições são disponibilizadas. Sobre esta 

questão, o Avaliador 6 da CPA afirma: ―Eu não vejo dificuldades para que a 

Comissão possa operacionalizar o seu funcionamento‖, se tem espaço físico 

adequado, sala de reuniões, transporte para deslocamento e pagamento de 

diárias, quando necessário sair do Campus Central.  

 Apesar disto, a percepção da equipe responsável pela avaliação 

institucional da UFRN acerca das dificuldades de acesso às condições 

materiais, humanas e financeiras necessárias à atuação desta Comissão é 

diversificada e se constrói a partir do tipo de vínculo que cada um de seus 

integrantes assume neste processo.  

Assim, como vimos, a CPA é composta por avaliadores convidados que 

atuam visando responder as demandas das dimensões do SINAES nas suas 

mais diversas frentes. Esta conta com o apoio de uma equipe técnica e de 

assessores, cuja responsabilidade é dar-lhe o suporte para os aspectos 

específicos da avaliação.  
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Neste cenário, o Avaliador 7 da CPA79, ao ser questionado sobre a 

estrutura física, material e humana disponível para a Comissão, relata que a 

considera adequada. ―Eu nunca percebi assim [...] nenhum tipo de demanda de 

alguma necessidade, na verdade, que não conseguiu ser suprida. Eu acredito 

que é adequada.  

Esta percepção não é isolada, mas reflete o olhar da maioria dos 

entrevistados. É o que reitera o Avaliador 880 da CPA para o qual ―Eu acho que 

tem gente demais, às vezes. Tem muita gente que nem vai lá. Eu acho que tem 

alguns que a gente já podia ter cortado‖.  

No discurso destes avaliadores, predomina a percepção de que, em 

geral, esta Comissão tem sustentabilidade material, humana e financeira, para 

manter suas atividades sem maiores transtornos, inclusive quanto ao número 

de integrantes. Falam de excesso de pessoal, já que frequentemente alguns de 

seus membros não assumem compromisso com o trabalho a ser realizado. 

Contudo, é preciso considerar o que explica o Avaliador 6 da CPA, 

 

 

A composição dos membros, ela é diversificada, eu acho que ela tem 
uma representação boa de todos os segmentos e a participação e 
contribuição muito importante de uma equipe de assessores. Que, 
sinceramente, eu não consigo ver a CPA sem o trabalho braçal e 
intelectual e de dedicação que tem a equipe de assessores. Porque 
nós, professores, e até mesmo alunos, mas, sobretudo, os professores 
que lá estão, cada um com um bilhão de tarefas, sobretudo, pró-
reitores, pessoas com agendas uma pior que a outra, e a gente se 
desdobra e se divide nas comissões para dar  conta do trabalho, mas 
com o suporte sempre daquela equipe permanente de assessores, 
porque ela é muito importante para nos ajudar a dar conta.  

 

 

 O olhar acima não é majoritário, mas reflete a visão daqueles que se 

dedicam mais de perto ao trabalho técnico e ao assessoramento. Isto implica 

em perceber que a CPA é perpassada por diferentes graus de participação. No 

caso dos assessores e técnicos, se destaca a competência de dar suporte a 

todo o trabalho teórico, técnico e metodológico da Comissão, sendo esta uma 

responsabilidade a mais que se coloca para estes avaliadores neste processo.  
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 Avaliador da CPA aluno. Entrevista realizada em 3 de maio de 2018.  
80

 Avaliador da CPA professor. Entrevista realizada em 12 de abril de 2018.  
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Essa questão é importante, notadamente, por demonstrar as 

dificuldades destes assessores e técnicos frente à redução de seu quadro de 

pessoal, sobretudo, em um momento de crescente demanda interna e externa 

por avaliação. Questão que traz como consequência a intensificação de 

trabalho desta equipe, que pode acarretar em problemas para a viabilidade das 

ações avaliativas que vinham sendo desenvolvidas até então por esta 

Universidade. Assim explica o Avaliador 1 da CPA, 

 

  

A estrutura física é como eu falei. Ela é muito bem estruturada. 
Inclusive, acredito que agora vá melhorar. Parece que a PROPLAN vai 
disponibilizar uma sala específica para a CPA. E humanos, houve uma 
queda. Nós perdemos três pessoas. Cinquenta por cento do quadro 
dos avaliadores não eram funcionários da universidade. Eles eram 
contratados por um projeto junto à FUNPEC. Eles tiveram que ser 
dispensados pelas dificuldades, pela redução orçamentária e... mas 
igual ao outros não, a infraestrutura de telefone, computador... não tem 
problema. São suficientes. A disponibilidade orçamentária tem essa 
dificuldade.  

 

  

 Como se pode verificar, a partir do que foi apontado acima, a principal 

dificuldade enfrentada pela CPA se relaciona à redução de seu quadro técnico, 

principalmente após os cortes de financiamento da educação superior 

implantados após o início do Governo Temer. O que implica em redução do 

orçamento para o financiamento das políticas educacionais, também na 

UFRN81.  

 Quanto ao custeio destinado a financiar a avaliação institucional, os 

avaliadores entrevistados relatam, em geral, ter acesso aos recursos 

financeiros necessários à sua atuação. Contudo, é interessante observar, que o 

orçamento disponibilizado para comissão não é discutido entre eles, a ponto 

                                                           
81

 Em entrevista para o Jornal Tribuna do Norte, Natal/RN, do dia 17 de dezembro de 2017, a 
Reitora da UFRN, Prof. Ângela Maria Paiva Cruz, relata as dificuldades dos cortes 
orçamentários de custeio e de capital previstos para o ano de 2018. No custeio, alguns 
programas tiveram seus orçamentos cortados, como é o caso dos Cursos de Medicina de 
Caicó e o de Libras, Viver sem Limites. Quanto ao orçamento de custeio de capital, "nós vamos 
receber o mínimo, que acho que não chega a 30 % do capital, que já é menor que 2017. só 
serão repassados uma média de 25%, ou seja, "Se em 2017 nós tínhamos cerca de 60 milhões 
de capital, no próximo ano talvez não cheguemos a 30". Isto implica a necessidade de a UFRN 
ter de efetuar uma série de ajustes para continuar a manter os seus serviços e programas. 
Disponível em:  http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/na-s-vamos-receber-o-ma-nimo-diz-
reitora-da-ufrn/399980 
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de, em sua maioria, estes não saberem informar se existe um orçamento 

específico para seu funcionamento, de onde ele provém, nem qual o seu valor. 

Embora para a equipe, este quesito não se mostre um obstáculo para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Este fato, em nossa percepção, demonstra uma fragilidade na 

articulação entre o planejamento, a execução e os recursos financeiros 

necessários à promoção desta avaliação, o que pode resultar em limites para a 

viabilidade de suas ações, principalmente se a pensarmos enquanto 

instrumento de melhoria da qualidade institucional - esta última compreendida 

de uma maneira mais ampla. Isto porque, para ampliar as possibilidades de 

atendimento às demandas específicas dos diversos segmentos da comunidade 

acadêmica, é preciso um planejamento prévio, no qual o conhecimento dos 

recursos disponíveis é de fundamental importância para se apreender a 

viabilidade das ações propostas.  

Em síntese, podemos afirmar que o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pela CPA apresenta uma boa articulação com os recursos 

disponíveis para sua efetivação. Isto significa que não foram identificadas neste 

quesito, dificuldades que inviabilizassem a execução da avaliação institucional 

da UFRN, sejam estas de caráter material, de recursos humanos ou 

financeiros.  

 

 

 5.1.1.3 Quanto à Viabilidade Política, o que dificulta a Viabilidade da Avaliação 

Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 

 

Como vimos discorrendo, a avaliação institucional é um vasto espaço de 

disputa entre projetos educacionais e de universidade que se confrontam na 

realidade social contemporânea, especificamente marcada pela ideologia 

neoliberal e por tudo o que isto significa para o Estado e suas relações com as 

políticas públicas. Isto apresenta implicações na maneira pela qual esta prática 

é desenvolvida nas IES em todo o país, também na UFRN.  

Diante disto, uma questão perpassa nossa preocupação: A avaliação 

institucional na UFRN é politicamente viável? Ou seja, faz parte da agenda 
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institucional? É uma atividade importante para a gestão? Some-se a isto, 

também, uma preocupação com a viabilidade de consolidar, nesta 

Universidade, avaliações mais participativas e democráticas que consigam 

identificar e responder as demandas específicas dos diversos segmentos da 

comunidade acadêmica. 

Para Wholey (1987), a viabilidade política pode ser identificada, 

principalmente, pelo interesse da gestão ou dos decisores de um 

programa/avaliação em disponibilizar os meios necessários à consolidação de 

suas ações. Esta possibilidade decore do poder deliberativo que estes 

possuem sobre um programa/avaliação. Para este autor, quando os resultados 

de uma avaliação são apropriados pelos espaços de gestão e decisão, podem 

ser melhor aproveitados para modificar alguma realidade a este/a relacionado. 

É por isto que, segundo seu raciocínio, quanto mais interessante for a 

avaliação para este grupo, mais viável, politicamente, será.   

No entanto, embora compreendamos ser importante que a avaliação 

institucional educacional atenda o interesse da gestão e dos decisores, está 

não deve se limitar a esse público, pois as demandas da gestão podem não 

responder às expectativas que outros sujeitos têm a respeito da instituição.  

Na realidade brasileira, as diretrizes da avaliação da educação superior 

e de seus processos decisórios, demonstram que a definição do que avaliar e 

do para quem avaliar, é um processo que se constrói fundamentado pelos 

direcionamentos mais gerais do MEC, a partir das perspectivas avaliativas do 

SINAES.Tal realidade demonstra a centralidade que a dimensão política 

adquire no processo de construção e de desenvolvimento dessas ações.  

Neste contexto, Wholey (1987), em suas reflexões, chama atenção para 

a importância da interação entre os avaliadores e os decisores chave, os 

gerentes e o pessoal82 (refere-se aos responsáveis pela execução de um 

programa/avaliação). Esta teria como fundamento tanto responder o interesse 

dos decisores quanto levá-los ao conhecimento das expectativas dos outros 

segmentos.  

                                                           
82

 Aqui, como em outros momentos, percebemos a separação entre o planejamento e a 
execução, o que implica reconhecer a aproximação deste debate com concepções mais 
positivistas e fragmentadas de leitura da realidade, o que não coaduna com a nossa 
perspectiva teórica, tendo em vista que esta se constrói a partir da relação entre o 
planejamento e a execução, a teoria e a prática, entre as diferentes dimensões que compõem a 
realidade social e suas relações.  
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O intuito disso, na perspectiva deste autor, seria confrontar os decisores 

e gerentes com a realidade do programa/avaliação, com a forma na qual este/a 

está operando e com as implicações das possíveis alterações que possam vir a 

ser efetuadas nas atividades do programa/avaliação em decorrência da 

absorção do interesse dos demais.  

A interação de que trata este autor, no entanto, se limita ao 

conhecimento das demandas para evitar que estas se afastem do planejado, 

ou seja, na realidade estudada, das propostas de educação superior traçadas 

pelo MEC. Seria uma forma de regulação e de controle sobre os rumos das 

instituições, para que a intervenção dos diversos segmentos da comunidade 

acadêmica não aconteça fora do projeto de universidade e de educação que 

vem se estabelecendo a partir do SINAES. Esta postura minimiza às 

possibilidades de inserção das demandas específicas nos processos 

avaliativos desenvolvidos pelas IES, também na UFRN. 

Em nossa compreensão, a identificação das demandas específicas 

deveria direcionar-se ao envolvimento dos segmentos da comunidade 

acadêmica no processo avaliativo e promover à participação visando o 

comprometimento dos sujeitos na ação e na proposição de alternativas que 

promovam resolutividade às questões suscitadas por meio das avaliações, pois 

tais demandas são importantes e podem contribuir para que os processos 

avaliativos sejam úteis para a instituição e os segmentos que a compõe. 

Na realidade da Avaliação Institucional da UFRN, em geral, a avaliação 

institucional desenvolvida é provocada e tensionada pelas diretrizes do MEC e 

por suas demandas avaliativas, sobretudo, quanto à necessidade de 

atendimento de seus critérios de qualidade, e embora, em alguns momentos, 

apresente propostas avaliativas mais internas, como estudo dos egressos e 

dos alunos cotistas etc (melhor explorados mais adiante neste trabalho), está 

não consegue priorizar tais demandas.  

Neste sentido, podemos dizer que as possibilidades políticas de 

consolidar na UFRN esse projeto de avaliação é consideravelmente viável, 

principalmente, por esta Universidade adotar o SINAES enquanto referencial 

de avaliação institucional e se preocupar em segui-lo. Como relata a Assessora 

Técnica da CPA: ―O SINAES é uma lei, temos de seguir‖, ou seja, a 
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Universidade é obrigada a se adequar a lei e isto favorece a consolidação 

desta propostas avaliativa no âmbito da CPA. E complementa: 

 

  

[...] Quando veio a lei do SINAES, aí você pôde... E aí agora, currículo 
tem que se atualizar, e aí, como o INEP cobra, é engraçado como tem 
força o externo... Porque ele dá uma nota e faz ranking. Não era pra 
fazer ranking, de jeito nenhum. Mas, mesmo que ele não faça, a 
imprensa faz quando ver as notas? [...] A gente não quer, mais aí eles 
vão e dão a nota. Eles não ranqueiam, aí a imprensa bota, é primeiro 
lugar [...]. É, mas no que publicizam as notas, aí vem o ranqueamento, 
aí tem a consequência. É... todos dizem, olha a imprensa, é o que ela 
quer...   

 

 

Como podemos observar, a partir do exposto, o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior tem considerável alcance na definição dos 

rumos avaliativos no âmbito da UFRN. Este representa o olhar externo do 

INEP/MEC, a regulação e o controle, a legitimação política e ideológica que se 

consolida por meio da norma e, sem maiores resistências, determina o que 

precisa ser feito e como deve ser feito, ou seja, o para que e o para quem se 

deve avaliar.  

Postura que se dissemina por meio, sobretudo, da mídia, ou seja, dos 

mais diversos espaços de comunicação e informação, nos quais, a importância 

do SINAES enquanto um instrumento confiável de garantia da qualidade das 

IES vem adquirindo um papel central na formação e na publicização dos 

rankings das IES, não só no Brasil, mas em todo o globo.  

A guisa de exemplo, em reportagem do dia 19 de julho de 2018, o Jornal 

Tribuna do Norte83, fundamentando-se na publicação da revista britânica Times 

Higher Education (THE), referenciada em seu texto como uma das mais 

importantes dos rankings internacionais de universidades do mundo, traz para 

o debate o tema do desempenho das universidades.  

A abordagem acontece a partir da seguinte matéria: ―UFRN melhora 

avaliação, mas cai em ranking internacional de universidades‖. Nesta, este 

jornal enfatiza que a UFRN tem se destacado, nos últimos dois anos, entre as 

                                                           
83

 Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/ufrn-melhora-avaliaa-a-o-mas-cai-em-
ranking-internacional-de-universidades/418885. 
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melhores instituições de ensino da América Latina. Segundo o informe, esta 

instituição,  

  

 

obteve melhora no índice médio dos quesitos avaliados, porém caiu de 
posição absoluta na classificação e agora aparece entre o grupo com 
universidades que estão entre a 61ª e 70ª colocação; em 2017, esteve 
em 55ª. De acordo com o THE, a UFRN apresentou queda apenas na 
avaliação de ensino, que foi compensada por aumento nos índices de 
pesquisa, citações, internacionalização e transferência de 
conhecimento. Nesta edição do ranking a instituição obteve média 
entre 45.4 e 48.9, contra números entre 38.9 e 42.4 do ano passado. 
Se tratando do Nordeste a UFRN é a quarta melhor instituição da 
região na classificação. Obtiveram índices melhores a Universidade 
Federal da Bahia (30ª), Universidade Federal do Pernambuco (35ª) e 
Universidade Federal do Ceará (entre 51ª e 60ª). Em cenário nacional, 
a UFRN apresentou a 31ª melhor média dentre 43 instituições 
brasileiras citadas.  

 

 

O relato demonstra o peso que o referencial global defendido pelo MEC 

exerce sobre a organização do trabalho da CPA e em suas perspectivas de 

avaliação. Em nossa percepção, isso reitera a dificuldade de se romper com 

estes limites para buscar propostas de avaliativas mais alinhadas às 

necessidades locais.  

Como dificuldades da viabilidade política a serem superadas, os 

avaliadores da CPA apontam: a necessidade de garantir a paridade da equipe 

de avaliadores da CPA por segmento e não por centro; uma maior atenção 

para a divulgação da CPA e de seu trabalho, inclusive por meio da atualização 

do site; e a revisão dos instrumentos de avaliação à docência. Isto indica à 

necessidade de agregar a este debate categorias como participação, 

democracia e autonomia, que em nosso entendimento, hoje, no geral, não têm 

sido priorizadas.  

 

 

5.1.1.3 De quais problemas de viabilidade falamos?  

 

 

 Quando neste trabalho nos reportamos a problemas de viabilidade na 

implementação da avaliação institucional da UFRN, não estamos tratando da 
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ausência de normas, de recursos materiais, humanos e financeiros ou de sua 

viabilidade política conforme o olhar que nos traz Wholey (1987), mas das 

dificuldades de, no tempo histórico presente, encontrar possibilidades 

econômicas,politico-ideológicas, sociais e culturais que lhe permita reformular 

seus processos para atender demandas avaliativas mais amplas, que se 

organizem para além do SINAES.  

 Até porque, se este Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior já apresenta limites, sobretudo por privilegiar a dimensão da avaliação 

de cursos e dos estudantes a partir do ENADE, que diremos agora, que em 

tempos de interrogações quanto ao futuro das políticas sociais, dentre estas a 

da educação, nos deparamos com a publicação da Portaria Nº 579 de 20 de 

junho de 2018, direcionada a instituir um Grupo de Trabalho para analisar e 

propor medidas para o aperfeiçoamento dos processos de avaliação da 

educação superior, com certeza, não na direção que tanto espera seus 

docentes, discentes e técnicos administrativos. Assim delibera o MEC,  

 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Educação, Grupo de 
Trabalho com a finalidade de promover estudos e propor medidas 
visando o aperfeiçoamento dos processos de avaliação da educação 
superior do Sistema Federal de Educação.  
Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho:  
I - realizar estudos e elaborar diagnóstico dos processos de avaliação 
da educação superior, bem como a repercussão regulatória de seus 
resultados;  
II - apresentar proposta de aperfeiçoamento e racionalização dos 
procedimentos, mecanismos e instrumentos de avaliação.  
 

 

 

 E ainda,  

 

 

4º Os produtos resultantes das atividades desenvolvidas no âmbito do 
Grupo de Trabalho serão consolidados e comporão seu relatório final, 
que será apresentado ao Ministro de Estado da Educação.  
Art. 4º O Grupo de Trabalho terá o prazo de sessenta dias, a partir da 
publicação desta Portaria, para conclusão de suas atividades.  
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Isto significa, em nosso entendimento, haver uma forte tendência de 

aligeirar os processos de avaliação e reduzir ainda mais as possibilidades de 

atendimento das demandas específicas de seus segmentos, principalmente se 

pensarmos na produção de dados que pouco contribuem para uma leitura mais 

ampla da realidade das IES. A questão que fica para nós é a seguinte: Como 

pensar em uma proposta de caráter científico do que compreendemos ser uma 

meta-avaliação do SINAES em um prazo de 60 dias? Cabe a cada um de nós 

tirarmos nossas próprias conclusões. 

Para o momento, é preciso compreender que a avaliação institucional da 

UFRN, quando confrontada com as dificuldades de viabilidade, muitas vezes se 

depara com fragilidades em sua credibilidade. Tida por Wholey (1987) como 

um dos problemas mais comuns da viabilidade de uma avaliação, a falta de 

credibilidade acarreta limites que incidem sobre a sua importância e utilidade.  

Em nosso entendimento, diríamos que à luz do que expõe a CPA, o que 

reduz a credibilidade da avaliação institucional da UFRN é sua dificuldade de 

definir seus avaliadores sem a dependência do aval da reitora; de se fazer 

conhecer pelos alunos a ponto de estes poderem compreender o que é 

avaliação institucional e a avaliação à docência sem confundi-las; de poder 

divulgar melhor seu trabalho; dar feedback84 dos problemas levantados e das 

propostas de solução acordadas em grupo, bem como, efetuar o 

acompanhamento destas propostas para verificar se estão realmente 

produzindo os resultados esperados; e, atualizar seus instrumentos, 

principalmente aqueles que se destinam à avaliação da docência. 

Como vemos, as dificuldades que têm afetado a credibilidade da CPA se 

relacionam também a aspectos da realidade da avaliação institucional da 

UFRN que envolvem necessidade de possibilitar espaços mais amplos de 

participação, de democratização de suas ações e o desenvolvimento de uma 

maior autonomia da CPA frente à escolha de seus avaliadores.  

Diante do exposto, consideramos que o enfrentamento destas 

dificuldades é um desafio para os segmentos da comunidade universitária, no 

geral, e para aqueles que fazem parte da comunidade da UFRN, em particular, 
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 Expressão utilizada pelos avaliadores da CPA para referir-se à necessidade dar retorno aos 
participantes dos processos avaliativos dos encaminhamentos efetuados e dos resultados 
alcançados.   
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sobretudo se considerarmos o tempo histórico de criminalização dos 

movimentos sociais, e mais, de qualquer manifestação de resistência aos 

(des)governos, globais e locais, bem como, as implicações disto para o 

desenvolvimento de projetos mais amplos de educação e de universidade.  

 Não podemos negar o tempo de retrocesso que vivemos hoje, mas 

também não podemos afirmar que esta realidade não pode ser transformada. 

Isto significa que a contradição que perpassa o passado, o presente, 

movimenta o real em busca de novas sínteses a partir das (in)possibilidades 

que se colocam historicamente para a construção diferentes projetos 

educacionais e de universidade. Esta é uma realidade controversa, perpassada 

mais por interrogações que por respostas.  No entanto, é necessário considerar 

que sempre viveremos em um tempo de construção, também, na realidade da 

avaliação institucional da UFRN.  

 

 

5.1.2 O que facilita e o que dificulta a Utilidade da avaliação institucional 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 

 

Neste momento, diante do que vimos discorrendo, uma questão central 

precisa adentrar esta discussão: O para que e o para quem a avaliação 

institucional da UFRN está sendo útil? Não podemos fugir da importância que 

esta categoria possui para a tomada de decisões, como bem nos mostram 

Scriven (2015), Stufflebean (2001), Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004), 

Wholey (1987), mas também não podemos deixar de problematizar: Que 

tomada de decisão é esta? Em que direção caminha?  

Não é possível, neste debate, negligenciar que a avaliação institucional 

educacional é uma construção que se faz perpassada por diversos olhares e 

interesses. Como nos explica Wholey (1987), uma boa avaliação precisa 

produzir resultados que possam ser utilizados por todos aqueles que possuam 

por estes, algum interesse. A importância disto decorre da observação de que, 

para ser útil, uma avaliação precisa ser algo interessante para os grupos, para 

os gestores, para as pessoas que estão, de alguma forma, implicadas na 
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realidade avaliada, precisa atender a alguma necessidade, a alguma 

expectativa.  

É por isto que, para efeito deste trabalho, nos servimos das orientações 

de Wholey (1987), para elencar como subcategorias de Utilidade, a tomada de 

decisões e o atendimento aos interesses dos grupos envolvidos em um 

programa/avaliação, estas subcategorias serão confrontadas com os dados 

coletados e utilizados em nossa checklist, como referência para indicar o que 

facilita a viabilidade da utilização da avaliação institucional da UFRN.  

Quanto ao que dificulta a viabilidade de sua utilização, nos debruçamos 

sobre o que orienta Wholey (1987), quando este recomenda a importância de 

atentarmos para a teoria de um programa/avaliação, tendo em vista que este/a 

tem muito a revelar sobre a viabilidade do que está sendo formulado, 

materializar-se, conforme o planejado ou não, em uma dada realidade.   

Assim, com base nas orientações deste autor, buscamos, a partir da 

organização do trabalho da CPA, identificar, se existem dificuldades na 

utilização dos seus resultados e quais dificuldades são estas.  Para efetuar 

esta análise, nos  referenciamos na autonomia da CPA em definir: o que quer 

avaliar, como vai avaliar e os seus objetivos avaliativos; se a proposta da 

avaliação institucional da UFRN é discutida com os segmentos da comunidade 

acadêmica para acordar suas prioridades avaliativas; e se existem resistências 

de algum dos segmentos da comunidade universitária ao uso de seus 

resultados. E em observar se: a proposta de avaliação da CPA é compatível 

com os recursos disponíveis. Estes elementos buscam observar a viabilidade 

da utilidade da avaliação institucional da UFRN tanto pela gestão como pelos 

seus diversos segmentos e o para que esta tem sido útil.  

 

 

5.1.2.1 O que facilita a Viabilidade da Utilidade da Avaliação Institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 

 
 
 A utilidade de uma avaliação, como vimos, é referenciada pela sua 

capacidade de responder aos interesses dos grupos que compõem a realidade 

avaliada (WHOLEY, 1987). No caso da avaliação institucional da UFRN, 
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efetuada sob a responsabilidade da CPA, este grupo é formado pela 

Administração Central – prioritariamente composta pelos segmentos dos 

Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes.  

 Por se tratar de uma Comissão nomeada pela Reitora e diretamente 

subordinada à administração central da UFRN, quando o que está em pauta é 

a subcategoria da tomada de decisões, é possível observar que suas 

sugestões, em geral, são acatadas e utilizadas pela gestão para subsidiar suas 

decisões.  

Como relata o avaliador 985 da CPA, ―Eu acho que a CPA, ela tem uma 

ligação bem saudável, bem íntima com os gestores, né?‖ Este compreende que 

a administração recebe estes resultados sempre com boa vontade, pois é 

comum ter de retorno da gestão o seguinte discurso: ―o que está ao nosso 

alcance, nós vamos sanar. Aquilo que não está, precisa de um pouco mais de 

planejamento, de orçamento, depende de outros elementos, então a gente 

coloca como meta a médio e a longo prazo‖. A assessora da CPA 

complementa esse discurso afirmando que ―se a gestão não apoiar, é melhor 

não avaliar. 

 Estes relatos demonstram haver uma boa articulação entre os espaços 

da administração central e os avaliadores da CPA e isto explica, segundo 

Wholey (1987), a viabilidade do uso de seus resultados para a tomada de 

decisões.  

Nesse quesito, segundo explica a CPA, a avaliação institucional tem sido 

consideravelmente útil à administração central da UFRN para a tomada de 

decisões a respeito, sobretudo, às questões que se referem à avaliação dos 

cursos – aqui contemplado o desempenho do professor – e o desempenho dos 

alunos – ENADE. Notadamente, à aspectos diretamente relacionados ao 

SINAES e, consequentemente, às demandas do MEC para a avaliação 

institucional da educação superior.  

Quanto ao que se refere às demandas da comunidade acadêmica, o 

avaliador 4 da CPA explica que este atendimento é direcionado aos segmentos 

aos quais a avaliação se refere, por exemplo, ―no caso de uma avaliação de 

curso é conversado com os alunos, com professores, com os gestores‖ 
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 Avaliador 9 da CPA, Professor. Entrevista realizada em 13 de abril de 2018.  
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daquele curso específico, mas não com a comunidade acadêmica como todo. 

Isto significa dizer que esta avaliação atenderia apenas uma parcela da 

comunidade acadêmica.  

Nesse quesito, é preciso considerar, que o processo de trabalho 

efetuado por esta Comissão, na avaliação de cursos tem contornos 

interessantes, já que leva ao conhecimento dos coordenadores de cursos, de 

seu núcleo docente estruturante, dos orientadores acadêmicos e de 

representantes dos discentes por turmas, a situação/conceito na qual se 

encontra o curso junto ao MEC.  

No caso, os resultados do ENADE e da Avaliação dos Cursos (alguns 

com o reforço da avaliação externa) posteriormente os conduz a um processo 

considerado de autoavaliação, no qual, discentes e docentes são convidados a 

refletir sobre os resultados da avaliação de desempenho do MEC, identificar 

coletivamente as questões que levaram à obtenção daqueles resultados e a 

propor alternativas para sua superação. É por isto que a CPA afirma atender os 

interesses da gestão e dos segmentos a qual a avaliação efetuada se refere.  

Esta postura, indica haver possibilidades para a participação dos 

diversos segmentos da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação 

dos cursos e do desempenho dos alunos no âmbito da avaliação institucional 

da UFRN. Todavia, é evidente que não se trata de um diálogo aberto, pois o 

teor das discussões e seu objetivo está fechado nas discussões acerca dos 

resultados do desempenho dos alunos e dos cursos à luz das orientações mais 

gerais do SINAES, o que reduz a participação efetiva dos sujeitos envolvidos, a 

identificação de suas reais necessidades e das possibilidades de atendê-los.  

Contudo, não deixa de representar um espaço importante de provocação 

do debate mais amplo acerca do que é ser universidade, de seu papel 

enquanto espaço de formação de sujeitos sociais e profissionais que se 

(re)constrói a partir das relações que estabelecem entre si, com a natureza e 

com seu trabalho e que necessitam da mediação de diversos instrumentos e do 

conhecimento socialmente acumulado, para produzir, nos tempos adversos de 

hoje, as condições necessárias para sua (re)produção.  

Diante do exposto, podemos sintetizar que, apesar de em alguns 

momentos se verificar uma aproximação da avaliação institucional com alguns 

dos segmentos que compõem a UFRN, em particular Docentes e Discentes, 
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estes espaços se limitam a informar o que é o SINAES, o que este determina e 

o que a UFRN precisa fazer para atender a suas exigências.  

As oportunidades para um debate mais amplo acerca das impressões 

destes segmentos sobre o tema do desempenho dos cursos e dos alunos ou 

para a discussão de outras temáticas são mais restritas. Isso limita a 

apreensão institucional a respeito das expectativas que estes possuem de seus 

cursos e, neste, do processo de formação, reduzindo as possibilidades de 

atendimento de suas necessidades específicas.  

 

 

5.1.2.2. O que dificulta a Viabilidade da Utilidade da Avaliação Institucional da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte? 
 

 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte a avaliação 

institucional tem ampla atuação, embora sua prioridade esteja voltada para os 

cursos e à docência, esta avalia e subsidia a construção e a reformulação do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); dos Planos de Gestão, conforme 

interesse dos gestores; a construção os Planos de gestão dos Departamentos 

e Centros; a construção e reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso; e 

efetua a autoavaliação da instituição segundo as dimensões do SINAES 

(UFRN, 2004 e 2018).  

 Como prática consolidada na UFRN, esta atividade tem apresentado, em 

geral, bom acolhimento por parte da administração central e tem obtido o 

acesso às condições necessárias ao desenvolvimento de seu trabalho, sejam 

estas estruturais, físicas, humanas e políticas, como já referenciado acima.  

Para o momento, cabe, então, observar, a partir dos dados coletados 

pela CPA, no que se refere ao seu processo de trabalho, se as condições 

necessárias para viabilizar sua utilidade são disponibilizadas pela UFRN. Para 

isto, nos serviremos de alguns elementos destacados por Wholey (1987) 

quando este discorre sobre a importância da teoria de um programa/avaliação. 

Assinalamos que neste quesito, buscamos contemplar a autonomia da CPA 

frente aos espaços de gestão, a participação da comunidade acadêmica nos 
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processos avaliativos da UFRN e a democratização das informações. Esta 

exposição contemplará os subitens: 5.1.2.2.1 e 5.1.2.2.2.  

 

5.1.2.2.1 A CPA define o que quer avaliar, como vai avaliar e o objetivo a ser 
alcançado pela avaliação?  
 

 Para ser útil para toda a comunidade acadêmica, compreendemos que a 

avaliação necessita ter autonomia para definir as questões avaliativas. E, por 

que? Pela necessidade que esta tem de contemplar interesses contraditórios 

que nem sempre estão na agenda dos gestões e dos tomadores de decisão.  

Cabe aqui ressaltar que algumas demandas avaliativas podem ser 

objeto de conflito, neste caso, a autonomia frente à decisão de avaliar é 

imprescindível para garantir que aquela realidade será contemplada e que os 

interessados na avaliação poderão utilizar seus resultados para subsidiar suas 

escolhas, sejam estas a favor ou contra a permanência ou não de uma 

determinada ação.  

As diretrizes do que cabe à Comissão Própria de Avaliação avaliar, ou 

seja, o como avaliar, quais os objetivos ao avaliar, as prioridades avaliação e 

de seu uso, estão explicitadas, prioritariamente, no SINAES – Avaliação Interna 

e externa, avaliação dos cursos e do desempenho dos estudantes. Estas foram 

melhor delimitadas nas ―Diretrizes para a Avaliação da Educação Superior‖ 

(CONAES, 2004) e nas ―Orientações Gerais para o Roteiro de Auto-valiação 

das Instituições‖ (CONAES, 2004).  

 Na UFRN, a avaliação institucional desenvolvida pela CPA se 

fundamenta no ―Projeto de Auto-avaliação‖, aprovado pela Resolução Nº 

079/2004 do CONSEPE. Além deste documento base, esta conta com o 

suporte normativo de algumas resoluções internas, como a Resolução Nº 

131/2008 – CONSEPE, especificamente para estabelecer diretrizes para a 

avaliação da docência; a Resolução nº 124/2011 se direciona a definir as 

atribuições e critérios de constituição do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

dos cursos de graduação; e a Resolução Nº 181/2017 – CONSEP, que visa 

aprovar uma política de melhoria da qualidade dos cursos de graduação e de 

pós-graduação da UFRN. Cabe aqui ressaltar que, segundo informações da 
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assessora da CPA, estas normativas resultam do processo de utilização das 

avaliações efetuadas por esta comissão e, portanto, dos resultados por estas 

produzidos.  

Neste caso, a definição do que a UFRN precisa avaliar, como tem de 

avaliar e os objetivos e prioridades desta avaliação e de seu uso chegam a 

esta Comissão provocadas por uma demanda interna da própria CPA, da 

Administração Central da UFRN e de seus Órgãos Superiores, dos Órgãos de 

Controle – CGU, TCU, etc.; do MEC; de alguns Programas de Graduação e 

das demandas espontâneas dos Discentes. Como explica o Avaliador 2 da 

CPA,  

 

 

Então, ou chega da própria necessidade que a CPA tem, por exemplo, 

foi uma iniciativa da própria CPA, ou vindo da administração central ou 

do MEC, seja dos próprios órgãos de controle, então a gente tem muita 

demanda dos órgãos de controle, CGU e TCU. Então são demandas, 

relatórios de gestão que têm que ser feitos. Então são demandas... 

assim... não é só o SINAES, a CPA não tá só no SINAES, ela tá 

basicamente em dar suporte no sentido de avaliação, quando é 

necessário realizar uma avaliação institucional, seja... Inclusive a 

autoavaliação, principalmente, que aí sim é capitaneada pela CPA, mas 

também dá auxilio à instituição, à própria instituição nas avaliações 

externas. Então quando a gente recebe avaliação externa, seja do 

INEP, por exemplo, do MEC na verdade, dá avaliação de cursos, então 

a CPA ela vai ter todo um trabalho de acompanhar, mesmo porque, a 

própria avaliação externa pede a presença da CPA, então a primeira 

reunião dos avaliadores externos é com a CPA e com a administração 

central. Então a gente precisa dar esse suporte para a instituição, pros 

cursos de graduação, de pós-graduação, quando a gente recebe a 

avaliação externa. 

 

 

 Este relato demonstra que a avaliação institucional da UFRN tem 

considerada utilidade para o planejamento e para a tomada de decisões desta 

instituição, inclusive, participa da formulação e da revisão dos relatórios de 

gestão. É a porta de entrada para a avaliação externa e central para o 

processo de autoavaliação institucional.  

 Para esta Comissão as inúmeras demandas que recebe, sejam estas 

externas e/ou internas, não são limitadoras de sua autonomia, pois, apesar das 

dimensões do SINAES, esta compreende ser possível para a CPA ir além e 

propor questões de avaliação que não estão contempladas nesta Lei. Neste 
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quesito, falaríamos em autonomia relativa, pois a Comissão está subordinada 

ao que é possível fazer diante dos limites estabelecidos pelas normativas, 

sejam estas globais ou institucionais.  

Essa ―autonomia com limites‖, em nosso ver, notadamente, também 

adentra as questões que perpassam a definição, por parte da CPA, das 

prioridades da avaliação e de sua utilização junto à gestão e aos demais 

segmentos da comunidade acadêmica.  

Como iniciativas próprias da Comissão e da Administração, vários dos 

avaliadores da CPA se reportam às seguintes avaliações: a avaliação que 

compara o desempenho do aluno cotista com o do aluno não cotista, buscando 

mostrar a importância dos programas de incentivo ao acesso e a permanência 

no ensino superior; o estudo que está sendo efetuado sobre o impacto do 

conceito cinco para a redução do desempenho dos alunos nos cursos de 

graduação da UFRN; e o estudo dos egressos, direcionado a identificar se a 

formação recebida pela UFRN contribuiu para o sucesso profissional do aluno. 

É interessante, para nós, perceber que estes três estudos guardam relações 

com questões analisadas pelo MEC para atribuir valor a uma IES, ou seja, para 

definir e/ou melhorar seus conceitos, principalmente os dois últimos.  

Destes três estudos86, um nos chamou particularmente a atenção, 

sobretudo, por atender uma demanda específica da comunidade interna da 

UFRN, administração central e CPA: o estudo comparativo acerca do 

desempenho do aluno cotista e não cotista. Por que? Por trazer para o debate 

a questão da desigualdade no acesso à educação superior e por mostrar que o 

acesso a oportunidades, mesmo que mínimas, é extremamente necessária 

para minimizar os efeitos da exclusão que fundamenta a sociabilidade 

capitalista e suas relações.  

                                                           
86

 Salientamos que os três estudos são importantes e trazem informações preciosas para a 
gestão conhecer os impactos das políticas de cotas, dos conceitos que avaliam o desempenho 
interno dos discentes para aprovação nas disciplinas cursadas e da formação de seus alunos 
por meio de seus egressos, e assim, melhor fundamentar suas políticas internas. Contudo, 
especificamente o estudo acerca do impacto das políticas de cotas é especial por representar 
uma demanda interna da administração central e da CPA e não diretamente uma determinação 
do SINAES.  
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Qual então a dificuldade da CPA ao propor inserir ao debate interno 

questões que não compõem o rol central de exigências do SINAES? Este 

estudo teve seus resultados divulgados junto aos Conselhos Superiores da 

UFRN e no Relatório de Autoavaliação Institucional da UFRN 2015-2016-2017, 

encaminhado ao INEP/MEC.  

Segundo informa a CPA seus resultados ainda não foram divulgados em 

sua totalidade, nem se encontram disponíveis no site da avaliação institucional 

da UFRN, nem no site oficial desta instituição. O que significa dizer que, os 

resultados deste estudo não conseguiram ser utilizados para fundamentar 

ações que resultem na ampliação do apoio à permanência do discente cotista, 

muito pelo contrário, apesar de sua existência, os programas de apoio à 

permanência ao estudante sofreram cortes em seus orçamentos.  Como 

explica a Reitora, Professora Ângela de Paiva Cruz, em entrevista ao Jornal 

Tribuna do Norte87:  

 

 

Na assistência estudantil este ano nós felizmente conseguimos 
implementar o orçamento. Passamos o ano sem cortar nenhuma bolsa 
de apoio, contratamos a obra do novo restaurante universitário aqui 
vizinho ao setor 3 que vai ajudar a descentralizar o espaço de 
alimentação. Mas a assistência estudantil vai perder no próximo ano 
orçamento de capital. Nós temos mais de 10% a menos de orçamento 
de capital para 2018, e basicamente está vindo apenas o custeio. Isso 
é complicado porque nós temos as políticas de cotas, cada vez mais 
nós estamos com estudantes vindos de escolas públicas dentro da 
UFRN. Mais de 60% dos alunos das universidades federais vem de 
famílias com renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa, e 
esses alunos necessitam de assistência estudantil para permanecer no 
espaço da universidade uma vez que eles entram aqui. São estudantes 
que precisam de apoio para ter sucesso no seu curso. O nosso maior 
problema em 2018 vai ser não poder crescer na quantidade de apoios 
aos estudantes em vulnerabilidade. Outro grande problema vai ser não 
ter orçamento para obras dentro do PNAES (Política Nacional de 
Assistência Estudantil), as estruturas dedicadas à assistência estudantil 
– restaurantes, residências universitárias ... 

 

 

No momento atual em que se encontra a educação superior, é realmente 

com pesar que vemos um estudo como este permanecer invisível, sobretudo 
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 Entrevista Realizada em 17 de dezembro de 2017. Disponível em: 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-na-s-vamos-receber-o-ma-nimoa-diz-reitora-da-
ufrn/399980?utm_campaign=noticia&utm_source=rel. 
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quando observamos o contexto de cortes orçamentários do governo Temer, 

afinal, não estamos falando de números, estamos falando de vidas novamente 

podadas em suas potencialidades, excluídas de seu acesso aos bens materiais 

e ao conhecimento socialmente produzido devido à desigualdade estrutural que 

fundamenta a sociedade capitalista.  

Infelizmente, esta é uma realidade, não apenas na UFRN, mas também 

em outras instituições e em outras políticas públicas, nas quais vivenciamos as 

dificuldades de consolidar ações direcionadas à ampliação de direitos para 

além dos limites históricos do tempo presente.   

 

5.1.3 O que dificulta e o que facilita a Viabilidade e a Utilidade da 

Avaliação Institucional da UFRN quando os segmentos se relacionam? 

 

 

 Em qualquer realidade, o geral e o particular, como se sabe, fazem parte 

de um mesmo processo. Quando articulados, determinam e são determinados 

pelas relações que estabelecem com as diversas dimensões que os compõem, 

sejam estas econômicas, político-ideológicas, sociais ou culturais.  

Cabe, portanto, aos sujeitos implicados nesta realidade, a partir das 

possibilidades que se colocam no tempo histórico presente, efetuar as sínteses 

necessárias à compreensão dos fundamentos teóricos, metodológicos e ético-

políticos que formatam a avaliação institucional da UFRN, como forma de 

apreender seus processos e propor mudanças que favoreçam uma maior 

viabilidade para o desenvolvimento de avaliações que contemplem as 

demandas dos diversos segmentos da comunidade acadêmica.  

Para tanto, o desafio consiste em possibilitar um debate mais amplo 

acerca da avaliação institucional da UFRN, de seus processos, avanços e 

desafios, ou seja, de buscar apreender o que, nesta realidade, vem facilitando 

e dificultando sua viabilidade e sua utilidade para o atendimento às demandas 

dos diversos segmentos da comunidade acadêmica?  

Compreendemos que este desvelamento é resultado das aproximações 

sucessivas que buscamos empreender com a realidade em foco e da 

disposição em ouvir os sujeitos, ou, se preferir, as vozes que ecoam neste 
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processo em construção que é a avaliação institucional da UFRN, as suas 

impressões, anseios, frustrações, sugestões. 

Salientamos que não tratamos aqui de um olhar, mas de olhares que 

são construídos a partir do lugar institucional em que se encontram, olhares 

que se aproximam e se distanciam, se completam e se excluem, que 

caminham entre o consenso e o dissenso, mas que convergem na relação, 

mesmo que traduzida por diferentes significados, com a qualidade e 

desempenho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Esperamos, portanto, de alguma maneira, contribuir para a construção e 

disseminação do conhecimento acerca da avaliação institucional da UFRN e 

que, a partir das mediações teórico-metodológicas propostas aqui, possa 

frutificar em novas sínteses, olhares e vozes. 

Para responder às necessidades de análise, em um primeiro momento 

trataremos nossas apreensões a respeito do que dificulta e do que facilita a 

viabilidade e a utilidade da avaliação institucional da UFRN, tomando por 

fundamento a gestão, nesta contemplada a Reitora – Administração Central da 

UFRN, a Comissão Própria de Avaliação – mesmo como um órgão 

considerado independente, se insere nos espaços administrativos PROPLAN e 

a Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação, PROGESP. No segundo 

momento, privilegiaremos os segmentos da comunidade acadêmica – 

Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes.  

 

 

5.1.3.1 O que facilita e o que dificulta a Viabilidade e a Utilidade para a 

Avaliação Institucional da UFRN através do olhar da gestão?  

 

 

 O que nos revela o olhar da Reitora-Administração Central? 

 

 

O que Wholey (1987) considera central para facilitar a viabilidade e a 

utilidade de uma avaliação é o comprometimento dos decisores/gestores com o 

processo de trabalho e com os resultados avaliativos.  
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No caso da UFRN a avaliação institucional é uma prática 

institucionalizada e inerente a seu processo de planejamento e gestão. Esta é 

compreendida enquanto um instrumento importante para o conhecimento das 

potencialidades e fragilidades institucionais e, seus resultados, entendidos 

como centrais para a tomada de decisões, em particular, para aquelas que 

impliquem na melhoria da sua qualidade e de seu desempenho frente às 

diretrizes estabelecidas pelo MEC.  

Este olhar sobre a avaliação e sua importância para o campo da 

educação é construído socialmente e, no contexto atual se configura como uma 

das faces da reconfiguração do Estado e de suas formas de gestão.  

A avaliação institucional, neste sentido, emite juízos de valor acerca do 

desempenho das IES e lhes atribui conceitos, tendo por instrumento de 

medição os testes. O perigo deste processo está, sobretudo, no 

estabelecimento de rankings entre as IES e do que isto significa para estas 

instituições de ensino.  

No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a redução de 

seu desempenho frente ao INEP/MEC tem suscitado, tomando as palavras da 

Reitora, Professora Ângela de Paiva Cruz88, as seguintes questões:  

 

 

Estamos cuidando bem do ENADE? Estamos cuidando bem dos 
alunos? Do Projeto Pedagógico? O Projeto Pedagógico dá conta? Ou 
a prova do ENADE diz alguma coisa, ou completamente, do que nós 
estamos colocando e trabalhando de construção de conhecimento em 
cada curso? Esta é uma questão que nós precisamos fazer. 

 

 

Este discurso revela que a avaliação institucional, sob a direção do 

SINAES, tem se estabelecido como uma prática normalizada nas IES, também 

na UFRN e é sobre esta base que a universidade tem construído e organizado 

seus processos internos tanto no campo do ensino, como da pesquisa e da 

extensão.  

                                                           
88

 Dados coletados por meio da gravação e transcrição das palestras efetuadas em ocasião do 
Seminário Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) na UFRN: análise dos 
resultados de 2014, promovido pela PROGRAD, tendo como principal público os 
coordenadores de curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) desta instituição, tanto do 
campus central quanto dos campi do interior do Estado.  
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Assim, em meio às medidas de desempenho e a oscilação dos índices, 

uma preocupação é latente: é preciso ―trabalharmos algumas estratégias, 

dependendo das fragilidades apontadas, para que na próxima avaliação nós 

tenhamos uma melhoria naqueles aspectos‖, diz a Reitora. 

Este ciclo de (re)avaliação tem representado uma dificuldade para esta 

universidade. Isto explica a preocupação da Reitora em conclamar a 

comunidade universitária, sobretudo os professores e discentes, para o 

enfrentamento desta questão, ou seja, a assumirem um comprometimento com 

a melhoria dos índices e, consequentemente, com a melhoria da qualidade89 da 

UFRN. Até porque, para a gestão, à resistência de fazer com que seus 

segmentos, sobretudo o dos docentes, acolham os referenciais de avaliação 

propostos pelo MEC, é hoje uma das grandes dificuldades encontradas por 

esta instituição.  

Neste contexto, a crítica aos fundamentos do SINAES, quando ocorre, é 

pontual, e os juízos de valor por este defendido, no fundamental, continuam a 

determinar o que é ou não uma boa instituição de ensino superior. Esta 

avaliação acontece a partir de padrões de qualidade e desempenho que lhe 

são externos, realidade não só do Brasil, mas também, de diversos outros 

países do globo.  

Esta questão é importante, pois demonstra a influência do externo sobre 

a condução e a administração de uma instituição, como é o caso da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hoje facilitada e materializada a 

partir da centralidade que a avaliação institucional educacional, utilizada 

enquanto instrumento de regulação e controle, exerce sobre a definição do 

financiamento destes espaços. Isto porque, o não alcance dos índices de 

qualidade, na visão do MEC, pode resultar no descredenciamento e na 

invalidação de cursos, e, ainda, em cortes orçamentários, inviabilizando ou 

comprometendo a manutenção de serviços ou de parte destes.  

Esta realidade afirma o comprometimento da gestão com o processo de 

trabalho avaliativo desenvolvido pela CPA e com a utilização de seus 

resultados. Isto demonstra as potencialidades que perpassam a viabilidade e a 

                                                           
89

 Qualidade na perspectiva do MEC – medida pelo desempenho nas provas do ENADE 
(avaliação dos cursos e do desempenho do aluno) 
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utilidade da avaliação institucional da UFRN para este segmento, o da 

administração central.  

 Esta postura indica que, quando o que está em pauta são as demandas 

do MEC, a viabilidade da avaliação institucional e a utilização de seus 

resultados são consideravelmente amplas.  Quanto às demandas dos demais 

segmentos da comunidade acadêmica, no geral, por vezes não são 

identificadas, ou, quando são, são secundarizadas, especialmente em tempos 

de cortes orçamentários, como os que vivenciamos hoje.  

Isto pode ser percebido quando observamos, no discurso da gestão, o 

destaque que a avaliação de cursos e do desempenho do aluno adquire neste 

processo. A centralidade desta dimensão da avaliação está no discente e no 

docente, notadamente na medição de seus desempenhos e na centralidade 

que estas informações adquirem para a aplicação dos conceitos aos cursos e 

instituições. Os técnicos administrativos não são referenciados neste processo. 

O que reitera, no que se refere à administração central, o predomínio de uma 

demanda avaliativa mais ampla em detrimento da demanda mais específica 

dos segmentos em questão, sobretudo, dos técnicos.   

 

 

 O que nos revela o olhar da CPA? 

 

 

Diante do que vimos discutindo, não é preciso muito esforço para 

entender o porquê de a Comissão Própria da Avaliação sentir-se acolhida e 

valorizada perante os espaços de gestão da UFRN. Seu trabalho demonstra 

trazer para este público profícuas contribuições, principalmente quando o que 

está em pauta é a (re)produção desta Universidade enquanto instituição 

pública de ensino superior em tempos neoliberais, nos quais prevalece a 

redução do papel do Estado como provedor das políticas públicas. 

Como podemos perceber no decorrer desta pesquisa, o trabalho da CPA 

é facilitado na instituição a partir de normativas externas e internas, da 

disponibilização dos recursos, materiais, humanos e financeiros para o 

desenvolvimento de suas atividades e pelo apoio que recebe dos espaços de 

gestão, com os quais tem estreita articulação e relacionamento, o que facilita o 



266 
 

 

fluxo de informações e a utilização de seus resultados. Apesar disso, esta 

reitera a dificuldade de implicar os segmentos da UFRN nos processos e 

práticas avaliativos propostos pela instituição. 

 

Neste sentido, é preciso trazer para o debate o porquê desta dificuldade. 

Compreendemos que esta pode estar relacionada com a pouca divulgação de 

seus processos de trabalho e de seus resultados e/ou ao não reconhecimento, 

por parte destes segmentos, das suas demandas específicas nos processos 

avaliativos que são produzidos. Como explica o avaliador 890 da CPA,  

 

 

Nós aqui na instituição por conta dos SINAES e da lógica da 
avaliação e da autoavaliação, nós implementamos algumas 
estratégias de fazer isso, né? Criamos a Comissão Própria de 
Avaliação, essa Comissão Própria, ela estuda os resultados das 
avaliações externas e propõe avaliações internas quando necessário. 
Eu acho isso importantíssimo, né? Que a gente se veja, se entenda, 
que a gente se aproprie disso. Também, criamos a avaliação da 
docência, né? Então, se a gente já tinha a avaliação da discência, 
que é comum à formação, hoje a gente tem a da docência. E criamos 
também, mecanismos de discussão, interna dessas avaliações. 
Agora, uma coisa é a gente criar, fazer resoluções, outra coisa é a 
gente conseguir efetivar tudo isso. Então, a gente tem, por exemplo, 
uma descrença muito grande contra essa avaliação da docência, 
porque eles não acham que dá em alguma coisa. A única forma de a 
gente fazer com que eles de fato façam uma avaliação da docência é 
obrigatorizar. Porque é a única forma de a gente ter um mapa do quê 
que os estudantes pensam da docência. 

 

 

Esta percepção, para nós, demonstra haver fragilidades no processo de 

materialização da avaliação institucional no âmbito da UFRN. Fragilidades que 

apontam para uma avaliação que se instaura em nosso contexto, como vimos, 

de fora para dentro. Neste relato isto é bastante claro. Como podemos 

perceber, a menção ao ―nós‖ é frequente, ―nós implementamos‖, ―nós criamos‖, 

(grifo nosso), mas não a partir de um ―nós‖ que se reporta a uma construção 

coletiva junto à comunidade acadêmica, antes, por um ―nós‖ institucional, 

provocado e motivado ―por conta do SINAES e da lógica da avaliação e da 

autoavaliação‖ que este propõe. Em (nós) indicado e não escolhido por voto. 

                                                           
90

 Avaliador CPA, Professor. Entrevista realizada em 12 de abril de 2018.  
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O exposto traz à reflexão uma questão de extrema importância neste 

processo: a participação como obrigação e não como um compromisso 

voluntário, ético e político que assumimos diante de alguma coisa que 

realmente reconhecemos ter valor. Assim, podemos indagar: como construir 

uma cultura avaliativa em um espaço educacional como este, sem a 

possibilidade de uma participação efetiva e consciente? Compreendemos que 

sem participação não há como ser parte e se pensar parte.  

Como explica Saul (2009, p. 105), quando pensamos em uma avaliação 

com características mais democráticas e participativas, adentramos um espaço 

do que está denomina ―avaliação emancipatória‖. Conceito criado por esta para 

explicar uma avaliação caracterizada por ―um processo de descrição, análise e 

crítica de uma dada realidade, visando transformá-la‖. E complementa: 

 

 

Situa-se numa vertente político pedagógica. O interesse primordial 
dessa abordagem é emancipador, ou seja, libertador, visando 
provocar a crítica, libertando o sujeito de condicionamentos 
deterministas. O compromisso principal dessa avaliação é o fazer 
com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas numa ação 
educacional escrevam sua própria história e gerem as suas próprias 
alternativas de ação.  

 

 

Ou seja, a proposta desta autora visa envolver os sujeitos na ação 

avaliativa, incentivá-las a refletir criticamente a respeito da realidade na qual 

está inserida, identificar seus problemas e propor, coletivamente, soluções que 

possam transformar esta realidade. Embora sua experiência tenha sido 

aplicada à avaliação de currículo, seus estudos trazem importantes 

contribuições para pensarmos propostas mais participativas para o campo da 

avaliação das instituições educacionais. Para Saul (2009, p. 106),  

 

A emancipação prevê que a consciência crítica da situação e a 
proposição de alternativas de solução para a mesma constituam-se em 
elementos de luta transformadora para os diferentes participantes da 
avaliação.  
A decisão democrática implica que haja um envolvimento responsável 
é compartilhado dos elementos que participam de um programa, na 
tomada de decisão, tanto nos delineamentos a respeito da proposta 
avaliativa quanto nos rumos de um programa educacional. Estimula-se 
a participação ampla e diversificada dos elementos, contemplando-se 
tanto o consenso quanto o dissenso.  
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A partir desta autora é possível compreender melhor a importância que 

envolve uma participação responsável e ativa dos sujeitos nos processos de 

avaliação. Sua integração como parte da ação e dos espaços decisórios, 

instiga o sujeito para expor suas demandas, propor, escutar e dialogar, ou seja, 

a atuar como agente transformador da realidade na qual se inscreve.  

Talvez o caráter de obrigatoriedade ao qual se refere o avaliador 8 da 

CPA na citação acima, possa explicar a pouca adesão dos segmentos da 

comunidade acadêmica da UFRN às propostas avaliativas que lhe são 

demandadas via avaliação da docência.  Talvez o entrave esteja na fragilidade 

do debate acerca da importância da avaliação institucional e das 

consequências que estes resultados podem produzir para a universidade neste 

contexto de cortes orçamentários; na necessidade de uma publicização mais 

ampla de seus resultados; na sensibilidade em ouvir estes grupos como forma 

de, em algum momento, apreender suas demandas específicas. Talvez isto 

seja um indicador de que os processos de avaliação adotados necessitem ser 

revistos e ampliados para melhor identificar e responder às demandas mais 

específicas dos segmentos da comunidade acadêmica. 

Para nós, este é realmente um contexto desafiador.  Como mediar às 

demandas externas e internas que exigem respostas à avaliação institucional 

no âmbito da UFRN?  Acreditamos que, neste momento, entre avanços e 

retrocessos, no que se refere à avaliação institucional da UFRN, ainda estamos 

vivenciando tempos de construção de rumos. O avaliador 6 da CPA, 

reconhece:  

 

 

Então eu diria que a UFRN consegue trilhar um caminho próprio de 
auto avaliação, de fazer uma avaliação em certa medida para além do 
que determina a avaliação externa e das exigências e imposições da 
avaliação externa. Mas ela não pode se descolar das imposições ou 
daquilo que está recomendado nas avaliações externas. Aliás, ela vai 
ser avaliada pela avaliação externa né? Então de modo que, por 
exemplo, uma avaliação de curso, o curso ele vai ter que responder a 
determinadas condições que são avaliadas externamente. Então, a 
estruturação do curso, a organização, enfim, esse curso, ao existir, 
ele vai e o seu acompanhamento e monitoramento ele está sempre 
antenado com o que está sendo cobrado na avaliação externa. Então 
ele vai, de modo que isso é uma via de mão dupla. Às vezes é uma 
via de diálogo, e as vezes é uma via de imposição da avaliação 
externa por um determinado critério que você vai ter que cumprir 
mesmo que você não concorde, né? Porque se você não cumprir, a 
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nota do curso cai, a nota da UFRN cai. E nesse ranking da vida né? 
Então eu acho que a questão da avaliação externa, pelo que ela 
produz de ranking, pelo que ela tem de implicações no financiamento, 
pelo que ela, enfim, as consequências que resulta de uma baixa nota 
na avaliação externa, ela impõe um certo direcionamento na 
autoavaliação, de modo que uma tem que dialogar com a outra. E a 
auto avaliação ela não pode estar muito distante.  

 

 

Notadamente, esta é uma realidade complexa que implica em limites 

para a UFRN e para suas ações avaliativas. Isto significa dizer que não 

podemos negligenciar, na correlação de forças que se estabelece entre os 

direcionamentos mais gerais é mais específicos para à educação, o peso que o 

referencial global adquire sobre a definição dos rumos das políticas 

educacionais para o ensino superior, em particular, na UFRN. 

Como podemos perceber no relato, esta é uma relação de desiguais, em 

que a imposição, na maioria das vezes, se sobrepõe ao diálogo e as punições 

fortalecem o controle do Estado sobre as IES, fragilizando as iniciativas que 

buscam atender demandas para além do que estabelece o SINAES.  

Porém, compreendemos que, apesar das determinações 

macroeconômicas, político-ideológicas, sociais e culturais do tempo presente 

sobre as diretrizes avaliativas das IES, é possível desenvolver estratégias 

internas que fortaleçam a participação e que possibilitem a identificação e a 

absorção das demandas dos demais segmentos da comunidade acadêmica 

aos processos da avaliação institucional por estas desenvolvidas, a exemplo do 

que nos orienta Saul (2009).  

No caso da UFRN, onde já se visualiza algumas iniciativas neste 

sentido, como por exemplo: os processos de autoavaliação dos cursos, nos 

quais docentes, coordenadores e discentes discutem alternativas para melhoria 

dos conceitos a este atribuídos pelo MEC. Nosso entendimento caminha na 

direção de que estes espaços possam ser ampliados e seus resultados 

publicizados, não apenas para discutir os conceitos atribuídos aos cursos e 

como melhorá-los, mas, principalmente, para como afirma Saul (2009, p. 107), 

―promover situações e/ou propor uma tarefa que favoreça o diálogo, a 

discussão, a busca e a análise crítica sobre o funcionamento real de um 

programa‖, neste caso, da avaliação institucional externa e interna, como forma 
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de ―estimular a iniciativa do grupo na reformulação e recondução do programa‖, 

ou seja, destas avaliações.  

Isto implica definir prioridades internas, também, para as ações que se 

organizem para além do SINAES. Como por exemplo, para a revisão dos 

instrumentos de avaliação do docente, para a divulgação e discussão, junto à 

comunidade acadêmica, dos resultados da avaliação dos alunos cotistas; para 

um debate a respeito da relação entre o conceito cinco e a redução do 

desempenho dos alunos; para à discussão da avaliação dos egressos, etc., ou 

seja, para uma maior disseminação dos trabalhos avaliativos desenvolvidos 

que compreendem às demandas avaliativas internas, possibilitando sua 

utilização mais ampla, não apenas pela administração, mas também, por outros 

segmentos da comunidade acadêmica.  

Diante desta realidade, podemos sintetizar que a avaliação institucional 

da UFRN atende aos critérios de viabilidade sobre os quais discorre Wholey 

(1987) e é útil para a atual concepção de gestão e para o MEC, pois tem 

conseguido, em geral, responder as suas demandas avaliativas. Porém, quanto 

aos demais segmentos que compõem sua comunidade acadêmica, esta tem 

apresentado pouca viabilidade e utilidade, tendo em vista, principalmente, a 

presença de fragilidades na legitimação e ampliação dos processos de 

participação e de publicização que permitam os diversos segmentos 

acadêmicos conhecer, se apropriar e utilizar os resultados avaliativos.   

Cabe aqui ressaltar que toda esta discussão tem, como público 

específico, o discente e docente, visto que as demandas dos técnicos 

administrativos não adentram91 os espaços de avaliação propostos pela CPA, 

pois, como já referenciado, a estes são destinadas avaliações próprias, sob a 

responsabilidade da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação situada 

na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

É importante ainda ressaltar, que o segmento dos servidores 

terceirizados não é contemplado pela avaliação institucional da CPA nem da 

CAA, pois, por terem contrato de trabalho em empresa alheia ao serviço 

                                                           
91

 Reiteramos que os técnicos Administrativos e suas demandas não são avaliados pela 
Comissão Própria de Avaliação. Esta última apenas solicita os dados do desempenho dos 
técnicos da Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação, para agregá-los aos seus 
relatórios avaliativos para efeito da prestação de contas ao MEC.  
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público, não são compreendidos enquanto parte dos recursos humanos da 

instituição.  

Esta divisão aprofunda as fragilidades apontadas no debate e demonstra 

que esta Universidade apresenta limites na articulação das atividades meios e 

fins, ou seja, tem uma avaliação institucional mais geral, efetuada pela CPA e 

responsável pela avaliação das ações direcionadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão e outra, efetuada pela Coordenadoria de Acompanhamento e 

Avaliação específica para a avaliação das atividades administrativas (meios). 

Além de não intervir no acompanhamento e na avaliação dos serviços e das 

relações de trabalho junto às empresas terceirizadas que atuam nos espaços 

institucionais.  

Em nosso entendimento, isso pode contribuir para a presença de 

dificuldades no reconhecimento, por parte dos diversos segmentos que 

compõem a comunidade acadêmica, da avaliação institucional como uma ação 

inerente à cultura da instituição, ou seja, como algo que estes realmente 

assumam, voluntariamente, ética e politicamente como um compromisso.  

 

 

 O que nos revela o olhar da Coordenadoria de Acompanhamento e 
Avaliação?  

 

 

A exemplo do que vimos observando, a avaliação dos técnicos 

administrativos da UFRN se constitui em uma atividade de interesse 

institucional, particularmente direcionada à mensuração de seu desempenho.  

Esta se desenvolve a partir da Coordenadoria de Acompanhamento e 

Avaliação - CAA, como referenciado, por meio de uma normativa própria, a 

Resolução 040/2015 – CONSAD. Esta se destina à avaliação de desempenho 

dos técnicos administrativos e docentes em cargo de chefia.  

Para desenvolver-se esta conta com o apoio de espaço físico, recursos 

materiais, humanos e financeiros.  Estes são considerados pelo seu 

coordenador suficientes para atender as necessidades deste trabalho. Deste 

processo, este cita a existência de normativas e dos Sistemas Integrados de 
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Informação da UFRN92, visto que estes agilizam a coleta de dados e fluxo de 

informações. Como dificuldade, apresenta a necessidade de tornar os 

instrumentos atrativos aos técnicos administrativos e chefias e ao convite deste 

público à participação.  

Quanto aos instrumentos (formulário) de avaliação, observamos que o 

acompanhamento do desempenho dos técnicos administrativos e dos 

professores em cargo de chefia são referenciados por uma perspectiva de 

regulação e de controle, que se concretiza a partir do registro dos planos de 

trabalho do setor e dos servidores a este vinculados. O resultado deste 

processo, define ou não, se o servidor terá direito a progressão, esta concedida 

a partir do mérito. Como afirma o Coordenador da CAA,  

 

 

Definitivamente, a maior dificuldade é a mudança de cultura, né? 
Como eu disse, nós vivíamos numa cultura em que a avaliação é 
ignorada, em que as pessoas não faziam, mas progrediam, e uma 
avaliação que corroborava com superavaliação. Então a gente vem 
dessa cultura disruptiva e está mudando para uma cultura de 
transparência. E de só recompensar quem de fato tiver jus a 
recompensa. Muita gente entende a progressão por mérito como um 
direito adquirido, mas, na verdade é discricionário. Ele tem de atender 
elementos para poder progredir.  

 

 

 Diante do exposto vemos, no contexto institucional, (re)produzir-se 

internamente entre setores e segmentos, as relações de obrigatoriedade, de 

castigo e recompensa – da meritocracia, que formatam os discursos mais 

globais para a avaliação de desempenho no campo da gestão de pessoas, 

também nos espaços educacionais de ensino superior.  Isto implica em 

submeter à comunidade acadêmica a uma lógica competitiva que entendemos 

                                                           
92

 Os Sistemas Integrados de Informação da UFRN, ao mesmo tempo em que facilita a 
sistematização dos processos administrativos e de gestão de pessoas institucionais, têm se 
configurado, também, enquanto instrumentos de racionalização e  de intensificação dos 
processos de trabalho do servidores e alunos desta Universidade. Este controle varia de 
acordo com o segmento. Nestes Sistemas estão registrados, por meio eletrônico, o ponto do 
servidor, suas férias, seus plano de trabalho, avaliação a que foi submetido e seus resultados, 
o cumprimento ou não de suas tarefas (registro de notas, relatórios de aulas, disponibilização 
de material das aulas etc), e muito mais dados pelos quais professores, técnicos 
administrativos e alunos são acompanhados em seu desempenho. Isto pode, em alguns 
momentos, resultar em prejuízos, em outros em benefícios para o trabalhador. Depende do 
tempo histórico e dos direcionamentos mais amplos acerca das relações de trabalho e das 
suas regulações normativas.  
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ser prejudicial para a UFRN e para as possibilidades de construir, neste âmbito, 

uma cultura avaliativa diferente e que seja realmente parte desta universidade.  

É importante referir que, os resultados avaliativos, neste sentido, 

privilegiam em sua utilidade o acompanhamento do desempenho do servidor. 

Contudo, no que tange às questões identificadas no processo avaliativo, a 

resposta a suas demandas especificas, sejam estas estruturais, materiais, 

humanas, da disponibilização das condições éticas e técnicas de 

desenvolvimento do trabalho do servidor etc., não é visualizada, ou seja, não 

se consegue implementar, na UFRN, um acompanhamento para verificar se 

foram tomadas providências para  a superação dos problemas identificados. 

Nas palavras do Coordenador da CAA, 

  

 

A gente encontra muita dificuldade na implicação da chefia nesse 
processo. Muitas vezes a chefia entende que a gestão de pessoas 
não é responsabilidade delas, é responsabilidade da PROGESP, né? 
Terceirizam. Mas a ideia é que a gente gere relatórios, com esses 
dados, e que estes sejam acessados pela chefia de cada setor, para, 
com base nesses dados, possam implementar as melhorias 
necessárias em cada setor. Então a gente conta muito com ela. [...] a 
ideia é gerar conhecimento de base e dar subsídio para que a chefia 
possa melhorar, mas de fato, a gente não vai ter pernas para poder 
acompanhar o cumprimento das mudanças.  

 

 

 Esta realidade mostra ser muito mais interessante para a UFRN ter 

informações sobre o desempenho do servidor que descobrir o que este pensa 

a respeito de suas condições materiais, técnicas e éticas de trabalho e de suas 

relações, pois, em termos práticos, as primeiras apresentam implicações 

diretas sobre a vida do trabalhador e de seus provimentos, o enfrentamento é 

compreendido como individual e de responsabilidade do servidor. Enquanto 

que a segunda, embora possa também implicar em problemas no 

desempenho, se relacionam mais com as condições de (re)produção do 

trabalho e devem ser respondidas pelas chefias.  

Isso significa reconhecer que a resolutividade de muitas destas 

questões, extrapolam os limites das próprias chefias e necessitam intervenções 

institucionais mais amplas para serem resolvidas, inclusive de cunho 

orçamentário.  
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Tal realidade indica a importância desta avaliação ter uma relação mais 

estreita com a Pró-reitoria de Planejamento e com a Comissão Própria de 

Avaliação, favorecendo com isso o diálogo com os diversos segmentos da 

comunidade acadêmica, a articulação entre os processos avaliativos, a 

utilização dos resultados para responder as demandas avaliativas destes 

sujeitos e o diálogo com os espaços decisórios da UFRN.  Qual seria, então, a 

justificativa para estas avaliações estarem em pro-reitorias diferentes? O 

Coordenador da CAA explica:  

 

 

Eu não sei exatamente, eu acredito que a CPA é mais focada na 
avaliação do docente, que é outro mundo. Por exemplo, a avaliação 
de desempenho, o docente não responde, só respondem aqueles que 
ocupam posição de gestão. Então é assim, já tem essa primeira 
particularidade. Segundo que a avaliação do docente segue outro 
ritmo, outro trâmite, outros documentos e a nossa, obrigatoriamente, 
precisa passar pela avaliação do desempenho. Então eu acho que 
historicamente faz sentido haver um setor próprio pra avaliação dos 
técnicos, e uma unidade que se dedica mais à avaliação dos 
docentes, que envolve o ponto de vista dos alunos, coisa que a 
gestão de pessoas não conseguiria gerenciar.  

 

 

 O que podemos apreender, portanto, diante do que vimos dialogando, é 

que o processo de avaliação institucional da UFRN é um espaço complexo, 

perpassado por inúmeros desafios. O primeiro está na necessidade de abrir 

caminhos para o diálogo entre os segmentos, para uma participação mais 

ampla nos processos avaliativos e para publicização dos seus resultados. Em 

segundo, é preciso levar em conta a possibilidade de articular a relação entre a 

avaliação efetuada pela CPA e pela CAA como forma de possibilitar maiores 

avanços no atendimento às demandas dos envolvidos, sejam estes, 

professores, técnicos administrativos ou discentes.  
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5.1.3.2 O que facilita e o que dificulta a Viabilidade e a Utilidade da Avaliação 

Institucional da UFRN através do olhar de alguns dos representantes dos 

segmentos da Comunidade Acadêmica?  

 

  

 O que nos revela o olhar do Presidente do Sindicato dos Docentes da 

UFRN (ADURN)?  

 

 

 O Presidente da ADURN compreende que a avaliação é um importante 

instrumento para a melhoria dos serviços e que sua institucionalização contribui 

para estabelecê-la enquanto uma prática continua no contexto local, mas que, 

na UFRN, esta enfrenta certa resistência por parte dos docentes. E enfatiza:  

 

 

Como eu já disse, ela é importante para você traçar as metas de onde 
você pretende chegar, o porém que eu acho dessa avaliação, é que 
ela é feita, mas ações posteriores que deveriam ser pautados por 
isso, elas são oferecidas, mas não passa muito disso. É muito difícil 
pra universidade, ela faz a avaliação, as equipes se formam para 
fazer isso, mas quando você quer aplicar a ação através da 
avaliação, como é que você vai fazer isso? Eu já fui em reuniões que 
a PROGRAD cria, com professores, para discutir sobre ―vamos criar 
parâmetros para melhorar o curso‖, eles ficam todos calados, o 
silêncio... É um esforço tremendo para que o professor entenda que 
isso é lei e que tem que fazer, e que isso vai determinar a matriz 
orçamentária. Porque a matriz orçamentária, eles não vão perceber 
isso, só vão notar no dia que passar e colher os recursos, verba para 
eventos, né? Então ele vai perceber e perguntar, porque está 
acontecendo isso, né? 

 

 

Este alheamento dos docentes, observado pelo representante deste 

segmento, é importante, pois pode ser um indício de que a tentativa de 

envolver os professores no processo de avaliação institucional e de buscar seu 

comprometimento com a melhoria da qualidade do curso no qual este está 

inserido, da maneira com que esta vem sendo conduzida, não esteja 

conseguindo responder ao que se propõe.  

Contudo, dentro da lógica que envolve esta discussão, se sobressai, no 

relato do Presidente da ADURN, a apatia. Isto porque, estes costumam 
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confundir a avaliação institucional com a avaliação da docência, e esta última, 

traz implicações para a sua autonomia e para a organização de seu trabalho 

em sala de aula.  

O enfrentamento a esta realidade é complexo, principalmente se 

considerarmos o papel autossuficiente do professor como algo socialmente 

construído e culturalmente enraizado no ambiente escolar, também, na 

educação superior, no qual o avaliar é um instrumento consolidado como algo 

exclusivo do professor. Talvez, isso explique parte da resistência deste 

segmento em compreender esta avaliação como algo positivo para esta 

categoria. Ou talvez esta resistência possa ser determinada pela não 

identificação com a perspectiva de avaliação da docência adotada, em geral, 

relacionada à emissão de determinados conceitos.  

A exemplo do que acontece com as instituições, a pontuação dos 

professores não se traduz apenas na nota pela nota, antes, de acordo com o 

relato de alguns dos discentes entrevistados, tem se mostrado uma releitura do 

ranqueamento das instituições, na medida em que tem criado parâmetros para 

a formação de uma lista interna, que, de acordo com à avaliação de 

desempenho do professor efetuada pelos estudantes a cada semestre, estes 

últimos definem os professores que possuem melhor ou pior conceito.  

Nossa surpresa ao conhecer este universo foi constatar que, assim 

como os discentes utilizam o ranqueamento das instituições para escolher as 

mais bem conceituadas universidades para estudar, estes têm consultado os 

resultados da avaliação dos docentes para escolher, dentre os professores do 

semestre posterior, aqueles que apresentam bons resultados na atual 

avaliação, para se inscreverem em suas disciplinas.  

Isto demonstra que as relações de (re)produção da sociabilidade 

capitalista, não são uma realidade distante que se formata e materializa apenas 

no campo das ideias, mas, e sobretudo, se fazem presentes no cotidiano de 

nossa (re)produção material de existência, nos espaços de trabalho, 

educacionais, sociais e, até mesmo, familiares, ou seja, sempre que nos 

rendemos a posturas de classificação, de seleção, exclusão, a valorização dos 

interesses individuais em sobreposição aos coletivos.  Diante disto, a 

dificuldade apresentada pelo Presidente da ADURN, de fazer com que os 

professores adiram às normas, resoluções e regimentos adquirem novos 
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contornos. Em nossa compreensão, indica haver uma necessidade de se ouvir 

mais amplamente também este segmento, suas perspectivas e apreensões 

acerca da avaliação docente, suas expectativas e sugestões. 

Quanto à avaliação institucional, compreendemos ser preciso aprofundar 

as discussões já existentes, porém, considerando não apenas o obrigatório – 

MEC, mas, fomentando o debate acerca das estratégias que podem ser 

adotadas pela UFRN, para que as demandas avaliativas dos diversos 

segmentos da comunidade acadêmica possam ser também priorizadas. Isto 

faria, deste espaço, um campo de possibilidades, de discussão aprofundada a 

respeito dos critérios que fundamentam os conceitos dos cursos e dos 

professores, ou quiçá, de proposição de novos critérios de desempenho e de 

construção de alternativas ao estabelecimento de ranqueamentos.  

Poderia, ainda, contribuir para a produção de resultados que 

traduzissem as reais demandas destes segmentos, seja para a melhoria das 

condições éticas e técnicas de trabalho, político-pedagógicas, da relação 

professor X aluno, instituição X servidores (professores e técnicos 

administrativos), etc., enfim, para além dos conceitos e dos índices que, por 

vezes, contribuem para difusão de uma imagem falseada das potencialidades e 

das fragilidades destas IFES. O que, para o tempo presente, se constitui em 

um desafio.   

 

 

 O que nos revela o olhar da Presidente do Sindicato dos Técnicos 

Administrativos da UFRN?  

 

 

Embora para a Presidente do SINTEST a avaliação institucional seja um 

instrumento importante para se efetuar o diagnóstico da UFRN e, a partir dele, 

melhorar suas metas e o planejamento de suas ações, esta tem clareza de que 

este é um tema distante para os técnicos administrativos, pois, notadamente 

privilegia a graduação. Afirma esta, ―enquanto entidade, nós nunca recebemos 

nada sobre isso‖.  

Isto explica a dificuldade que esta apresenta de conceituar e caracterizar 

esta avaliação institucional, identificar os aparatos normativos e institucionais 
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desta prática, seus objetivos e os resultados que produz. Essa realidade 

impacta diretamente em lacunas na produção do conhecimento necessário 

para emitir opinião acerca do que dificulta e do que facilita sua viabilidade e 

utilidade.  

Este cenário não só indica fragilidades na divulgação do trabalho da 

CPA e de seus resultados, como também da divulgação dos processos 

avaliativos mais amplos da UFRN, pois, não se observa clareza quanto à 

compreensão de que a avaliação do desempenho do técnico administrativo se 

efetiva em espaço próprio, pelo contrário, o entendimento que predomina é o 

de que a avaliação institucional contempla, em um único espaço, todos os 

segmentos da comunidade acadêmica e se direciona mais especificamente a 

avaliação de desempenho.  

Essa visão não causa estranhamento se considerarmos que, 

semelhante ao que acontece com os docentes, a avaliação institucional que se 

aproxima dos técnicos administrativos da UFRN é a avaliação de desempenho, 

o que faz desta última sua referência em avaliação.  

Esse conhecimento, porém, é limitado e superficial, já que o contato com 

este processo acontece via sistemas de informação internos por meio da 

aplicação de formulários próprios, de preenchimento obrigatório, sem que 

maiores explicações sejam efetivadas. Quanto aos resultados, são pouco 

discutidos com este segmento e a falta de respostas acerca das situações 

indicadas enquanto problema é uma queixa recorrente.   

 Isso pode ser explicado, em particular, pela separação existente entre a 

avaliação institucional mais geral, efetuada pela CPA e a avaliação mais 

restrita, direcionada aos técnicos administrativos, sob a responsabilidade da 

CAA, que atualmente acontece por meio de diferentes vínculos institucionais, 

visto que a primeira está inserida na Pró-reitoria de Planejamento e a segunda 

na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas, situação que, em nosso entendimento, 

reduz as possibilidades de inserção das demandas específicas dos técnicos 

administrativos nos espaços de planejamento e decisão, o que pode limitar a 

resolubilidade das necessidades por esta apontadas.  

Neste sentido, a Presidente do SINTEST compreende que a avaliação 

institucional necessita ser ―melhor trabalhada, para que a gente possa 

realmente entender e ter esse retorno do que está sendo feito‖. Isto significa 
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que este segmento tem interesse de conhecer os processos avaliativos da 

instituição, seus resultados e sua utilidade para a instituição, em geral, e para 

os técnicos em particular.  

É preciso ressaltar que os técnicos administrativos são parte da UFRN, 

e, apesar de terem assento em seus Colegiados Superiores, não participam 

efetivamente das decisões institucionais, embora sejam afetados por estas 

escolhas. É por isso que, na compreensão da Presidente do SINTEST, as 

dificuldades que perpassam a viabilidade da avaliação institucional podem ser 

sintetizadas: na presença de uma pequena participação dos técnicos 

administrativos na avaliação, na fragilidade da divulgação de seus processos e 

resultados junto a este segmento, na presença de espaços de decisão pouco 

democráticos e fechados à participação efetiva da comunidade universitária 

nos processos decisórios. Quanto à utilidade, esta afirma não ter o 

conhecimento necessário para opinar.  

Esta realidade pode ser considerada um indicador de que a avaliação 

institucional, para os técnicos administrativos da UFRN, sobretudo a mais 

geral, tem se apresentado enquanto uma prática invisível e de utilidade 

praticamente nula, o que pode estar gerando implicações para o 

comprometimento desta categoria com os processos de avaliação institucional 

e de desempenho, pois, conforme vimos afirmando: como implicar os sujeitos 

sem participação?  

Reiteramos aqui, sem a participação, não temos ação e, sem ação, não 

temos sujeito, não conseguimos propor, construir, transformar, apenas 

reproduzir o que esta posto. Isto reitera a importância da aproximação da 

avaliação institucional da UFRN, tanto a mais geral quanto a mais específica, 

com propostas mais participativas de avaliação que possibilite a seus 

segmentos se sentir parte da instituição e de seus processos avaliativos.  
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 O que nos revela o olhar dos Discentes (DCE, CAs e discentes sem 

vínculo com espaços de representação estudantil) da UFRN?  

 

 

A avaliação institucional da UFRN, na perspectiva dos discentes 

entrevistados, tem se consolidado por meio da avaliação docente e com esta 

se confunde. Existe com o objetivo de avaliar os professores, os alunos e a 

infraestrutura desta Universidade. Esta prática, portanto, para este segmento 

recebe suporte institucional e é facilitada, justamente para possibilitar o alcance 

destes objetivos.  

Em seus anseios, no entanto, refletem acerca de uma avaliação 

institucional cujos objetivos se organizem para além dos elencados acima. 

Dessa forma, falam da sua importância para a melhoria da instituição e de seus 

serviços, para o conhecimento de suas potencialidades e fragilidades, para 

uma melhor alocação de recursos e para a compreensão das necessidades do 

aluno, aspectos que estes não conseguem visualizar na maneira em que esta 

se materializa no cotidiano de suas relações acadêmicas. 

Este discurso é perpassado pelo apelo à criação de espaços de 

participação nos quais os discentes possam expor suas perspectivas sobre o 

que compreendem ser um curso de qualidade, um professor com bom 

desempenho, suas expectativas acerca da UFRN e quais as suas reais 

necessidades formativas. Ou seja, expor sua leitura a respeito das questões 

avaliativas que lhes são propostas no questionário de avaliação das disciplinas 

e do professor disponibilizado via SIGAA e/ou de, se for o caso, propor suas 

próprias questões avaliativas.  

Isto porque, como já exposto, a exemplo das demais categorias, a 

avaliação institucional se confunde com a avaliação da docência, mais 

especificamente, como relata a Discente 393, ―com a ação de responder 

obrigatoriamente um questionário extenso, cansativo, chato e que não 

apresenta nenhum retorno para o aluno‖, discurso recorrente entre este 

público.  

                                                           
93

 Discente membro de CAs. Participante do primeiro grupo focal realizado em 10 de abril de 
2018.  
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 As implicações desta realidade podem ser visualizadas no pequeno 

acúmulo de conhecimento demonstrado por estes estudantes acerca do que 

facilita a viabilidade da avaliação institucional e a efetivação de seus processos 

de trabalho no âmbito da UFRN. E isto para nós merece significativa atenção, 

até porque se trata de um dos segmentos contemplados pela avaliação 

efetuada pela CPA.  

 O exposto nos indica existir fragilidades na publicização da avaliação 

institucional da UFRN e de seus resultados entre os discentes e na oferta de 

canais de diálogo que possibilitem maior interação entre estes e a CPA.  

Compreendemos que esta fragilidade pode ser enfrentada, em primeiro lugar, 

por meio da ampliação dos espaços de participação já existentes. Em segundo 

lugar, pela proposição de uma metodologia de trabalho que extrapole as 

orientações de MEC, ou seja, que realmente se proponha estreitar os laços 

com este público e promover a participação para além da discussão dos 

conceitos atribuídos aos cursos e do encontro de alternativas de promoção de 

sua melhoria. Como relata a Discente 3,  

 

 

Então, como você vai avaliar o ser humano através de uma coisa tão 
mecanicista, automatizada? Inclusive, nós sugerimos aqui no 
departamento (fala do de Enfermagem) que fosse feita outra forma de 
avaliação pra agregar, não para substituir, porque não tem como, já 
que é institucionalizada. Mas para agregar, porque a gente tem muito 
medo do diálogo, mas o diálogo é a base de tudo na nossa vida, 
então a gente tá lutando pra fazer outra avaliação que promova o 
diálogo com os professores no decorrer do semestre. Uma avaliação 
em que a gente possa falar do mesmo modo como estamos fazendo 
agora. O que acontece é que a gente tem muito receio, tanto por 
parte dos alunos, quanto por parte dos professores...  

 

 

Este depoimento aponta que estes discentes estão refletindo sobre o 

processo de avaliação do docente, discutindo seus instrumentos, pensando 

proposições, mas, apesar de levarem suas demandas específicas à gestão 

mais próxima, sua referência no espaço institucional em que se inserem, não 

conseguem dialogar.  

Sobressai o discurso do medo, por parte do aluno e por parte do 

professor.  Para nós isto seria um indicador de que esta questão exige uma 

atenção maior do que um questionário, aplicado a cada início de semestre, 
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possa responder. Ela pressupõe a existência de relações autoritárias, de 

padrões pré-estabelecidos e rígidos de definir o desempenho do professor e o 

que é bom para o discente. A Discente 3 questiona:  

 

 

Mas, o que é ser um professor? Isto é muito relativo. Porque tem 
gente que vai pra avaliação institucional avaliar se o professor era 
legal, se conversava com a turma, se saía, se pagava pizza ou isso 
ou aquilo. E não é pra avaliar assim, tem gente que é chata pra 
caralho, mas é um bom professor. E não é isso que tem de ser 
avaliado naquele momento. Daí disseram que a gente não estava 
tendo consciência política pra avaliar da forma correta, que a gente 
deixava nosso lado pessoal influenciar numa avaliação que tinha de 
ser mais precisa, mas livre de outros julgamentos. 

    

 

A impressão que nos acompanha quando refletimos sobre o exposto é a 

de que a avaliação do docente, da maneira como está proposta, está atuando 

negativamente na relação entre o professor e o aluno, ou seja, está fragilizando 

o caráter colaborador do processo ensino X aprendizagem, compreendido por 

nós como um processo contínuo de construção e troca de conhecimentos e 

fomentando uma relação fiscalizadora, no qual as partes veem no outro o seu 

controle e o seu acusador. 

 Isto mostra a necessidade de se pensar se está valendo a pena 

prosseguir no caminho do desempenho pelo desempenho, do conceito pelo 

conceito. Será que não existem alternativas para garantir o compromisso ético 

e político de docentes, técnicos administrativos e discentes com suas 

responsabilidades profissionais e acadêmicas, sem necessariamente se ter de 

aplicar medidas de extremo controle? 

Este processo é um indicador de que a avaliação institucional 

desenvolvida na UFRN tem acontecido, em grande parte, alheia à participação 

mais efetiva destes estudantes e de seus espaços de representatividade. Isto 

pode explicar o pouco atendimento da avaliação às suas demandas específicas 

e o descrédito apontado por estes discentes acerca da capacidade desta ação 

responder ao que dela se espera. Nas palavras da Discente 3,  
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É um instrumento que ele é falho, a gente percebe. Não serve para 
avaliar. Serve para avaliar? Eu não acho que sirva. Na minha opinião 
é instrumento bastante falho. São dados muito objetivos e não dá pra 
avaliar uma pessoa... Falando nesses casos de professor... Não dá 
pra avaliar a postura daquela pessoa em dados tão objetivos. E a 
lógica objetiva é assim né, cheia de dificuldades. Então é muito 
desacreditado por nós alunos em primeiro lugar, a eficácia desse 
instrumento.   
 

 
 

 Este desabafo nos indica a urgência de repensar os caminhos e redefinir 

os rumos. Até porque, este processo não acontece sem consequências e 

muitas destas de difícil enfrentamento. Além do descrédito em relação às 

possibilidades da avaliação institucional, a sua viabilidade para atender as 

necessidades da comunidade acadêmica, a validade e a utilização de seus 

resultados também podem estar comprometidos.  

Isto porque o discente, por não acreditar na proposta, não se 

compromete em responder adequadamente ao questionário, podendo gerar 

dados que não correspondem a sua verdadeira impressão a respeito das 

questões avaliativas. Some-se a isto o descrédito que este apresenta na 

resolubilidade desta avaliação devido à ausência de respostas as inquietações 

expostas nas questões abertas. A Discente 494 afirma,  

 

 

Eu sempre gostei de fazer. Porque eu sentia necessidade. Pra mim 
foi sempre o local onde eu despejo tudo que aconteceu durante o 
semestre. Mas eu confesso que é bem frustrante. [...] Isso reflete o 
que? Isso reflete uma ideologia. Isso está refletindo o que é 
importante para nossa lógica institucional. O importante para UFRN 
está em saber se o professor cumpre prazo, não é saber se o 
professor tem um posicionamento crítico, se o professor tem uma 
metodologia compreensiva, se o professor tem problemas de relação 
com novas demandas...  
 

 

Assim, o discurso empreendido de utilizar a avaliação da docência para 

a melhoria do desempenho do professor, da maneira com que esta vem sendo 

desenvolvida na UFRN, está sofrendo, a partir do ponto de vista deste 

discente, um processo de desgaste, pois não consegue ir além do controle e da 

regulação do professor e de sua prática e adentrar as necessidades mais 
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Discente não é membro de CAs ou DCE. Participante do primeiro grupo focal realizado em 10 
de abril de 2018. 
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amplas do processo de ensino X aprendizagem que envolve a formação 

integral dos sujeitos na educação superior.  

Nós diríamos que não apenas desgastes e descrenças, mas também 

tem produzido um efeito não esperado que vemos com preocupação. Este 

seria a absorção e a normatização da lógica da seleção, da competitividade e 

do ranqueamento para classificar professores.  

Segundo relato de alguns destes discentes, a consulta aos resultados da 

avaliação à docência para verificar a pontuação do professor tem se tornado 

uma prática comum a cada início de semestre. Esta consulta objetiva verificar o 

desempenho dos professores que lecionam as disciplinas que o aluno tem 

interesse em cursar no semestre posterior.  

Desta forma, a avaliação de desempenho tem adquirido uma utilidade 

que foge a seu propósito de identificar às fragilidades e às potencialidades do 

trabalho docente e, a partir de então, aperfeiçoar e melhorar o ensino e suas 

práticas. Antes, tem se consolidado entre os discentes como um instrumento 

de classificação dos professores a partir de critérios como a pontualidade, a 

assiduidade, o cumprimento de prazos para registro de notas etc.  

Assim, a concepção do que é ser um bom ou um mau professor vai 

adquirindo novas formas, apesar da manifestação destes alunos apontarem, 

como vimos, para a necessidade de se aprofundar o debate a respeito do que 

significa ser um bom professor, no cotidiano, esta lógica seletiva e 

classificatória vai se normalizando e relativizando o que em geral se entende 

por qualidade docente.  

Em nossa percepção, se os impactos do ranqueamento já apresentam 

dificuldades na dimensão institucional, quiçá quando a transferimos para 

relações mais estreitas como às de ensino x aprendizagem. Isto indica à 

necessidade de um acompanhamento e um enfrentamento mais efetivo desta 

tendência que se desenha para a utilização dos resultados avaliativos, 

principalmente por afastá-la do objetivo de contribuir para a melhoria dos 

processos educacionais, tanto no que se refere à suas atividades fim quanto 

meio.  

Em suma, podemos dizer que, para os estudantes entrevistados, a 

avaliação institucional da UFRN tem apresentado pouca utilidade. Contudo, em 

se tratando de um processo em permanente construção, esta realidade pode 
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ser transformada se forem implementadas medidas direcionadas à publicização 

dos resultados avaliativos, à ampliação dos canais de diálogo entre a CPA e os 

diversos segmentos da comunidade acadêmica e dos espaços de participação.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como referência a seguinte questão central: Como a 

avaliação institucional é desenvolvida na UFRN e o que facilita ou 

dificulta a sua viabilidade e utilização? Contudo, não temos apenas uma 

resposta específica, mas respostas interligadas que foram emergindo de cada 

voz, cada documento, cada autor, dos sujeitos que se abriram para expor suas 

impressões a respeito da avaliação institucional da UFRN, e do que 

conseguem ver e conhecer, a partir do lugar institucional no qual se inserem. 

Neste sentido, a resposta é bem mais ampla.  

 A realidade da avaliação institucional da UFRN, acompanha as 

transformações societárias de seu tempo histórico e tem se mostrado uma 

prática consolidada nesta instituição desde 1993, quando foi inicialmente 

instituída, primeiro por meio do PAIUB e, mais recentemente, 2004, pelo 

SINAES, modelo de avaliação que a fundamenta até os dias de hoje.  

Nesta Universidade, o SINAES absorve a maior parte da demanda 

avaliativa da gestão e do MEC. É desenvolvida por meio da Comissão Própria 

de Avaliação - CPA e diretamente vinculada à administração central e à Pró-

reitoria de Planejamento. Seu principal objetivo é a avaliação institucional, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes – ENADE, por isso, sua atenção 

maior aos segmentos dos docentes e discentes da UFRN.  

Esta avaliação não contempla, diretamente, a avaliação dos técnicos 

administrativos, apenas solicita seus dados para colocá-los nos relatórios 

institucionais, pois, para este segmento são destinadas avaliações específicas 

de desempenho do servidor. Esta última é disponibilizada por meio da 

Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação - CAA, situada na Pró-reitoria 

de Gestão de Pessoas e objetiva avaliar o desempenho dos técnicos 

administrativos e os professores que exercem cargos de chefia. Sua principal 
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utilidade é o acompanhamento do cumprimento do plano de trabalho do setor e 

do servidor e a aplicação da progressão por mérito e o levantamento das 

demandas de capacitação.  

Esta divisão pode sinalizar fragilidades no diálogo entre CAA e os 

espaços de planejamento e gestão mais amplos desta Universidade e, 

consequentemente, dificultar o atendimento das necessidades específicas dos 

técnicos administrativos, reduzindo a utilidade desta avaliação mais específica, 

e ainda, da avaliação mais geral, para este grupo.  

Notadamente, tanto a avaliação efetuada pela CPA, quanto aquela 

desenvolvida pela CAA, recebem apoio institucional para desenvolver-se. 

Diante disso, é possível observar que, quando o referencial são os espaços de 

gestão, a avaliação institucional, geral ou mais restrita, como vimos, apresenta 

grande potencial de viabilidade, pois é facilitada em todas as suas 

subcategorias, normativa; da disponibilização dos recursos materiais, humanos 

e financeiros, e ainda, em sua viabilidade política, tendo em vista que suas 

ações se relacionam com as demandas que são prioridades para os espaços 

de decisão.  

Junto a estes segmentos, predominam os direcionamentos da avaliação 

institucional estabelecidos pelo MEC e que são referenciados nas normativas 

do SINAES. Sua efetivação acontece por via da avaliação institucional – interna 

e externa, dos cursos e do desempenho do aluno – ENADE e tem considerável 

impacto para a organização das IES em todo o país, também, na UFRN.  

Neste processo se destaca a avaliação como regulação e controle. 

Estes, possibilitados por meio da padronização dos processos avaliativos e dos 

indicadores, pela aplicação de conceitos e pela premiação e punição das 

instituições que se afastam dos padrões, tidos como de excelência, 

estabelecidos.  

Dentre as punições mais temidas está a redução orçamentária destinada 

ao financiamento das universidades e de seus serviços. Compreendemos que 

esta se configura enquanto um instrumento de coerção sobre as IES já que não 

existem possibilidades de escolha entre aderir ou não aderir às ―orientações‖ 

do SINAES, o que representa considerável perda para a autonomia destas 

instituições educacionais, de igual modo na UFRN.  
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Este cenário corrobora para a (re)produção destas relações no contexto 

da UFRN, onde a avaliação institucional acontece tendo como fundamento o 

caráter obrigatório. Isto contribui para que a comunidade acadêmica não se 

reconheça como parte dos processos avaliativos, reduzindo as possibilidades 

de sua adesão a esta prática. 

Desta forma, observamos que, por haver maior incentivo à produção de 

dados para o atendimento das necessidades avaliativas do MEC, é também 

para este que vemos o grande potencial de utilização dos resultados desta 

avaliação.  

Quanto à Comunidade Acadêmica entrevistada, demonstra pouco 

conhecimento a respeito da avaliação institucional da UFRN, sendo comum 

confundi-la com as avaliações específicas, de desempenho dos docentes e dos 

técnicos administrativos.  

Esta fragilidade faz com que os segmentos entrevistados apresentem 

dificuldades em se pronunciar a respeito do que facilita o desenvolvimento da 

avaliação institucional na UFRN. Quanto ao que dificulta a avaliação, em geral, 

estes relacionam ao desconhecimento desta ação e de seus processos, aos 

limites no acesso a espaços mais amplos de participação e de diálogo, à 

fragilidade na publicização dos resultados avaliativos, bem como a ausência de 

respostas às problemáticas específicas expostas nos questionários avaliativos. 

O acesso restrito à participação pode reduzir as possibilidades de um 

diálogo mais amplo acerca dos processos avaliativos efetuados pela instituição. 

Até porque, quando estes momentos são possibilitados, acontecem 

fundamentados por direcionamentos estabelecidos a partir do MEC, o que 

pode dificultar a problematização das questões e a inserção das demandas 

especificas da comunidade acadêmica.  

Diante disso, as demandas especificas dos segmentos da comunidade 

acadêmica, no olhar dos entrevistados, apresentam reduzida influência sob as 

subcategorias de viabilidade, quais sejam: a normativa; a disponibilização dos 

recursos materiais, humanos e financeiros; e na viabilidade política da 

avaliação, o que pode explicar a dificuldade de sua inserção nos espaços de 

decisão da UFRN e, consequentemente, em sua avaliação institucional. Assim, 

por não conseguir absorver as demandas e interesses da comunidade 
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acadêmica, esta avaliação acaba por tornar-se pouco útil para seus 

segmentos, e, também, no formato atual, pouco atrativa.  

O exposto confirma a hipótese geral levantada em ocasião desta 

pesquisa de que: Na viabilidade e utilidade da avaliação institucional da UFRN, 

a facilidade varia de acordo com a estrutura e a organização institucional 

e as dificuldades decorrem do pouco atendimento às demandas 

específicas de seus segmentos.  

Isto indica a necessidade de (re)pensar seus processos, buscando 

coletivamente, junto aos diversos espaços da comunidade acadêmica, 

estratégias que possam conduzir a UFRN tanto para as respostas avaliativas 

do MEC, já que isto é fundamental para sua (re)produção nesta formação 

social, quanto para o atendimento às demandas específicas da comunidade 

acadêmica, sobretudo quando o que está em questão é a construção de uma 

educação superior que considere perspectivas mais amplas de formação 

profissional.  

É preciso esclarecer que, para nós, tem sido um desafio nos aventurar 

no percurso teórico-metodológico, ético e político inerente ao complexo mundo 

da avaliação. Porque não se trata de uma temática simples, facilmente 

compreensível e largamente consensual, muito pelo contrário, trata-se de um 

subcampo das políticas públicas controverso, de conturbados caminhos e de 

difícil caminhada.  

 O que mais podemos expressar quando verificamos nesta estrada a 

avaliação institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo 

acesso só foi possível quando a pensamos na larga avenida da avaliação 

institucional e nas grandes rotas da avaliação educacional com seus domínios 

e especificidades?  

Podemos falar de uma história construída através do tempo, em 

diferentes espaços e por diversos sujeitos. Em um misto do global e do local e 

de relações societárias perpassadas por consensos e dissensos, por distintas 

construções ideológicas, concepções de educação, de universidade e de 

avaliação, por um universo que, ao mesmo tempo em que é instigante, é 

também desafiador.  

O que mais nos atrai neste processo é perceber na avaliação um campo 

de múltiplas possibilidades, de construção e de socialização do conhecimento 



289 
 

 

de uma dada realidade, de transformação, ou seja, um campo profícuo de 

desvelamento de uma dada realidade, de emissão de juízo de valor e de 

escolhas subsidiadas em uma pesquisa.  

 Olhando para o processo construído, não podemos esquecer dos 

passos que nos trouxeram até aqui e que nos fizeram escolher estes caminhos 

e não outros para buscar responder à questão central desta tese, já referida no 

início destas considerações: Como a avaliação institucional é desenvolvida na 

UFRN e o que facilita ou dificulta a sua viabilidade e utilização? 

 Passos fundamentados em uma história em construção, de diálogo com 

diversos sujeitos e autores, com nossos próprios ―botões‖, na busca de decifrar 

uma realidade que nos chega mais com perguntas que com respostas e que 

aqui se traduzem apenas em uma parte de um todo ainda a ser desvelado.  

 Com isso queremos dizer que o que ora está sendo exposto são 

dimensões que conseguimos abstrair de tão amplo e complexo campo de 

aprendizado. Nosso intuito é que possa contribuir para a construção de novos 

olhares, novos juízos de valor fundamentados em uma pesquisa e que a 

avaliação seja mais participativa, democrática e aberta ao diálogo com os 

diversos sujeitos que a compõem. Não apenas para a gestão, não apenas para 

os tomadores de decisão.  

 Nisto consiste nosso esforço de propor o diálogo entre a literatura da 

avaliação de políticas públicas, no geral, e da avaliação institucional e da meta-

avaliação, em particular, com as questões mais amplas dos processos 

educacionais e sociais de (re)produção do capital e do trabalho de que trata 

Mészáros (2008), no qual se destacam os limites da sociabilidade capitalista, 

mas também, as possibilidades que se abrem à construção de processos mais 

participativos e democráticos, também, para o campo da avaliação.   
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DA ENTREVISTA COM O ASSESSOR 

 
Dados Pessoais: 

 

Professor: Adjunto ( ) Titular ( ) Associado ( ); 
Técnico Administrativo ( ); 
Aluno: Graduação ( ) Pós-graduação: mestrado ( ) doutorado ( ); Membro 
da sociedade civil ( ); 
Outro. Qual      
Ano de ingresso na UFRN (Se servidor):     
Tempo que integra a CPA:     
Integra qual subcomissão:    

 

 
 

1 – Antes do PAIUB, a UFRN desenvolvia alguma ação direcionada à avaliação da instituição ou dos 
cursos? 

 
2 – Como se deu a instituição do PAIUB na UFRN (1994) e como era, nestes moldes, efetuado o trabalho 
avaliativo? 

 
3 – Por que a UFRN aderiu ao PAIUB? 

 
4 – Como se deu o processo de substituição do PAIUB pelo SINAES (10.861/204)? 

 
5 – “Vale ressaltar que mesmo com a mudança da Política de Avaliação do MEC, a partir de 1995, 
quando foi instituído o Exame Nacional de Cursos e a Avaliação das Condições de Oferta, e o PAIUB 
deixou de fazer parte do Sistema Nacional de Avaliação, a UFRN decidiu continuar com o seu 
Programa de Avaliação Institucional nos moldes do PAIUB”. Como se deu este processo? Que 
implicações estas mudanças trouxeram para o trabalho que vinha sendo desenvolvido pela avaliação 
institucional da UFRN? 

 
6 – Quais as concepções, objetivos e princípios foram assumidos pela avaliação institucional da UFRN 
desde seu projeto inicial? 

 

7 – Quanto às suas características: 
 

a) é uma atividade intrínseca ao processo de planejamento; 
b) é um processo contínuo, geral, específico e busca integrar ações; (como 

acontece essa integralização das ações?) 
 

c) faz a crítica de suas ações e dos resultados obtidos; (o 
que isto significa?) 

 

d) procura conhecer e registrar as limitações e possibilidades do trabalho avaliado; 
e) é democrático, apresentando, a priori, os aspectos a serem avaliados e envolvendo a 

participação dos sujeitos; 
(como esta participação é possibilitada?) 

 

f) é transparente quanto aos seus fundamentos, seu enfoque e, principalmente, no que se 
refere à utilização dos seus resultados. 
(como se efetiva essa transparência? Qual a utilização, geralmente dada, aos resultados da 
avaliação institucional?) 
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8 – Qual a concepção de qualidade adotada pela avaliação institucional na UFRN? 

 
9 – Qual a concepção de avaliação adotada pela avaliação institucional na UFRN? 

 
9 – O que significa, para a avaliação institucional, a eficácia institucional, efetividade acadêmica e 
social e responsabilidade social? 
 
10 – A existência das dimensões avaliativas do SINAES, limitam, de alguma forma, a autonomia da 
Comissão Própria de Avaliação frente ao que vai ser avaliado ou não na UFRN? 
 
11- Quais setores geralmente recorrem à CPA solicitando avaliação? 

 
12 – Quais setores geralmente recorrem a CPA solicitando dados sobre a instituição? 

 
13 – As orientações e sugestões efetuadas pela CPA, em geral, são bem recebidas ou acatadas pelos 
espaços avaliados e/ou pela gestão? conseguem, de alguma forma, transformar-se em ação? 

 
14 – Há uma relação entre a avaliação institucional interna e externa da UFRN? Como é esta relação? 

 

15 – A avaliação institucional consegue se auto avaliar, ou seja, avaliar seu projeto de autoavaliação, 
seus procedimentos teóricos e metodológicos utilizados para emitir juízos de valor a respeito da 
UFRN em toda a sua totalidade? 

 
16 – Tem alguma coisa que a senhora considere que dificulta a execução do trabalho da CPA? 

 

OBS.: (conversar também da formação das comissões e subcomissões da CPA) 
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APÊNDICE 2 – CADASTRO DO ENTREVISTADO 

 
Dados Pessoais: 

NOME:    

Ocupa algum cargo administrativo na instituição? Sim (  ) Não ( ) 

Se sim, qual cargo?      

Possui vínculo com a UFRN: Sim ( )  Não ( ) 

Se sim, Qual vínculo possui? 

PROFESSOR: Adjunto ( )  Titular (  ) Associado ( ) 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO ( ) 

ALUNO: Graduação (   ) Pós-graduação: mestrado (   ) doutorado ( ) 

Se membro da sociedade civil, que espaço representa? 
 

Ano de ingresso na UFRN (Se servidor):    

Tempo que integra a CPA:    
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APÊNDICE 3 ‒ ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS MEMBROS DA CPA 

 
Para o (a) Senhora (a): 

 
1 – O que é avaliação institucional? 
2 – Quais os seus principais objetivos? 
3 – O que é autoavaliação institucional? 
4 – Como esta vem sendo efetuada na UFRN? 
5 – Como é definida, internamente, a composição CPA? 
6 – O SINAES (10.861-14/04/2004) facilita ou dificulta o trabalho avaliativo da CPA? Em que 
facilita? Em que dificulta? 
7 – A redução das dimensões do SINAES de 10 para 5, possibilitou melhorias para o processo 
avaliativo? Se sim, em que sentido? Se não, em que dificultou? 
8 – O SINAES, limita, de alguma forma, a autonomia da CPA frente à definição do que e do 
como avaliar a UFRN? 
9 – Como são levantadas as demandas avaliativas a serem trabalhadas pela CPA? 
10 – As demandas avaliativas são discutidas com a comunidade acadêmica? Se sim, de que 
forma? 
11- Existe algum setor da UFRN que recorra à CPA solicitando avaliação? Qual ou 

quais? 

12 – Existe algum setor que recorra a CPA solicitando dados sobre a instituição? Qual ou 
quais? Que dados são geralmente solicitados? 
13 – As orientações e sugestões efetuadas pela CPA, em geral, são bem recebidas ou 
acatadas pelos espaços avaliados e/ou pela gestão? conseguem, de alguma forma, 
transformar-se em ação? De quais se recorda? 
14 – Há uma relação entre a avaliação institucional interna e externa da UFRN? De que 
forma se estabelece esta relação? 
15 – A CPA consegue auto avaliar seus processos avaliativos, ou seja, avaliar seu projeto de 
autoavaliação, seus procedimentos teóricos e metodológicos? Se sim, de que forma? Se não, 
porque não? 
16 - Como a CPA costuma organizar, expor e divulgar os resultados das avaliações que 
produz? 
17 - Quanto a disponibilidade orçamentária, o(a) senhor(a) compreende que são: ( ) 
suficientes 
( ) insuficientes 

( ) parcialmente suficientes, para atender as necessidades das atividades da CPA 

(custos com as atividades, material de expediente, contratação de bolsistas, deslocamento 

e capacitação de pessoal, produção de relatórios e material de divulgação, etc). 

Justifique sua resposta 

18 - Quanto a estrutura física, material e humana, o(a) senhor(a) compreende que são: 
( ) suficientes 

( ) insuficientes 

( ) parcialmente suficientes, para atender as necessidades das atividades da CPA 

Justifique sua resposta 
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APÊNDICE 4 – PROPOSTA DA ATIVIDADE DE EXTENSÃO SUBMETIDA NO 

SIGAA 

 
 

ATIVIDADE: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFRN EM PAUTA 

 
 

Equipe: 

Any Kadidja de Melo Tavares Pinheiro 

 

Lincoln Moraes de Souza 

Ana Carla Silva de Oliveira 

Adnna Raquel Araujo de Souza 

Thayse Pricily Oliveirra Moura 

 
 

Resumo: 
 

A avaliação de instituições, se desenvolve, com maior amplitude, a partir do processo de 

maturação da avaliação educacional, quando esta, diante da complexificação dos espaços 

escolares, em especial, após o advento da globalização, da ideologia neoliberal e da 

reforma do Estado, é tensionada a ampliar seu escopo de ação para além processo ensino 

X aprendizagem, tonando-se, nas últimas décadas, uma prática sistemática nos espaços de 

educação superior. Diante desta realidade, compreende- se a importância de fomentar o 

debate a respeito da temática como forma de melhor apreender os seus processos, em 

particular, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foco deste debate. 

 

Objetivo Geral: 
O encontro tem o objetivo de possibilitar, a partir do olhar do discente, a construção 

coletiva do conhecimento acerca da avaliação institucional da UFRN, de seus processos e 

objetivos. 

 

Resultados Esperados: 
Espera-se possibilitar que, a partir das percepções dos discentes a respeito da avaliação 

institucional, estes desenvolvam um maior conhecimento a respeito da avaliação 

institucional da UFRN, de seus processos e objetivos. 

 

Programação: 
18:00h - credenciamento 

18:15h - Abertura - Apresentação da equipe mediadora, da atividade proposta e da 

metodologia de trabalho 

18:20h - Início das atividades 

19:30 - Sistematização das discussões 

20:00h - Coffee break 
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APÊNDICE 5 ‒ CADASTRO DO ALUNO – GRUPO FOCAL 

 
 

Dados Pessoais: 

NOME:    
 

Matrícula:    
 

Email:  (Letra de forma) 

CURSO:     

Data de Nascimento:  /  /  . 

Membro do CA? Sim (  ) Não ( ), Há quanto tempo?    

Membro do DCE? Sim ( ) Não ( ). Há quanto tempo?    

Ano de ingresso na UFRN :    

Tem outro curso na UFRN? Sim (  ) Não (  ), Se sim, qual?    
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APÊNDICE 6 ‒ ROTEIRO DA ATIVIDADE COM OS GRUPOS FOCAIS (10/04 e 10/05 

de 2018) 

 

 
Tema: 

 Estudo Metaavaliativo da autoavaliação institucional da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Objetivo Geral: 

 Efetuar um estudo Metaavaliativo da autoavaliação institucional da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Objetivos Específicos: 

 Apreender e analisar o tipo de autoavaliação desenvolvido da UFRN e sua 
relação com o processo de decisão; 

  Analisar as abordagens de avaliação PAIUB e SINAES que 
fundamentaram/fundamenta a autoavaliação da UFRN; 

 Saber se os resultados da autoavaliação da UFRN guardam relações com as 
demandas da comunidade universitária. 

 
 

Roteiro Técnica Grupo Focal 

1ª Reunião 

Apresentação do Profissional 

Dinâmica de apresentação e socialização do grupo 

Apresentação da proposta de pesquisa 

1º momento (Trabalhar o conceito de avaliação institucional – Interna/autoavaliação; 

Externa - avaliação de cursos; Enade – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes / 

foco na avaliação interna) 

Perguntas norteadoras: 

1 – O que é avaliação institucional? 

 

2º momento (Identificar se os estudantes têm demandas para a avaliação institucional da 

UFRN, quais são estas demandas, se estas demandas estão sendo atendidas – em que 

estão sendo atendidas e em que não tem sido atendidas – o que?) 

1 – O que está sendo avaliado na UFRN? 
2 – O que você gostaria que fosse avaliado na UFRN? 

 

3° momento (identificar se os estudantes atribuem algum juízo de valor acerca da 

importância da avaliação institucional para a UFRN – porque avaliar, e se estes têm 

alguma expectativa acerca da finalidade da avaliação, formativa ou regulatória – para 

que avaliar) 

1 – Você acha que a avaliação institucional é importante? 2 

– Para que ela é importante? 
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APÊNDICE 7 ‒ TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 
Eu,  _____________________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada ESTUDO 

METAAVALIATIVO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista. AUTORIZO, por meio deste 

termo, a pesquisadora, Any Kadidja de Melo Tavares Pinheiro, a realizar a gravação 

de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 
científicas, congressos e jornais; 

3. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 
mediante minha autorização; 

4. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 
pesquisador(a), e após esse período, serão destruídos e, 

5. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
Natal,  de  de 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 


