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RESUMO  

 

 

O processo de avaliação da educação superior no Brasil, proposto pelo 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES/MEC), 
estabelece que a qualidade da educação das instituições de ensino superior 
(IES) seja verificada via avaliação externa e autoavaliação. A presente 
pesquisa tem como objeto de estudo o processo de autoavaliação institucional, 
com foco no processo de tomada de decisão pelos gestores, e se insere no 
campo da avaliação da qualidade da educação superior. Objetivou-se analisar 
o papel da autoavaliação e suas repercussões  no processo de tomada de 
decisões, a partir dos resultados da autoavaliação. Como a autoavaliação é 
realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a questão desta pesquisa 
se baseou em investigar se os gestores de uma instituição de ensino superior, 
privada, localizada no Sul de Minas Gerais, utilizam os resultados da 
autoavaliação, sistematizados nos relatórios da CPA, para a tomada decisões 
na gestão. Utilizou-se como metodologia um estudo empírico, que se realizou 
por meio de entrevistas/questionário com seis gestores em exercício na IES 
pesquisada, e uma análise documental dos relatórios da CPA, ano 2008 e 
2013, e documentos oficiais do SINAES. A pesquisa apontou que o campo da 
avaliação do ensino superior é um território fértil de discussão para o 
gerenciamento da qualidade da educação superior que é regulada por meio 
das dez dimensões do SINAES. Destaca as experiências realizadas pela IES 
pesquisada em virtude das políticas de avaliação criadas pelo Estado brasileiro 
a partir da década de 1990. Demonstrou, ainda, que apesar do caráter 
conservador, tecnocrático e de conotações políticas da autoavaliação 
institucional, em face de seu caráter formativo preconizado pelo SINAES, tem 
também o aspecto positivo, pois pode conduzir a um contínuo aperfeiçoamento 
da gestão acadêmica e dos processos avaliativos, se seus resultados forem 
utilizados para estimular o debate e a reflexão. O que pode contribuir para o 
processo de tomada de decisões pelos gestores na gestão da IES. 

 

 

Palavras-chave: Autoavaliação. Educação Superior. Gestão.  Tomada de 
decisão. 
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ABSTRACT 

 

 

The evaluation process of higher education in Brazil, proposed by the national 
system of higher education evaluation (SINAES / MEC), establishes that the 
quality of education in higher education institutions (IES) is verified via self-
evaluation and external evaluation. This research aims to study the process of 
institutional self-evaluation, focusing on the decision-making process by the 
managers, and within the field of evaluation of higher education quality. Object 
to analyze the role of self-evaluation and their impact on process of decision 
making, from the results of self-evaluation. As the self-evaluation is carried out 
by the committee itself Assessment (CPA), the question of this research relied 
on to investigate whether the managers of an institution of higher learning, 
located in the south of Minas Gerais, using the results of self-evaluation, the 
systematic reports (CPA), for making management decisions. methodology was 
used as an empirical study, which was conducted by interview / questionnaire 
with six managers in office at IES researched, and a documentary analysis of 
reports from the CPA, years 2012 and 2013, and official documents SINAES. 
The research pointed out that the field of evaluation of higher education is fertile 
territory for discussion of managing the quality of higher education that is 
regulated by the ten dimensions of SINAES. Highlights the experiences carried 
out by IES researched because of political evaluation created by Brazil from the 
1990s demonstrated further that despite the conservative, technocratic and 
political connotations of institutional self-evaluation basis, in the face of your 
recommended formative character by SINAES also has the positive aspect, 
since it can lead to a continuous improvement of academic management and 
evaluation processes, if their results are used to stimulate discussion and 
reflection. Which may contribute to the process of decision making by managers 
in the management of IES. 

 

 

Key words: Decision-making. Higher education. Managing. Self-evaluation.   
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese aborda o tema o autoavaliação a partir da ótica dos gestores 

de uma instituição de ensino superior. Trata-se de um estudo investigativo que 

se insere no campo da avaliação institucional da educação superior, no Brasil, 

proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)1 

e controlada pelo Governo Federal. A temática está direcionada para a 

autoavaliação institucional no que se refere à ótica dos gestores, quanto ao uso 

dos resultados da autoavaliação no processo de tomada de decisões, a partir 

dos resultados da comissão própria de avaliação (CPA), em uma Universidade 

de ensino privado, de caráter filantrópico, localizada no Sul de Minas Gerais.  

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

instituído pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, fundamenta-se na 

necessidade de promover a melhoria da qualidade da educação superior, na 

orientação da expansão da sua oferta, no aumento permanente da sua eficácia 

institucional, da sua efetividade acadêmica e social e, especialmente, no 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais (MEC/INEP, 

2004).  

A evolução e as modificações atuais no funcionamento das instituições 

de ensino superior nos colocam diante de questionamentos no que se refere a 

fenômenos relacionados ao ensino, à aprendizagem, à gestão, à avaliação, 

entre outros. São fenômenos que se apresentam de modo interligado, mas que 

suscitam análise das funções que a autoavaliação cumpre na prática educativa 

como um meio de sensibilização para uma busca contínua da melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pela IES. Entretanto, o uso que os gestores 

da IES pesquisada fazem dos resultados da autoavaliação, os quais lhes são 

entregues em forma de relatórios, é ainda nebuloso na maioria das instituições 

de ensino superior.  

                                            

1
 Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, com o 

objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, 
dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 
9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art9viii
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Isto posto, partindo do pressuposto de que a prática da administração 

exige o conhecimento da organização e de seus processos, a hipótese que 

orientou esta pesquisa é a de que os gestores da IES pesquisada tenham a 

compreensão dos reflexos que as suas decisões e ações exercem sobre toda a 

organização, em particular, pois as decisões tomadas pela alta administração 

se espalham na estrutura organizacional de cima para baixo e tem reflexos em 

todas as áreas da instituição. Este pressuposto deu origem ao problema que 

inspirou esta pesquisa, o qual se refere à utilização, pelos gestores da 

instituição de ensino superior (IES) pesquisada, das informações colhidas no 

processo de autoavaliação, sistematizados nos relatórios da CPA.  

Nessa direção, o processo de gestão a que estamos nos referindo não é 

restrito ao conceito clássico de administração de empresas2, conforme 

preconizado por Henry Fayol, na década de 1910, relacionado aos processos 

administrativos nas organizações. Na própria área da administração de 

empresa, esse conceito ao longo dos anos passou por diversas 

transformações, ganhou diversas denominações, que não cabe neste trabalho 

discorrer, mas apenas apresentar um dos conceitos da contemporaneidade: 

Gestão é o ato de trabalhar a organização estruturada em um plano ou 

planejamento caracterizado por uma linha de comando para envolver todos os 

níveis de uma organização (MONTANA e CHARNOV, 1998). 

Da mesma forma, no campo da gestão educacional, há uma farta 

literatura que se ocupa com o tema, sob perspectivas variadas, mas todas se 

convergem no princípio da gestão democrática, asseverada na Constituição 

Federal de 1.988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educacional, n. 9.394, de 

1996. Não há um consenso sobre o modelo de gestão educacional e ainda que 

na busca de modelos, as respostas costumam encaminhar-se no sentido de 

caracterizar o atual modelo de gestão, considerando comparativamente o 

modelo associado à gestão democrática e projetando um novo modelo de 

gestão.  

                                            
2
 O conceito clássico de administração de empresa foi definido por Henry Fayol na década de 

1910 e pode ser resumido nas etapas de planejamento, organização, comando, coordenação e 
controle (FAYOL, 1940). 
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O conceito de gestão que interessa a este estudo é pertinente a todo 

tipo de empreendimento humano, cujo processo de gestão reúne em uma 

única organização, pessoas com diferentes saberes e habilidades, vinculadas 

às instituições, com ou sem fins lucrativos e com propósitos comuns, conforme 

perspectiva de Lima (2011). “Cada escola seria sobretudo uma unidade 

elementar de um macro sistema que, como tal, encerraria as propriedades 

essenciais deste e as reproduziria local e institucionalmente (p. 185)”.  

A proposta de avaliação institucional preconizada pelo SINAES (2004, p. 

98) apresenta como uma das funções mais importantes da autoavaliação a de 

“produzir autoconhecimento para o aumento do engajamento profissional, para 

fundamentadas emissões de juízo de valor e articulação de melhoramento, 

tanto das pessoas envolvidas, quanto da instituição”. Ou seja, o sentido da 

autoavaliação está estritamente vinculado à melhoria da qualidade das ações 

profissionais e dos serviços prestados pela IES. Este propósito da 

autoavaliação coloca, portanto, os gestores no centro das atenções no 

processo de avaliação institucional, uma vez que são eles os responsáveis 

pelas tomadas de decisões que visam a ações transformadoras no interior da 

IES. Portanto, o conjunto de informações levantadas pelo processo de 

autoavaliação e sistematizadas nos relatórios da CPA, quando utilizado pelos 

gestores pode contribuir para o processo de tomadas de decisões no exercício 

da gestão da IES. 

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é analisar o papel da 

autoavaliação e suas repercussões nos processos de tomadas de decisões da 

IES pesquisada, a partir da ótica dos seus gestores.  

A proposta desta pesquisa se ampara nas prerrogativas do SINAES e 

em Abramowicz (2006, p. 243), que é enfática em defender que “a avaliação 

não é um movimento que deve encerrar-se em si mesmo”. Ao contrário, deve 

haver um segundo momento que será “a utilização das informações coletadas 

para que se promova a melhoria do ensino”. No caso desta pesquisa, este 

segundo momento se refere ao uso dos resultados da autoavaliação pelos 

gestores no processo de tomada de decisões. 
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Quanto à natureza da autoavaliação, esta pesquisa se orienta pelo 

caráter formativo da avaliação, que é evidenciado na discursividade das 

orientações do SINAES em que é possível constatar a insistência na 

necessidade de participação efetiva de todos os atores das IES; valoriza-se a 

prática do diálogo, de reflexões e de tomadas de decisões a partir dos 

resultados da autoavaliação por parte dos gestores.  

O amparo teórico se respalda também em Estrela e Nóvoa (1993), que 

frisam o caráter formativo que deve orientar e alimentar o processo de gestão 

para uma melhoria da qualidade da educação, assim como em Dias Sobrinho 

(1995, p. 119), que defende o posicionamento de que “avaliação e qualidade 

apresentam-se como dois segmentos que se completam de modo 

indissociável”.  

De acordo com Dias Sobrinho (2004), tanto a educação quanto a 

avaliação, representam fenômenos sociais que cumprem determinados papéis 

e respondem às demandas que se impõem a partir das circunstâncias 

históricas. Portanto, para se desenvolver a qualidade, há a necessidade de 

avaliar, porém, é preciso avaliar e inovar a própria avaliação. Por outro lado, o 

autor destaca que os conceitos de avaliação e qualidade são construídos 

historicamente, por isso, para se compreender as repercussões da 

avaliação/autoavaliação no ensino superior é necessário compreender, em 

seus fundamentos teóricos, as transformações da educação superior nos 

últimos anos, considerando os processos de avaliação adotados pelo governo 

e pelas universidades, de modo a identificarmos as tensões e como se 

estabeleceu sua configuração atual.  

De modo geral, a avaliação da qualidade da educação tem ocupado, nas 

últimas três décadas, lugar central no cenário educacional e, principalmente no 

ensino superior, uma vez que foi induzida pelo modelo de desenvolvimento 

econômico, conhecido por neoliberalismo ou globalização neoliberal, entre 

outros, que se impôs a partir da década de 1980. A globalização trouxe o 

acirramento da competição entre os países e aquecimento dos mercados 

consumidores. Conforme aponta Afonso (2000, p. 49), a avaliação se impôs 

nesse contexto, pelos governos, como instrumento de regulação e controle 
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sobre a evolução científica e tecnológica pela educação, o que foi traduzido 

como “Estado avaliador”, que se caracteriza pela competição e uma lógica de 

mercado, inclusive com a implantação de modelos de gestão privada em 

domínios públicos, a partir de gestão por resultados ou com ênfase nos 

“produtos” dos sistemas educativos. 

No cenário educacional, a avaliação ganhou fôlego a partir da década de 

1990, especificamente após a Conferência Jontien (1990), como uma das 

principais políticas para atingir o referencial de qualidade de educação 

delineado pelos organismos internacionais, em todos os níveis. Desde então, a 

avaliação passou a ocupar um espaço importante nas discussões educacionais 

do Brasil, com a adoção, nessa década, das políticas públicas de avaliação 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n.º 9394 de 

1996. 

No caso de ensino superior, a LDBEN arrola como atribuições da União: 

“autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do Sistema Federal de 

Ensino Superior”. Para a implementação dessas atribuições, em 14 de abril de 

2004, com a Lei 10.861, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) com o objetivo de assegurar o processo nacional 

de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e 

do desempenho acadêmico de seus estudantes. Essa lei estabeleceu, entre 

outros aspectos, a obrigatoriedade da realização de procedimentos de 

autoavaliação pelas Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Segundo 

Felício e Possani (2010, p. 56), “a autoavaliação é um processo pelo qual as 

instituições de ensino devem olhar criticamente para o seu interior, identificar 

as suas fragilidades” e, a partir daí propor e articular ações que incidam 

prioritariamente na tomada de consciência do seu papel social e na melhoria da 

qualidade dos serviços por elas oferecidos. Portanto, a autoavaliação está 

diretamente relacionada com a vontade e o compromisso de tomar decisões a 

partir de um conjunto de informações, levantadas pelo processo de avaliação, 

desencadeado internamente em cada instituição de ensino. 
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Nesse sentido, corroboramos Estrela e Nóvoa (1993, p. 11),  

defendendo que a avaliação constitui-se num processo de alta complexidade, 

e, como tal, não pode centrar sua atenção apenas na aquisição de objetivos de 

aprendizagem pré-definidos, nem tampouco colocar-se como estratégia para 

“julgar” ou “provar” algo. Ela serve para atuar e encontra-se intimamente 

articulada com o processo decisório. No entanto, a tomada de decisão em 

matéria educativa, segundo os mesmos autores, não deve ser pensada a partir 

de "uma grande avaliação", mas, sim, com base num "conjunto de pequenas 

avaliações". 

Conforme o parágrafo 1.º, do art. 1.º, da Lei 10.861, de 14/4/2004, o 

SINAES tem como finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 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 às diferenças e à 

diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

O SINAES tem como proposta constituir uma forma integrada de 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes de 

modo a desenvolver uma “cultura da qualidade”, através de processos 

avaliativos abertos, públicos e confiáveis (SINAES, 2006).  

A proposta de avaliação do SINAES estabelece que a qualidade da 

educação superior seja verificada, dentre outros procedimentos, via 

autoavaliação e avaliação externa das IES, estabelecendo como escopo dez 

dimensões3, que devem ser realizadas em duas etapas: a autoavaliação, 

                                            

3 As dez dimensões são: Missão e Desenvolvimento Institucional; As políticas para a pesquisa, 

a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluindo os 
estímulos para a produção acadêmica, para as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 
modalidades; A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se 
refere em sua contribuição à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa 
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; A 
comunicação com a sociedade; As políticas de pessoal, de carreira do corpo docente e técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de 
trabalho; 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 
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coordenada por uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), e a avaliação 

externa a ser realizada por comissão de professores especialistas designados 

pelo Ministério da Educação (MEC), devidamente capacitados. 

A Lei 10.861/2004 instituiu a Comissão Nacional de Educação Superior 

(CONAES)4 e a ela atribuiu, como órgão colegiado de coordenação e 

supervisão do SINAES, a competência para propor e estabelecer diretrizes, 

procedimentos, mecanismos e critérios para o processo de avaliação de 

educação superior, entre outros. Para avaliação das instituições a lei prevê no 

parágrafo 2º, do art. 3º, que serão “utilizados procedimentos e instrumentos 

diversificados, dentre os quais a autoavaliação e avaliação externa in loco”. 

Para operacionalização dessa proposta, a CONAES/MEC aprovou, dentre 

outros, dois instrumentos: Orientações Gerais para Roteiros das 

Autoavaliações das Instituições (BRASIL, 2004) e Avaliação Externa das 

Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumentos (BRASIL, 2006).  

De acordo com o SINAES, a autoavaliação ou avaliação interna tem 

como principais objetivos produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos 

do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as 

causas de seus problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica 

e a capacidade profissional dos docentes e técnico administrativos, fortalecer 

as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais 

efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da 

relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar 

contas à sociedade. Ao identificar as fragilidades e as potencialidades da 

instituição nas dez dimensões, a autoavaliação oferece um importante 

instrumento para a tomada de decisões e dele resultará um relatório 

abrangente e detalhado contendo análises, críticas e sugestões.  

                                                                                                                                

decisórios; Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos 
de informação e comunicação; Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional; Políticas de atendimento ao 
estudante; Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 
compromissos na oferta da educação superior (Lei nº 10.861/2004). 
 
4 A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES - é o órgão colegiado 

de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril de 2004 (www.mec.gov.br). 
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A avaliação externa é a outra dimensão essencial da avaliação 

institucional, que é realizada obrigatoriamente por comissões externas. O 

exame de comissões de especialistas externos à instituição, além de contribuir 

para o autodesenvolvimento e melhoria das atividades desenvolvidas pela ES, 

também traz subsídios para a regulação e a formulação de políticas 

educacionais. Mediante análises documentais, visitas in loco, interlocução com 

membros de diferentes segmentos da instituição e da comunidade local e 

regional, as comissões externas ajudam a identificar acertos (conformidades) e 

equívocos (não conformidades) da avaliação interna, apontam forças e 

fraquezas institucionais, apresentam críticas e sugestões de melhoramento ou, 

mesmo, de providências a serem tomadas, seja pela própria instituição, seja 

pelos órgãos competentes do MEC. 

Na elaboração do relatório de avaliação externa, a comissão de 

avaliadores considera o relatório de autoavaliação da CPA e outras 

informações da IES (dados derivados do Censo, do Enade, da avaliação das 

condições de ensino, de relatórios CAPES, currículo Lattes), bem como 

entrevistas e outras atividades realizadas. 

Vale ressaltar, que a CONAES incorporou em seus pressupostos e 

assumiu a avaliação das instituições na concepção formativa, procurando 

disseminar esta concepção por meio de documentos oficiais, como leis, 

portarias, notas técnicas e instruções que orientam a prática da avaliação na 

educação superior e, principalmente pelo SINAES, que assim prescreve: “A 

avaliação das instituições de educação superior tem caráter formativo e visa o 

aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição como 

um todo” (BRASIL, 2004, p. 9). 

Entretanto, na prática, a tarefa de desenvolver uma cultura de avaliação 

tem sido legitimada por meio de ações autoritárias, classificatórias e seletivas 

por parte dos órgãos avaliadores em um país de extrema diversidade e 

dimensão continental, contrariando o disposto no inciso III, art. 2º, da Lei 

10.861/2004 que estabelece “respeito à identidade e à diversidade de 

instituições e de cursos”. A avaliação das instituições que, oficialmente, visa à 

melhoria da qualidade da educação, tem exercido, até certo ponto, um papel de 
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regulação verticalmente homogeneizador, coercitivo e opressor, apesar da sua 

concepção formativa e da proposta de educação democrática por meio da 

participação. Com isso, os desdobramentos dos resultados da avaliação 

funcionam como mecanismos de exclusão para aquelas IES que não alcançam 

o padrão estabelecido hegemonicamente.  

No caso da avaliação externa, a padronização dos instrumentos de 

avaliação utilizados pelas verificações in loco pelos órgãos avaliadores, merece 

reflexão, pois realidades diversificadas são avaliadas todas por um instrumento 

padrão. Isso evidencia certa incongruência com as realidades das pequenas 

cidades do Brasil, sua diversidade e condições, ao serem avaliadas segundo 

parâmetros dos grandes centros e regiões mais abastadas.  

Amparados em Afonso (2000), destacamos que os problemas e 

questionamentos que gravitam em torno da avaliação do ensino superior no 

Brasil são cada vez mais relevantes e, ao mesmo tempo, polêmicos frente à 

grande expansão do ensino superior e à capacidade reguladora do Estado e 

podem ser inseridos tanto em uma perspectiva pragmática quanto teórica. De 

acordo com Afonso (2000), a responsabilização e/ou a prestação de contas no 

que se refere aos resultados acadêmicos passaram a ser mais importantes do 

que os processos pedagógicos.  

Embora as políticas de avaliação da educação superior venham 

ocorrendo no Brasil a partir da década de 1980, a sua prática se tornou 

bastante complexa ao longo dos últimos dez anos, pelo menos, em virtude da 

efetividade e da sistematização dos mais variados processos de coleta de 

dados utilizados, assim como das ações decorrentes desses resultados no que 

se refere à gestão das IES. Pressionadas por todos os lados por meio de 

avaliações internas e externas e pela competitividade do mercado, as IES 

buscam a melhoria da qualidade dos serviços prestados para a sua própria 

sobrevivência. O problema é que essa qualidade tem sido materializada em 

termos quantitativos, apenas em notas de 0 a 5, funcionando como um guia 

das instituições de ensino: quanto mais alta a nota, mais qualidade de ensino, 

sendo a mesma lógica para o sentido inverso. 
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No caso da autoavaliação, que é o processo de avaliação interna da IES 

pela própria comunidade acadêmica, a tarefa de desenvolver uma cultura 

avaliação, participação e sensibilização de todos os atores não tem sido uma 

tarefa fácil.  Além de haver carência de modelos operacionais que embasem os 

coordenadores e integrantes de CPAs na interpretação de dados colhidos dos 

discentes, docentes e funcionários das instituições educacionais diante das 

dimensões do SINAES, a prática da autoavaliação é legitimada por ações 

autoritárias e coercitivas, uma vez que na avaliação externa, os avaliadores 

consideram a participação da comunidade acadêmica por meio dos relatórios 

da CPA.  

A organização da CPA é responsabilidade da IES, bem como os critérios 

adotados para a composição da mesma. Segundo orientações do SINAES, a 

CPA deve ser composta por representações de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica e também representantes da comunidade local. É 

importante que dentre esses representantes, ou, além dos mesmos, exista 

pessoal qualificado tecnicamente para a operacionalização do processo de 

autoavaliação, compreendido desde a concepção do projeto até a coleta, 

sistematização e análise dos dados obtidos.  

A equipe gestora da IES deve funcionar como facilitadora da ação de 

avaliação interna, abrindo caminhos e oferecendo estrutura/condições para a 

atuação da CPA em todos os segmentos da instituição. Essa ação incentiva um 

processo de autoavaliação colaborativo e transforma sujeitos avaliados em 

avaliadores; sujeitos avaliadores em avaliados. Esta dinâmica de papéis 

possibilita uma visão multidimensionada de cada segmento e da instituição 

como um todo, favorecendo a construção de uma cultura de avaliação, numa 

perspectiva formativa. 

Em nossa prática na coordenação da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) da referida instituição de ensino pesquisada, desde 2008, temos 

percebido o descompasso entre a teoria e a prática, porque o que é 

preconizado teoricamente na legislação não tem sido efetivamente 

compreendido no ambiente acadêmico, cujas manifestações se dão pela não 
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adesão ao processo de autoavaliação, tornando-se um verdadeiro desafio para 

os integrantes da CPA.  

A necessidade de articular ações que viabilizem a participação e o 

engajamento de todos os discentes, docentes e funcionários no processo de 

autoavaliação nos impulsiona cada vez mais a aprofundar conhecimentos e 

técnicas em avaliação, ante a realidade da regulação e ao grande desafio com 

que o processo da avaliação institucional tem se apresentado nesta instituição, 

principalmente no que se refere à sensibilização dos sujeitos envolvidos no 

processo avaliativo. Assim, buscar novas competências para aperfeiçoamento 

do processo de autoavaliação no enfoque formativo que possam contribuir para 

formas mais eficazes de utilizar os dados dos relatórios da CPA para a 

melhoria da qualidade dos serviços prestados e, consequentemente, da 

qualidade da educação, tem sido uma das nossas principais metas na 

coordenação da CPA, na referida IES.  

Coordenar a equipe responsável pelo processo de autoavaliação 

institucional na IES pesquisada tem nos permitido observar os diferentes níveis 

de complexidade que envolve o processo de autoavaliação, determinados pela 

intrincada rede de relações entre a autoavaliação e as avaliações externas e o 

processo de gestão do trabalho educativo, uma vez que todos os mecanismos 

que envolvem o processo de autoavaliação se deságuam no conceito/índice de 

qualidade de educação da IES. Esta complexidade manifesta-se principalmente 

na atitude de resistência por parte da comunidade acadêmica, em participar 

das ações propostas pela CPA, observada por meio da baixa adesão ao 

processo autoavaliativo, e da dificuldade de se conseguir dos gestores da IES 

recursos materiais e humanos para esse tipo de atividade. Outro fator de 

complexidade é o próprio conceito de avaliação dominante na concepção do 

corpo docente, ainda arraigada a princípios punitivos, faltando uma 

compreensão teórica mais atualizada sobre os propósitos da autoavaliação no 

contexto das mudanças que vêm ocorrendo no campo educacional.  

Esses fatores se desdobram em limitações de outras ordens que 

contribuem para gerar entraves e aumentar a dificuldade em sensibilizar a 

comunidade para o processo de autoavaliação, como parte da construção de 
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um processo permanente e participativo de qualidade e de definição dos rumos 

da universidade, o que também dificulta a operacionalização do processo de 

autoavaliação. Cabe ainda observar que são muito comuns no ambiente 

acadêmico as manifestações de medo de se expor para não sofrer sanções e a 

desconfiança quanto ao sigilo das informações prestadas. 

A experiência na coordenação da CPA, no exercício de buscar 

compreender e implementar esse processo avaliativo com mais participação de 

todos, somada à literatura a que tivemos acesso ao longo do curso de 

doutoramento em Educação: Currículo, assim como às discussões realizadas 

em sala de aula, tem demonstrado que a prática da autoavaliação, em suas 

diversas realidades, ainda é um desafio e que o tradicional caráter punitivo da 

avaliação ainda prevalece sobre o caráter formativo, teoricamente proposto 

pelos órgãos oficiais.  

A nossa aproximação com o tema “autoavaliação” se deu em 2008, 

quando fomos convidados pelo reitor a assumir a coordenação da Comissão 

Própria de Avaliação da Instituição. Até então, tínhamos na coordenação do 

Curso de Ciências Contábeis, desde 2007, uma larga experiência em gestão 

empresarial, oriunda de nossa trajetória profissional, inclusive em processos de 

avaliação na ótica da Gestão da Qualidade Total - ISO 9000. 

Durante boa parte de nossa trajetória profissional tivemos a 

oportunidade de trabalhar em empresas de grande e pequeno porte, empresas 

multinacionais, familiares e em Instituições de Ensino, do nível médio à 

Universidade. Uma trajetória de desafios e aprendizado, estudo constante fora 

da vida acadêmica, notadamente na universidade corporativa da Petrobrás. Um 

processo de desenvolvimento profissional em que teoria e prática se 

articularam para atender, no dia a dia das organizações, os desafios comuns 

aos processos de gestão. 

Nesse percurso profissional, desde os 14 anos de idade, nos idos de 

1961, como office boy, no escritório de uma empresa de pesca, a Brasilmar, 

em uma época em que todos os registros contábeis da empresa eram 

efetuados de forma manual, nosso trabalho consistia em ajudar no serviço de 

contabilidade e faturamento, quando não estava realizando serviços externos.  
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Nossa vida profissional compõe um ciclo de cinquenta anos transitados 

em empresas e instituições escolares, marcados por dúvidas, inquietações, 

transferências, conflitos, impasses, mas também muito aprendizado, encontros, 

reencontros, alegrias, descobertas, solidariedade, desejos e utopias. Resgatar 

este espaço, aqui, não significa demonstrar melancolia, nem mesmo certo 

pesar daquilo que poderia ter sido feito e não foi, mas, ao contrário, declarar o 

nosso entusiasmo a cada início de ano letivo no exercício da docência. Parece 

que rejuvenescemos em contato com a energia dos jovens na dinâmica e nos 

desafios da sala de aula. É o nosso mundo! É vida que se erradia! 

A nossa trajetória de formação escolar e profissional se misturam, pois 

estudo e trabalho sempre fizeram parte da nossa rotina de vida. A nossa 

alfabetização iniciou-se, em meados da década de 50, com a minha mãe, que 

alfabetizava crianças do bairro como professora leiga, porém com muita 

sabedoria. Meu pai lia um jornal chamado “A Notícia” e minha avó materna 

também. Esse ato foi estimulante para um menino curioso entender as 

conversas entre eles. Ao relembrar a paixão e o prazer da minha mãe pelo 

trabalho de alfabetização, sinto que foi esse encantamento que influenciou a 

minha vocação pelo magistério. 

Já alfabetizado em casa, em sequência, passamos a estudar em uma 

escola rural na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República. Em 

continuidade, cursamos o Comercial Básico (1961), equivalente ao ginásio, à 

época. Prosseguimos na área com o curso Técnico em Contabilidade. 

O ano de 1969 foi de grandes conquistas, aprovação no vestibular para 

Administração de Empresas e ingressamos também no magistério, Ensino 

Médio, no Colégio Comercial São Joaquim e na Escola Técnica de Comércio 

do Rio de Janeiro, onde permanecemos durante oito anos. 

Paralelamente às atividades acadêmicas, trabalhamos na Xerox do 

Brasil S.A. (1970-1972), desde a implantação da empresa no Brasil. Em 1972, 

ao ser aprovado em concurso da Petrobrás, fomos convocados para uma de 

suas subsidiárias, a Petrobrás Distribuidora S.A. (BR), onde permanecemos 

por vinte e sete anos. 



26 

 

 

 

Após a conclusão da graduação em Administração, 1972, ingressamos 

no curso de Ciências Contábeis, já que estava exercendo essa atividade na 

BR. Nesse mesmo ano, passamos a atuar no magistério superior noturno. 

Lecionamos na Faculdade SOMLEY, na Penha, e, no ano seguinte, nas 

Faculdades Simonsen, em Padre Miguel – ambas no subúrbio do Rio de 

Janeiro. Portanto, nosso público era constituído de “trabalhadores-estudantes” 

(Abramowicz, 1996) de classe média baixa, à semelhança do que ocorre hoje 

nas instituições onde trabalho. 

O ano de 1974 também foi um ano marcante. Novos rumos profissionais 

se vislumbraram e, em seguida, veio a emoção do primeiro filho, nossa fonte 

de inspiração, a quem procuramos imitar na sua tajetória na academia. Na 

empresa, novos cargos e desafios, muito trabalho e aprendizado; na academia, 

recebi a titulação pelo então Conselho Federal de Educação/MEC para 

ministrar as disciplinas de Contabilidade Comercial e Administração e Técnicas 

Comerciais. 

A trajetória no magistério foi interrompida em 1977, com uma 

transferência para São Paulo para gerenciar o Setor de Controle Financeiro da 

filial da Petrobrás naquela capital. Apesar desse ônus, não abandonamos a 

sala de aula. Dentro da própria empresa, passamos a atuar em programas de 

capacitação e educação profissional (educação continuada informal), 

ministrando palestras internamente, pois nessa década ocorreram grandes 

mudanças no treinamento e desenvolvimento de pessoas: mudança de 

paradigma entre o clássico centro de treinamento e desenvolvimento da 

empresa e o surgimento da universidade corporativa. É a versão high tech da 

tradicional área de Treinamento das Empresas, voltada para o 

desenvolvimento do conhecimento ou das habilidades dos funcionários da 

empresa em vários níveis, incluindo pós-graduação, mas só para o público 

interno.  

O ano de 1977, ainda em São Paulo, também foi o ano do nascimento 

do segundo filho, companheiro de todas as horas e, no ano de 1980, 

retornamos ao Rio de Janeiro para assumir a Divisão de Contabilidade da BR, 

sendo este o ano do nascimento do filho caçula. Ao final do ano de 1990, uma 
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nova transferência, desta vez para Cia. de Navegação da Amazônia (CNA), em 

Belém. Nesta cidade, os próximos anos foram marcantes e decisivos, pois foi o 

início de uma longa história, com novos rumos e, indiretamente, a razão deste 

trabalho, pelas muitas experiências vivenciadas a partir desse período, quando 

tivemos a oportunidade de realizar um estudo e uma experiência que teve 

como foco o processo de implementação do sistema de gestão da qualidade na 

empresa. 

Participamos de um programa inédito na CNA, à semelhança do que 

ocorria nas empresas do Japão, e que passou a fazer parte do treinamento de 

todo empregado admitido na empresa a partir de então. Percebemos uma lição 

importante nesse processo: a prática japonesa é de uma sutileza nos 

relacionamentos entre as pessoas, os quais são sempre complexos e estão 

sempre em mudança. Aprendemos muito sobre desafios pessoais, pressões e 

prazeres da vida de executivo: com os ônus e os bônus dessa posição. 

 A convivência com a cultura oriental e com os novos conceitos de 

administração, dentre eles a Gestão da Qualidade, levaram-nos a continuar as 

leituras, estudos e muitas horas de treinamento, todas com enfoque em 

resultado e melhoria contínua. Desde essa época e, por longos anos, a 

qualidade total representou para nós a panaceia para todas as dificuldades 

administrativas da empresa. Desenvolvemos diversos trabalhos de 

implementação dos processos da Qualidade Total, ministramos cursos, com 

enfoque na preparação de pessoas para trabalhar no sistema da qualidade. 

Nessa trajetória de consultoria, trabalho e cursos, chegamos ao Sul de Minas, 

na cidade de Pouso Alegre e no curso de mestrado. 

Nesta cidade, após aprovação em concurso para professor na 

Universidade do Vale do Sapucaí – Univás – retomamos a vida acadêmica no 

Curso de Ciências Contábeis, o que nos impulsionou a buscar o mestrado na 

área de Linguística, área de concentração em Linguagem e Sociedade – 

Análise do Discurso -, na expectativa de que os estudos de linguagem 

pudessem contribuir para melhorar a comunicação interpessoal nas empresas.  

Porém, os fundamentos da teoria Análise do Discurso, com novos 

conceitos de ideologia e interpelação do sujeito, logo no início e no decorrer do 
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curso, ajudaram-nos a compreender que as burocracias das organizações 

estão permeadas por relações de poder e controle que dificultam a 

comunicação, pois os interesses são divergentes, dependendo da posição 

ocupada pelos sujeitos. 

Essa compreensão remeteu-nos novamente aos princípios do sistema 

de gestão da qualidade, cuja ideologia havia me doutrinado, sem a percepção 

de que se tratava de uma forma de controle vertical, radical e ideológica que 

utilizava mecanismos discursivos para atingir os sujeitos no campo da 

subjetividade. A ruptura dessa crença foi impactante, o que nos levou a tomar a 

Gestão da Qualidade Total como objeto de estudo e pesquisa na dissertação, 

com enfoque nas relações de poder.  

Os resultados da pesquisa permitiram-nos um outro olhar, o qual 

possibilitou a compreensão do Discurso da Qualidade Total como processo 

gerencial, ideológico e neoliberal que imprime práticas verticalmente 

autoritárias no ambiente organizacional de modo sutil e velado. Essa nova 

leitura proporcionou também uma espécie de desconstrução de nós mesmos, 

pois, afinal, foram mais de quinze anos de uma crença ingênua de que o 

sistema da qualidade era o melhor instrumento de gestão para solução de 

todos os problemas, e não somente para alguns (no caso a empresa e os 

empresários), como se descortinou durante aquela pesquisa. 

Em 2008, já na coordenação do Curso de Ciências Contábeis, fomos 

convidados pelo então reitor Professor Dr. Virgínio Cândido Tosta de Souza a 

assumir a coordenação da Comissão Própria de Avaliação da universidade.  

Desde então, a nossa atuação na CPA, as leituras e as pesquisas com 

as quais entramos em contato no desenvolvimento deste trabalho, bem como 

os desafios na implementação de uma prática de autoavaliação que fosse 

voltada para a qualidade da educação, somada às inquietações e 

questionamentos daí advindos em face dos documentos e diretrizes oficiais 

com suas normas e controles, chegamos ao curso de doutorado, escolhendo 

como objeto de pesquisa a autoavaliação no ensino superior. Esta escolha se 

deu em virtude de nossa atuação na CPA, cuja tarefa de desenvolver uma 
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cultura de autoavaliação e sensibilização da comunidade acadêmica para a 

adoção do processo avaliativo tem sido uma tarefa árdua, porém necessária.  

Neste percurso profissional, da gerência à presidência de empresas, 

tivemos contato com  o processo de avaliação, que é uma prática rotineira 

voltada sempre à melhoria dos resultados empresariais, inspirada na gestão da 

Qualidade Total e na expertise contábil. Uma vez afastado das empresas e de 

volta ao ambiente acadêmico, no ensino superior, movidos pela concepção de 

avaliação como ação positiva, também acreditamos que para se alcançar um 

cenário exitoso na educação, o ensino e a gestão devem eficientes, eficazes e 

efetivos no que refere à qualidade percebida pela sociedade, portanto, a 

avaliação deve fazer parte dos processos acadêmicos e administrativos como 

instrumento de formação e gestão. 

No curso de mestrado e como professor na educação superior, 

mergulhado nesse novo exercício de ensinar e pesquisar, tivemos a 

oportunidade de aprofundar conhecimentos teóricos sobre educação e 

avaliação. A questão dos resultados, tão importante para nós na gestão das 

organizações empresariais, até então, ganhou uma nova dimensão na 

educação pelas características de subjetividade próprias do serviço 

educacional e dos seus resultados. Passamos, assim, a buscar compreender 

os resultados ligados aos processos de decisão, não apenas como mais um 

controle burocrático rígido e inadequado, mas, ao contrário, como um 

instrumento de informação-fundamentação determinante no processo de busca 

constante de melhoria da qualidade da educação. Nesse sentido, o processo 

de autoavaliação, conforme as prerrogativas do SINAES, cumpriria o seu papel 

como uma avaliação formativa e instrumento de constantes melhorias. No 

entanto, na prática, a implementação de uma CPA não tem se mostrado tão 

simples; ao contrário, um processo de grande complexidade. 

Pelo exposto, nesta tese, abordar a qualidade da educação na 

universidade, percebida pela comunidade acadêmica, numa tese de 

doutoramento, tem algo de desafiador e de realismo devido à subjetividade do 

conceito de qualidade, principalmente no que tange à educação e ao contexto 
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das políticas educativas contemporâneas em que os processos de avaliação 

passam a ocupar centralidade.  

Nosso trabalho não procura desenvolver apenas mais uma pesquisa no 

campo da avaliação institucional, mas de aliar teoria e prática ao estudo da 

autoavaliação, a partir da voz daqueles que tomam as decisões no processo de 

gestão da instituição educativa. Ou seja, a pesquisa tem seu caráter social e 

político, uma vez que são os gestores da IES que decidem os rumos e 

delineiam os caminhos da IES. Nesse sentido, Abramowicz (2007, p. 25) 

entende que “desenvolver pesquisas críticas em Educação, em particular sobre 

avaliação, é participar da história da democracia do nosso país”.  

Não faltam literaturas sobre o tema autoavaliação e, nem por isso ela 

tem se tornado mais simples no ambiente acadêmico, nem tão pouco neutra, 

como pretende o SINAES. Segundo Dias Sobrinho (2003) não se trata de 

pretender um lugar ideal, imparcial, de onde seja possível equacionar a 

qualidade requerida por meio de fórmulas matemáticas. E, por outro lado, 

guarda a sensação de ultrapassagem, como se o ano se dobrasse ou 

desdobrasse sobre o outro e com ele todos os resultados das autoavaliações, 

tudo o que não terminou, o que ainda não começou, as práticas que 

permanecem e nos encaminham no presente.  

Desde o primeiro momento, em interação com os conteúdos e 

discussões realizadas nas aulas do Programa Educação: Currículo, quando da 

elaboração do projeto desta tese, sentimo-nos em constante evolução, ora pela 

tentativa de olhar o objeto de estudo com a distância devida, na tentativa de 

manter a neutralidade da pesquisa, ora por perceber que essa distância 

tornava-se uma tarefa difícil, pelo nosso envolvimento com o processo de 

autoavaliação da IES pesquisada. Esse movimento de nos distanciar e, ao 

mesmo tempo, nos aproximar do objeto de estudo, provocou-nos conflitos e 

indecisões.  

Na tentativa de encontrar o melhor caminho para um ponto de partida, 

em determinado momento, julgamos (orientadora/orientando) importante 

centrar o objeto de estudo na formação de professores do curso de Medicina 

da instituição pesquisada a fim de investigar como os docentes desse curso se 
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interagiam com os processos de autoavaliação e como os resultados da 

autoavaliação eram utilizados para a capacitação de professores do referido 

curso, visando à melhoria da qualidade de ensino. Havia certa expectativa de 

poder melhorar a adesão da comunidade docente do curso de Medicina ao 

processo de autoavaliação, uma vez que até então, era um dos cursos que se 

demonstrava mais resistente à autoavaliação institucional na IES pesquisada. 

Entretanto, após os primeiros contatos com a direção acadêmica da 

Faculdade de Medicina, as nossas pretensões sucumbiram-se diante da não 

aceitação da direção acadêmica para a realização da pesquisa. Esse impasse 

levou-nos a um sentimento de impotência e frustração, mas, por outro lado, foi 

de grande riqueza ao evidenciar que a autoavaliação continua sendo um 

desafio, não apenas para a coordenação da CPA, mas para os próprios 

gestores que são os principais responsáveis pelas metas do planejamento 

estratégico da IES.  

Esse fato realçou a importância desta tese e repercutiu em outros 

caminhos para nosso processo de pesquisa. Nessa nova direção, procuramos 

tomar a autoavaliação como parte integrante do processo de gestão, na 

perspectiva trabalhada por Estrela e Nóvoa (1993) e Dias Sobrinho (1995): 

autoavaliação e qualidade como processos indissociáveis e ambos 

intimamente articulados com o processo decisório; pelo seu caráter formativo a 

autoavaliação deve se dar a partir de um conjunto de pequenas e constantes 

avaliações. Nessa perspectiva, os processos de autoavaliação e os relatórios 

da CPA são instrumento de gestão, como suporte à melhoria da qualidade da 

educação, que é o campo em que se concentra o objeto de estudo desta tese. 

A autoavaliação no campo da educação superior tem se apresentado 

nos manuais e documentos oficiais como promoção da qualidade da educação, 

numa concepção formativa onde preveem a participação dos diferentes atores 

institucionais, acadêmicos e sociais, respaldado num ideal de democracia, 

como prevê o documento do SINAES (2004, p. 87): 

Seu papel não se limita à regulação no sentido de controle 
burocrático e ordenamento; compete-lhe também avaliar a educação 
superior de modo a fornecer elementos para reflexão e propiciar 
melhores condições de desenvolvimento. 
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Entretanto, diversas pesquisas têm procurado demonstrar que a 

autoavaliação tem se concentrado mais no fator regulatório que faz parte de 

um movimento da política de regulação da qualidade de educação pelo Estado, 

conforme argumentado por Gonçalves (2011, p. 13). 

O movimento regulatório em questão parte do princípio de que a 
educação é um direito e um bem público, indica exigências de 
qualidade, relevância social e autonomia do sistema educacional 
brasileiro e manifesta sua intenção de resguardar o respeito às 
peculiaridades das instituições que o compõe. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 

9394/1996, em seu Art. 9, gerou expectativas positivas ao prometer “assegurar 

processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, 

médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a 

definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino”. O espírito da lei 

denota a finalidade da avaliação para a melhoria do processo da educação 

superior, como meio seguro e eficaz de conseguir e verificar o rendimento 

escolar em todos os níveis.  

Cabe ressaltar o nosso posicionamento político e pedagógico com 

relação ao objeto estudado. Compreendemos que cada instituição, cada 

situação, em suas condições sociais, políticas e culturais, têm especificidades 

que caracterizam como única e singular qualquer experiência em avaliação. 

Como Afonso (2005, p. 16), acreditamos que a melhoria da qualidade de uma 

instituição é construída principalmente a partir do seu interior, através de um 

trabalho reflexivo, participativo e crítico de seus atores, incluindo os gestores.  

Munidos dessa concepção formativa da autoavaliação, esta pesquisa se 

concentra na abordagem qualitativa, se respaldando em Bonniol e Vial (2001); 

Laville e Dionne (1999) e Chizzotti (2006; 2008) que parte do fundamento de 

que há relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência 

viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre mundo objetivo e 

a subjetividade do sujeito. Portanto, para o autor, o objeto pesquisado não é 

inerte e neutro. Ao contrário, está possuído de significados e relações que 

sujeitos concretos criam em suas relações. 
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Para o desenvolvimento desta tese, optamos por organizar o texto da 

seguinte forma, além da introdução: 

Seção 1: apresenta os fundamentos teóricos, procurando contextualizar 

o processo de autoavaliação institucional no cenário da educação brasileira, a 

partir da década de 1990, no contexto das mudanças originadas da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação n.º 9394 de 1996.  

Seção 2: descreve o caminho metodológico adotado, seus princípios 

norteadores e perspectivas teóricas, assim como os procedimentos utilizados 

para a coleta de dados. 

Seção 3: apresenta a pesquisa realizada, seu cenário, procedimentos, 

os resultados da pesquisa e a sistematização dos dados, separando-os em 

eixos por equivalência e convergência de sentidos.  

Seção 4: contempla a discussão, análise e interpretação dos resultados, 

a partir das categorias identificadas nas respostas dos gestores pesquisados, 

procurando fazer as interrelações da autoavaliação institucional com o 

processo de tomada de decisões, trazendo-os ao debate de modo articulado 

com o referencial teórico selecionado. 

Seção 5: Alinhava as considerações finais. 
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SEÇÃO 1  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Segundo Abramowicz (2007, p. 25) “desenvolver pesquisas críticas em 

Educação, em particular sobre avaliação, é participar da história da democracia 

do nosso país”. Para a autora, o Brasil é, provavelmente, um dos países da 

América Latina que conta com mais programas de avaliação. Existem 

pesquisas em níveis nacional e internacional que demonstram que a 

autoavaliação é um dos fatores chave para a qualidade do ensino e este 

também tem sido o nosso compromisso na CPA da IES pesquisada.  

Nesta seção apresentamos a fundamentação teórica articulada a 

algumas reflexões que entendemos pertinentes no desenvolvimento de 

processos de autoavaliação ao longo de cinco anos na coordenação da CPA. 

 

1.1 Reflexões 

  

Vivenciar um processo de autoavaliação institucional na Universidade do 

Vale do Sapucaí – Univás – em Minas Gerais, desde 2008, em meio a outras 

atividades docentes, tem nos provocado reflexões e angústias. Mas, por outro 

lado, tem nos permitido observar os diferentes níveis de complexidade, 

determinados pela intrincada rede de relações entre a autoavaliação e as 

avaliações externas no que se refere à avaliação da qualidade da educação.  

Dificuldades ligadas aos recursos humanos, técnicos e materiais para 

desenvolver a avaliação são comuns nas universidades, uma vez que, com a 

oferta de cursos, as demandas de trabalho crescem de forma exponencial e 

muito rápida, inversamente proporcional à dotação de recursos humanos e 

materiais.  

O fato é que além do desafio de criar uma cultura de avaliação no 

interior da IES pesquisada, ainda somos desafiados a romper paradigmas 

tradicionais da avaliação, arraigados historicamente no cenário educacional 
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brasileiro. Nesse sentido, o próprio Estado não contribuiu, ao implantar um 

modelo de avaliação de forma vertical, sem discussões e com cronograma pré-

estabelecido, exigindo que as universidades apenas cumprissem essas regras. 

Isso contribuiu para manifestações de resistência a qualquer forma de 

avaliação no interior da IES, movida pela percepção histórica de que a 

avaliação é uma estratégia autoritária destinada a punir e/ou premiar. Esta 

resistência vai além dos docentes e discentes da IES. Ela se apresenta 

também materializada nos processos de gestão dos diversos setores 

principalmente no que se refere aos recursos humanos e à distribuição de 

recursos financeiros destinados à CPA.  

É nesse contexto complexo e contraditório que se deu o percurso desta 

pesquisa. Essa complexidade se manifesta de diversas formas e pode ser 

traduzida nas seguintes situações vivenciadas ao longo da nossa experiência 

na coordenação da CPA no processo de pesquisa:  

a) limitações de recursos para a implementação do processo de 

autoavaliação; de tempo e de pessoal para o desenvolvimento do trabalho da 

CPA;  

b) falta de uma cultura avaliativa estruturada e disseminada 

internamente na IES e a presença de paradigmas tradicionais da avaliação 

autoritária que permeou o cenário educacional ao longo da história da 

educação brasileira; 

c) falta de compreensão teórica sobre o conceito e as mudanças que 

vêm acontecendo no campo educacional e econômico;  

d) resistências por parte da comunidade acadêmica manifestada na 

baixa adesão ao processo de autoavaliação por parte dos sujeitos envolvidos, 

por medo de se expor e de sofrer sanções; 

e) o desafio de incorporar as novas diretrizes às condutas de resistência 

à autoavaliação, em si, o que dificulta o desenvolvimento de uma cultura de 

avaliação e a possibilidade de tirar da comunidade acadêmica ações a serem 

implantadas dentro do quadro da sua rotina de atividades e não um trabalho a 

mais; 
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f) dificuldade em sensibilizar a comunidade para o processo de 

autoavaliação, como parte da construção de um processo contínuo, 

permanente e participativo de definição dos rumos da universidade na direção 

da melhoria dos serviços prestados. 

Conforme o documento SINAES (2004, p. 87), o papel da avaliação não 

se limita à regulação no sentido de controle burocrático e ordenamento; 

compete-lhe também avaliar a educação superior de modo a fornecer 

elementos para reflexão e propiciar melhores condições de desenvolvimento. 

A avaliação faz parte da rotina de vida humana, a partir de escolhas 

feitas, das decisões que tomamos, das reflexões sobre as ações já executadas, 

enfim, dos caminhos que percorremos. No caso, da IES pesquisada, sua 

organização burocrática encontra-se estruturada de forma a contemplar, ainda 

que de forma embrionária, as autoavaliações em seus calendários, num 

esforço contínuo a fim de envolver os docentes, os discentes e funcionários 

nesses processos e ressignificar os conceitos tradicionais de avaliação, por 

meio da criação de uma nova cultura avaliativa, planejada e sistematizada, 

visando a melhorias contínuas.  

No Brasil, como em todas as sociedades capitalistas globalizadas, uma 

rede de regulações e limitações institucionais vem sendo delineada desde as 

últimas décadas, numa espécie de teia na qual os universos da educação e do 

mercado de trabalho se colocam cada vez mais inseparáveis. Como denuncia 

Apple (2004), educação tem sido transformada em produto e as instituições de 

ensino em um supermercado, adequando-se suas leis as leis do mercado 

neoliberalista de qualquer outro produto ou serviço.  

O neoliberalismo propõe que a solução para a universalização e a 

qualificação dos serviços públicos, como a educação, deve passar 

necessariamente pelo mercado. Isso em parte explica a crescente expansão 

das universidades privadas, que passam a ocupar um espaço deixado pelo 

Estado ou a suprir uma demanda. O governo brasileiro encampou esse 

modelo, cabendo ao Estado apenas a regulação dos agentes econômicos.  

A autoavaliação tem se apresentado nos manuais e documentos oficiais 

como promoção da qualidade da educação, numa concepção formativa que 
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prevê a participação dos diferentes atores institucionais, acadêmicos e sociais, 

respaldada num ideal de democracia participativa. Atualmente já existe uma 

extensa bibliografia encontrada sobre o tema autoavaliação, principalmente 

devido às dificuldades da implantação da CPA nas IES e ao descompasso 

entre teoria e prática. 

Da mesma forma os instrumentos que regulam a autoavaliação, os quais 

vêm passando por reformulações constantes, demonstram que não há ainda 

uma sistematização da avaliação institucional no ensino superior, em sua forma 

concreta, dando margem para questionamentos e ambiguidades.  Devido à 

complexidade da autoavaliação em ambientes socioeconômicos e culturais 

diversificados e de extensa dimensão geográfica, a operacionalização desse 

processo torna-se um grande desafio em nível de política de Estado.  Assim, 

entre o que se propõe teoricamente e a prática da autoavaliação, o caráter 

qualitativo formativo da avaliação ainda tem um longo caminho a percorrer. A 

autoavaliação mais se apresenta como instrumento controle do que como um 

processo de formação.   

 

1.2 Fundamentos: legal e teórico 

 

No que se refere ao aporte teórico, esta tese se ampara em: 

Abramowicz (1990, 2007), Afonso (2000), Apple (2004, 2006), Cappelletti 

(1997, 2002), Dias Sobrinho (1995, 2003), Estrela e Nóvoa (1993), Lara (2007, 

2010). 

Embora as políticas de avaliação da Educação Superior tenham se 

intensificado no Brasil a partir da década de 90 do século XX, ela encontra-se 

em prática desde a década de 1980. Já existe uma literatura extensa nesse 

domínio, mas uma carência de modelos operacionais que embasem os 

coordenadores e integrantes de CPAs a interpretarem os dados colhidos por 

meio de questionários, assim como os quadros conceituais que se originam 

dos processos avaliativos.  

A Lei 10.861/2004 instituiu o SINAES, que estabelece, entre outros 

aspectos, a obrigatoriedade da realização de procedimentos de autoavaliação 
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pelas IES, com a proposta de constituir uma forma integrada de avaliação das 

instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes, desenvolvendo uma 

cultura da qualidade, através de processos avaliativos abertos, públicos e 

confiáveis (SINAES, 2006).  

Foi atribuída à Comissão Nacional de Educação Superior (CONAES), 

como órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, a 

competência para estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para o processo 

de avaliação de educação superior. A avaliação institucional é um dos 

componentes básicos do SINAES e se desenvolve em dois momentos 

principais: a) Autoavaliação, conduzida pelas Comissões Próprias de 

Avaliação, constituídas pelas IES; b) Avaliação Externa, realizada por 

Comissões Externas designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), segundo diretrizes da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 

Para operacionalização da proposta de autoavaliação, o CONAES 

aprovou, dentre outros, dois documentos: Diretrizes para avaliação das IES 

(BRASIL, 2004) e Roteiro de autoavaliação institucional: orientações gerais 

(BRASIL, 2006).  

A proposta de avaliação do SINAES estabelece que a educação superior 

seja verificada, dentre outros procedimentos, via autoavaliação e avaliação 

externa, que estabelece como escopo dez dimensões, executada em duas 

etapas: a autoavaliação coordenada por comissão própria de avaliação e a 

avaliação externa, realizada por comissões de docentes atuantes na educação 

superior e capacitada para tal. Pretende-se, portanto, que os processos de 

avaliação sejam um instrumento democrático no qual haja a participação de 

toda a comunidade, no efetivo exercício do poder, colocando a vontade 

acadêmica como fator preponderante para criação de metas a serem 

alcançadas pela IES avaliada e, quiçá, até por novas políticas públicas. 

Segundo o dicionário escolar da Língua Portuguesa – Academia 

Brasileira de Letras – (2008) “avaliar” significa determinar ou estimar o valor de; 

aquilatar, valorar; fazer apreciação, análise de; calcular, medir. Em todos os 

termos utilizados para evidenciar o seu conceito, a avaliação em sentido lato, 
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estrito, assistemático ou formal, apresenta-se relacionado ao sentido de valorar 

pela emissão de juízo de valor.  

O conceito de avaliação vem se (trans)formando ao longo dos últimos 

anos e tem suscitado muitas discussões. Nesta tese em que tomamos a 

autoavaliação como objeto de estudo, a avaliação é tratada no sentido estrito, 

ou seja, sistemático, sob o aspecto científico, que utiliza procedimentos, 

método e se ampara em fundamentos teóricos sistematizados, com fins 

determinados.  

Do conceito histórico de avaliação como mensuração – década de 1920-

1930 - cuja preocupação consistia na elaboração de testes e instrumentos 

voltados à verificação do rendimento escolar dos alunos, a avaliação chega à 

década de 1940 com o nome “avaliação educacional” por meio de Ralph Tyler, 

em 1934, nos Estados Unidos. A ênfase da avaliação até então voltada para 

testes, passa por uma fase de questionamentos e busca do entendimento 

sobre o objeto da avaliação e a necessidade de rever currículos, e daí desloca-

se para a descrição, incorporando uma prática descritiva baseada em padrões 

e critérios.  

Com Ralph Tyler, considerado o preconizador da avaliação, os 

processos avaliativos da aprendizagem entram na fase da “avaliação por 

objetivos” integrada à concepção de currículo que se reduzia ao caráter de 

controle e planejamento. 

Ao longo da história da educação do ser humano, as discussões sobre 

avaliação sempre se apresentaram às discussões sobre currículo, ou seja, o 

que avaliar e como avaliar está atrelado ao ”o que ensinar”.  Tanto a avaliação 

como o currículo sempre se apresentaram com o sentido de “controle” do que 

se ensina e do que se aprende. 

No Brasil, somente a partir da década de 1970, as discussões sobre 

avaliação passaram a permear outros campos para além do processo ensino-

aprendizagem, carregando junto o sentido de controle autoritário, medidas, 

julgamentos, premiações e punições, rótulos e, reproduzindo assim no 

imaginário social o medo da avaliação por todos aqueles que são avaliados e o 

autoritarismo daqueles que avaliam.  
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Assumindo um caráter instrumental, a avaliação chega às instituições de 

ensino superior (IES), no final da década de 1980 e início dos anos 1990. Além 

das avaliações do sistema de pós-graduação, realizadas desde 1977, pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

outros movimentos foram desencadeados como as avaliações sobre pesquisa, 

o desempenho das áreas do conhecimento e a atividade dos pesquisadores 

pelo CNPq. A questão da avaliação ganhou força e passou a ser mais intensa 

nos debates acadêmicos no interior das IES, no interior do MEC, nos 

seminários, fóruns e congressos, como Andifes (Associação Nacional de 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior); ganhando também 

espaço na mídia. Nesse movimento, o MEC inicia um estudo para propor o uso 

de indicadores de qualidade, instituindo comissão específica para esse fim, o 

que resultou num Seminário Internacional, em 1989, na cidade de Brasília. 

A promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988 impôs uma 

série de tarefas ao Poder Público, com destaque para as atividades que se 

inserem na Ordem Social. O direito à educação faz parte dos direitos humanos 

de segunda dimensão, situando-se entre os direitos sociais que necessitam de 

prestações positivas do Estado para a sua efetivação. Nesse contexto, a 

qualidade da educação passou a ser meta defendida pelos mais diversos 

atores da sociedade, orientados por princípios economicistas de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial, em troca de recursos para os 

financiamentos de projetos sociais.   

Na década de 1990, a questão da qualidade emerge como questão 

central em razão das expectativas que gravitam em torno do papel 

contemporâneo da educação superior e valor social, assumido pelo 

conhecimento decorrente do desenvolvimento das tecnologias e das 

transformações do mundo do trabalho. Esse movimento trouxe no seu bojo 

novos parâmetros para a questão da avaliação da educação, ampliando a sua 

extensão e a sua função no que se refere aos indicadores de qualidade.  

Nesse sentido, a avaliação institucional surge como instrumento e como 

um dos pilares de um modelo de gestão universitária racionalizada. Nesse 

crescente imposição de racionalização dos processos acadêmicos, a avaliação 
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passa a ser tomada como política para avaliar programas, ações e instituições, 

assumindo características de regulação sob um discurso de melhorar a 

qualidade da educação oferecida pela IES. Apesar de sempre estar presente 

nas políticas públicas educacionais, foi após a promulgação da Lei nº 9394, de 

1996, que a avaliação tem sido utilizada, pelo menos retoricamente, como 

instrumento em favor da melhoria da qualidade do ensino das diversas 

modalidades e níveis.  

Segundo Lara (2010), o processo regulatório da avaliação no ensino 

superior passa por três níveis jurídicos ou momentos: a Constituição, norma 

hierarquicamente superior, que prevê os direitos sociais, entre eles a educação 

(art. 6.º c/c arts. 205-214); as leis infraconstitucionais regulamentadoras; e, 

finalmente, o seu cumprimento pelo Poder Executivo e a sua interpretação pelo 

Judiciário. Os atuais procedimentos de avaliação e supervisão foram previstos 

pela Lei de Diretrizes e Bases5 – que arrola como atribuições da União 

“autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do Sistema Federal de 

Ensino Superior” – no art. 1° da Lei n° 10.861/2004, que institui o SINAES com 

o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de 

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

estudantes e na Portaria Normativa nº 40/2007 que foi republicada no dia 29 de 

dezembro de 2010 em virtude de “ter saído, no DOU nº 239, de 13-12-2007, 

Seção 1, páginas. 39-43, com incorreção no original”, republicada com a 

seguinte ementa:  

Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e 
gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação 
da educação superior no sistema federal de educação, e o Cadastro 
e-MEC de Instituições e Cursos Superiores e consolida disposições 
sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores (BASIS) e o 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e dá 
outras disposições.  

 

A simples leitura das diferentes ementas trazidas pela versão original da 

Portaria Normativa nº 40 e, por sua republicação, demonstram a existência de 

rumos ainda não definidos na condução das atividades de regulação exercidas 

                                            
5
 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, art. 9º, VI, VIII e IX. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art9viii
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pelo MEC/SINAES. Essas reflexões e discussões encontraram respaldo no 

Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUCSP de maneira 

geral e, em particular, do Grupo de Pesquisa: Currículo – questões atuais, sob 

a liderança da Professora Dra. Mere Abramowicz, do qual participo desde 

2011. 

A exigência de imprimir qualidade nas ações acadêmicas tornou-se uma 

preocupação essencial na formação de nível superior (CONAES, 2006) que 

tem o compromisso de responder às necessidades e expectativas da 

sociedade. Contudo, a cultura da avaliação no interior das IES ainda está por 

se formar e tem se tornado um grande desafio do chamado “Estado avaliador”, 

cujos referenciais universais de qualidade para educação superior estão 

atrelados à adequação e pertinência dos processos de formação, ao rigor 

acadêmico, à condição social e cultural da produção acadêmica, à construção 

da cidadania e ao exercício da democracia.  

Apontada por estudiosos por se basear numa lógica do mercado, 

afinada com a ideologia neoliberal, avaliação e qualidade têm sido criticadas 

por impor um processo de organização da sociedade em que, sob a mesma 

base de sustentação capitalista, tenta-se combinar velhos pensamentos e 

práticas com processos políticos e econômicos da atualidade, deslocando 

expressões, do campo empresarial para a educação. 

A avaliação institucional, incluindo autoavaliação e a avaliação externa, 

tem sido colocada pelo Estado, por meio de seus órgãos representativos, como 

condição para a melhoria do desempenho das instituições no que se refere à 

qualidade da educação, assim como de todo o sistema nacional de educação 

superior. Isso destaca a necessidade de se levar em consideração que é 

preciso uma mudança, um rompimento de uma lógica de avaliação 

fragmentária e classificatória positivista para um novo modelo qualitativo de 

avaliação que privilegie a formação. 

Na perspectiva sociológica, Afonso (2003) analisa a avaliação 

educacional nos seguintes níveis: micro, meso, macro e mega. A perspectiva 

de avaliação defendida pelo autor entende que a “escola é confrontada com 

dimensões éticas, simbólicas, políticas, sociais e pedagógicas que devem ser 
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consideradas como um todo por quem tem especiais responsabilidades na 

administração da educação, quer em nível do Estado, quer em nível municipal 

e local, quer em nível da própria unidade escolar” (p. 49).  

Para o autor, o nível microssociológico da avaliação ocorre no âmbito da 

sala de aula, é a avaliação da aprendizagem, de responsabilidade do docente. 

Ela deve ter caráter fortemente formativo, ser contínua e baseada na reflexão 

do processo ensino-aprendizagem e o nível mesossociológico da avaliação é 

aquele que envolve a análise de uma instituição escolar na sua totalidade. No 

nível mesossociológico a avaliação engloba todos os componentes do 

processo educacional: gestão e organização da escola, processo ensino-

aprendizagem, currículo, qualificação docente, infraestrutura escolar, 

resultados educacionais, perfil socioeconômico dos alunos, ação da escola 

com a sociedade, participação dos pais, entre outros aspectos da escola. O 

nível macrossociológico da avaliação é aquele desenvolvido em âmbito 

nacional, por organismos externos à escola, e tem como objetivo verificar a 

qualidade do ensino e da educação no país.  

Pela teorização de Afonso (2003), o nível megassociológico da avaliação 

é aquele desenvolvido por organismos internacionais que buscam fixar padrões 

de desempenho e de referência para a criação de metas e diretrizes para os 

sistemas educacionais de diferentes países, em nível global, como é exemplo o 

Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), coordenado pela 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

A criação desses níveis mais globais (mega e macro) deve-se ao fato de 

a avaliação ter adquirido grande centralidade nas políticas públicas, 

particularmente nas políticas educacionais, pelos organismos governamentais 

com o propósito de os Estados ampliarem as ações de controle e fiscalização 

sobre as instituições de ensino e os sistemas educacionais, fenômeno 

apontado também por outros estudiosos, como Afonso (2009, p. 49), em 

avaliação que critica a presença do “Estado Avaliador” na educação. “Desde a 

década de oitenta, o interesse demonstrado pela avaliação, sobretudo por 

parte dos governos neoconservadores e neoliberais, começou a ser traduzido 

pela expressão ‘Estado avaliador”. 
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Dias Sobrinho (2003, p. 95) entende que os “os usos e efeitos políticos” 

dos dados da avaliação e sua interpretação se vinculam, pois, à formação e 

aos destinos da sociedade e da nação. Nessa direção, ele destaca o sentido da 

avaliação vinculado à lógica pedagógica educacional, que também é política. O 

autor refere-se “às dimensões mais específicas do currículo, da produção e 

reprodução do conhecimento, da organização do processo de ensino e de 

aprendizagem, das relações interpessoais etc., enquanto elas têm sentido”. 

A autoavaliação não é, portanto, um processo autolimitado que se basta 

a si mesmo, nas palavras do autor, isolado do contexto educacional. Ela nao é 

restrita apenas aos órgãos da administração, pois está intrinsecamente inserida 

no conjunto de aspectos indissociáveis necessários a sua realização, isto é, o 

ensino ministrado, a infraestrutura, o projeto pedagógico, o corpo docente e a 

relação com a sociedade, entre outros. É nesse contexto que o caráter 

formativo da proposta da autoavaliação pelo SINAES deve ser entendido, que 

há a necessidade de participação efetiva de todos os atores das IES, da prática 

do diálogo, de reflexões e de tomadas de decisões, a partir dos resultados da 

autoavaliação por parte dos gestores. 

Nessa perspectiva, a avaliação precisa estar lastreada de valores 

construídos pela comunidade acadêmica, num significado coletivo de bem 

estar social por parte da comunidade acadêmica e dos gestores, sendo que 

estes devem praticar situações associadas às questões políticas e sociais, 

conforme defende Cappelletti (2002, p. 32-33): 

A avaliação constitui-se em uma investigação crítica de uma dada 
situação que permite, de forma contextualizada, compreender e 
interpretar os confrontos teórico-práticos, as diferentes 
representações dos envolvidos, e as implicações na reconstrução do 
objeto em questão. Esse processo desencadeia uma intervenção 
intencional de estudos, reflexões, releituras, gerando nas 
ações/decisões um movimento de problematização e ressignificação 
na direção de transformações qualitativas de relevância teórica e 
social. 

 

Nessa mesma linha, defende ainda a autora que a avaliação formativa é 

um processo ativo e ininterrupto no qual os envolvidos situam seus fazeres, 

apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se desenvolvem. 

(CAPPELLETTI, 1997). 
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As reflexões teóricas apresentadas fundamentam o desenvolvimento 

deste texto, dando amparo à concepção formativa da autoavaliação que 

norteou o desenvolvimento desta tese, conforme estabelece teoricamente a 

legislação do SINAES. Ou seja, o entendimento da autoavaliação institucional 

como mecanismo ligado a outros procedimentos, que deve favorecer o 

processo permanente de reflexão-ação e ação-reflexão sobre as ações 

desenvolvidas pela comunidade acadêmica, visando à melhoria contínua da 

qualidade da educação. 
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SEÇÃO 2 

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA ADOTADA: UM CENÁRIO E 

MUITAS QUESTÕES 

 

 

Ao tomar a autoavaliação como questão de pesquisa no que se refere 

ao uso dos relatórios da CPA para as políticas de gestão, estamos cientes da 

necessidade de entrar em um campo que vai além do estritamente denominado 

“pedagógico” da educação ou da constituição de saberes de formação, 

destinados aos futuros profissionais egressos da Universidade, uma vez que, 

sob o ponto de vista político e teórico, a literatura consultada confirma que há 

uma forte tensão entre forças, originadas de valores envolvidos na 

autoavaliação e as interfaces entre os mesmos. Também não significa 

mergulhar no campo estritamente administrativo, segundo as concepções das 

teorias clássicas da administração, de forma mais ampla, porque produz 

sentidos, consolida valores e provoca mudanças.  

Ao contrário, significou fazer escolhas com o devido cuidado, uma vez 

que todos os sujeitos pesquisados ocupavam cargos de gestão no momento da 

coleta de dados, o que representou para nós um dos principais dilemas quanto 

ao melhor caminho para buscar respostas mais fidedignas para as questões 

investigadas e compreendê-las à luz da ciência, trazendo assim uma resposta 

científica à questão pesquisada. 

Nesta seção, apresentamos os aspectos metodológicos que optamos 

por adotar neste percurso investigativo, assim como descrevemos os 

procedimentos de pesquisa, utilizados na intenção de elucidar os caminhos 

percorridos nesta pesquisa, as angústias que não puderam ser evitadas, os 

dilemas e questionamentos diante dos obstáculos enfrentados e as opções 

feitas.  
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2.1 A trajetória metodológica 

 

Os caminhos de uma pesquisa nem sempre são lineares e nem tão 

pouco podem ser traçados de modo objetivo no momento do projeto quando se 

trata de uma pesquisa qualitativa. O que fazemos é uma previsão de métodos 

e instrumentos que, no transcorrer da pesquisa, principalmente no momento da 

revisão de literatura, vão sendo reconstruídos até encontrarmos o melhor 

caminho. 

Em nossa trajetória de pesquisa não foi diferente. Desde o início, com a 

primeira proposta de pesquisa, com a intenção de estudar a autoavaliação 

institucional sob a ótica do caráter formativo, nos encontros com a orientadora, 

temos procurado os instrumentos mais adequados para sermos fiéis ao que 

nos propomos, a partir da hipótese de que a autoavaliação poder ser utilizada 

como instrumento de gestão a fim de melhorar a qualidade da educação. Para 

isso, em todo o percurso desta pesquisa, procuramos nos amparar nos 

pressupostos epistemológicos e axiológicos que orientam a concepção da 

autoavaliação, a partir de uma postura crítica em relação às questões de 

regulação e controle que a todo o momento se articulam, subvertendo a 

idealização formativa da avaliação, proposta nos documentos do SINAES, e 

interferindo no processo de autonomia e emancipação das IES.   

O trajeto metodológico empreendido na investigação de um problema 

não é apenas uma preocupação instrumental ou até mesmo pessoal, mas, ao 

contrário, é trazer uma realidade empírica ao encontro de uma realidade teórica 

ou científica. Laville e Dionne (1999, p. 11) defendem que pesquisa nas 

ciências humanas não é tão complicada como dizem, de modo geral, pois o 

pesquisador “é alguém que, percebendo um problema em seu meio, pensa que 

a situação poderia ser melhor compreendida ou resolvida, caso fossem 

encontradas explicações ou soluções para a mesma”.  

No caso de uma investigação em avaliação institucional, como é a 

autoavaliação, a pesquisa implica concepções ontológicas, epistemológicas e 

axiológicas, pois passa pelo processo de representação dos sujeitos 
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pesquisados, inclusive do próprio pesquisador, negando a suposta neutralidade 

e objetividade da pesquisa. 

Assim se posiciona Laville e Dionne (1999, p. 11) sobre o final de uma 

pesquisa: 

Chegar a possíveis explicações ou soluções para um problema pode 
significar não apenas aquisição de novos conhecimentos, mas 
também, favorecer uma determinada intervenção. Um problema é 
sempre uma falta de conhecimentos. 

 

Nesta direção, objetivamos que esta seção metodológica seja, não 

apenas a descrição de um caminho de pesquisa, mas, essencialmente, 

descrever como procuramos conhecer cientificamente o objeto investigado. 

Diante dessa perspectiva, intentamos deixar explícito o nosso cuidado com a 

abordagem feita, de modo racional, pois “os dados não são coisas isoladas, 

acontecimentos fixos, captados em um instante de observação” (CHIZZOTTI, 

2009, p. 84). Como explicita o autor: 

Eles se dão em um contexto fluente de relações: são fenômenos que 
não restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se 
manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações e de 
ocultamentos (CHIZZOTTI, 2009, p. 84). 

 

Nesse sentido, procuramos sempre cumprir os princípios éticos 

partilhados pela comunidade científica, respeitando as manifestações da 

comunidade acadêmica e a externa, assumindo que a CPA existe, sobretudo 

para cumprir o seu papel formativo, voltado à qualidade da educação. Assim, 

esperamos que esta pesquisa possa contribuir com a ciência da avaliação no 

ensino superior e com a proposta formativa da CPA, como instrumento de 

gestão, preconizada pelo SINAES e, consequentemente, com a qualidade de 

ensino e de todo o trabalho pedagógico desenvolvido pela IES, num contexto 

em que as expectativas das pessoas e da sociedade com relação à 

Universidade têm requisitado da educação superior o oferecimento de 

profissionais com formação/qualificação adequada que possa sustentar um 

novo modelo produtivo e econômico.  
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Nesta seção, descrevemos o caminho metodológico adotado, seus 

princípios norteadores e perspectivas teóricas, assim como os procedimentos e 

consequentes instrumentos adotados para a coleta de dados. 

 

2.2 Fundamentação metodológica 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem qualitativa 

que se realizou por meio de uma pesquisa de campo e de um estudo de 

análise documental nos relatórios da CPA da IES pesquisada e nos 

documentos do SINAES. No caso, a instituição pesquisada localiza-se no Sul 

de Minas Gerais e foram 06 os gestores pesquisados. Os cargos de gestão, 

ocupados pelos gestores no momento da pesquisa, são os de reitor, três pró-

reitores e dois diretores.  

A pesquisa busca investigar como os resultados da autoavaliação, 

apresentados em relatórios da CPA, são utilizados pelos gestores no processo 

de tomada de decisões da IES investigada. Procuramos identificar as 

características do fenômeno investigado e suas particularidades, assim como a 

sua posterior ordenação, classificação em categorias e o delineamento de 

conclusões a partir da identificação de fatores técnicos, teóricos e políticos que 

condicionam a autoavaliação no ensino superior e, em específico, na IES 

pesquisada.  

De alguma forma, a preocupação com a utilização de um método na 

realização de uma pesquisa, para produzir novos conhecimentos é retomar 

também estudos e experiências, o percurso epistemológico construído pelo 

pesquisador. No caso desta pesquisa, desde a escolha do objeto concreto de 

investigação, a opção pela perspectiva qualitativa originou-se de nossa 

experiência no trabalho de coordenação da CPA e no exercício da docência no 

ensino superior. Esta concepção embasou a nossa dissertação de mestrado, 

defendida em 2007, que teve como objeto de estudo, o discurso da qualidade e 

apresentou uma reflexão sobre as relações de poder que permeiam esse 

discurso dentro da organização, nos diversos níveis da hierarquia das 
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entidades (LAMBERT-DE-ANDRADE 2006). Percebemos que, nas últimas três 

décadas, pelo menos, esse discurso vem sendo assumido pelos órgãos 

reguladores do Governo (SINAES, 2004), chegando às instituições de ensino 

superior. 

A fundamentação metodológica para esta pesquisa tem como aporte 

teórico Chizzotti (2001, 2006) e Laville e Dionne (1999), os quais tratam a 

pesquisa como forma científica de conhecer, metodicamente, os saberes que 

em nossas vidas nos são oferecidos de múltiplas maneiras, em nossos 

estudos, na mídia, na dinâmica da sociedade, entre outros. Os autores 

concordam que a evolução das ciências humanas para o que se apresenta na 

atualidade se inscreve na evolução da sociedade como um todo; daí deriva e aí 

contribui. O pesquisador aí se insere com seu aporte e com suas 

responsabilidades, sendo participante e sujeito, ao mesmo tempo, da pesquisa. 

Ou seja, parte integrante do processo de apreensão do conhecimento, estando 

envolvido com o próprio objeto. Portanto, a escolha de um método de pesquisa 

não é uma questão meramente técnica, pois está relacionada com a 

representação que temos da realidade social, e da visão de mundo. O 

pesquisador é, assim, em certo sentido, sujeito da pesquisa. Há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, “uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo objeto e a 

subjetividade do sujeito" (CHIZZOTTI, 2001, P. 79).  

Historicamente, um dos fundamentos da pesquisa qualitativa consiste na 

proposição, segundo a qual, as ciências humanas, por terem como 

especificidade o estudo do comportamento humano e social, devem fazer uso 

de metodologias próprias e não do método experimental, usado pelas ciências 

naturais desde a segunda parte do século XIX, quando a ciência triunfa, o 

número das descobertas evolui e a ciência sai dos laboratórios, indo ao 

encontro das tecnologias. A partir daí, passa a ter aplicações práticas (é o 

nascimento da pesquisa aplicada), visando a resolver problemas concretos. 

Conforme apresenta Laville e Dionne (1999, p. 26) todos ou quase todos 

os domínios da atividade humana são atingidos.  
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O homem do século XIX percebe, com clareza, essas mudanças e os 
melhoramentos que trazem para a sua vida. A ciência surge como 
fonte inesgotável de progresso. O método empregado no campo da 
natureza parece tão eficaz que não se vê razão para não se aplicá-lo 
também ao ser humano. É com essa espírito e com essa 
preocupação que se desenvolvem as ciências humanas na segunda 
metade do século XIX.  

 

Nesse contexto histórico e político, as ciências humanas desenvolvem-

se segundo uma concepção da construção do saber científico nomeada 

positivismo, cujas características são: empirismo; objetividade; 

experimentação; validade; leis e previsão. Esse modelo perdurou até as 

primeiras décadas do século XX e até os dias atuais ainda é bastante utilizado, 

mas desde cedo sentiu os limites dessas características positivistas e algumas 

de suas ambiguidades e inadequações com o objeto de estudo, o ser humano, 

sendo por isso assim questionado.  

Como fundamentam Laville e Dionne (1999), nas ciências humanas, os 

objetos de pesquisa são dotados de liberdade de consciência. A realidade dos 

fatos humanos é delas amplamente tributária, e raramente se pode determiná-

la, em toda sua complexidade, sem considerar os múltiplos elementos que a 

compõem. A desconstrução da perspectiva positivista não se deu sem embates 

entre seus defensores e adversários, que continuam ainda hoje, podendo ser 

identificada principalmente na oposição entre pesquisas quantitativa e 

qualitativa. 

 

2.2.1 A opção pela abordagem qualitativa  

 

Embora no campo da avaliação haja uma aceitação tácita de maior valor 

científico das metodologias quantitativas que afirmam as características 

positivistas da produção de conhecimento, esta pesquisa aborda a 

autoavaliação com abordagem voltada à natureza formativa. Isso não significa 

desconsiderar as características de regulação e controle, de natureza 

positivista/mecanicista da abordagem formativa, apontadas por diversos 

autores, como Bonniol e Vial (2001) que consideram a noção de avaliação 

formativa como uma retomada sistêmica que se aproxima da psicologia do 
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trabalho em termos de comportamento. Segundo os autores, a racionalização 

tecnicista do processo de aprendizagem muito tem a ver com a racionalização 

que ocorre no processo de produção das fábricas.  

Nessa direção, embora esta pesquisa pretenda prioritariamente ser um 

estudo qualitativo do uso dos resultados da autoavaliação no processo de 

gestão pelos gestores da IES pesquisada, na ordem de importância, a partir 

dos dados e informações apresentados nos relatórios da CPA, nos domínios 

sistêmicos, seu caráter regulatório assume posição central, uma vez que a 

autoavaliação é imposta por instrumentos legais com vistas aos produtos 

esperados.  

Cada instituição de ensino tem a sua missão e seus propósitos de 

formação profissional para cada curso, o que faz do processo de autoavaliação 

específico e, da mesma forma, cada situação de abordagem, em suas 

condições sociais e culturais, com as suas especificidades, caracterizam como 

única e singular qualquer experiência em educação. Para Chizzotti (2006, p. 

26), “a pesquisa segue uma metodologia de trabalho, ou seja, a lógica 

subjacente ao encadeamento de diligências que o pesquisador segue para 

descobrir ou comprovar uma verdade.” A abordagem qualitativa trata-se de 

uma análise interpretativa e reflexiva, a partir do estudo empírico realizado, em 

que mundo objetivo e a subjetividade se interagem e se significam numa 

construção compromissada com a ética e os valores presentes no campo 

investigativo. 

Chizzotti (2006, p. 14) assim argumenta: 

O sentido dos atos, os significados dos discursos, os costumes e 
crenças revelam o que são os homens e as mulheres. Perscrutar 
criteriosamente todas essas manifestações e descobrir o que 
significam, e como os homens e as mulheres constroem o sentido de 
suas vidas é uma ciência da mais alta relevância. 

 

Isso posto, a abordagem qualitativa apresenta-se como a tentativa de 

uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais 

apresentadas pelos sujeitos entrevistados, em lugar da produção meramente 

quantitativa de características e comportamentos.  
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A pesquisa qualitativa surgiu a partir do trabalho em Antropologia e 

Sociologia, mais precisamente a partir da década de 1970, fase e em que os 

dados quantitativos passam a requisitar um novo olhar no contexto 

educacional. Contudo, as duas abordagens não se excluem.  

Chizzotti (2006, p.84) enfatiza que: 

Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente 
importantes e preciosos: a constância das manifestações e sua 
ocasionalidade, a frequência e a interrupção, a fala e o silêncio. É 
necessário encontrar o significado manifesto e o que permaneceu 
oculto. Todos os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos são 
iguais, mas permanecem únicos, e todos os seus pontos de vista são 
relevantes. 

 

A abordagem quantitativa atua em níveis de realidade na qual os dados 

trazem à tona indicadores e tendências observáveis; realça os valores, as 

crenças, as representações, as opiniões, atitudes e, usualmente, é empregada 

para que o pesquisador compreenda os fenômenos caracterizados por um alto 

grau de complexidade interna do fenômeno pesquisado. Na concepção de 

Chizzotti (2008), as pesquisas qualitativas não têm um padrão único porque 

admitem que a realidade seja fluente e contraditória e os processos de 

investigação dependem também do pesquisador.  

A pesquisa qualitativa volta-se para a interpretação dos significados que 

os indivíduos, enquanto agentes sociais, dão às suas ações no meio em que 

vivem e atuam. A compreensão do sentido dessas ações implica em considerar 

as circunstâncias sociais, políticas, econômicas, éticas e culturais, o que torna 

mais efetiva a análise de fenômenos sociais, o que não é possível numa 

pesquisa quantitativa. No entanto, a pesquisa qualitativa ainda é vítima de 

algumas críticas, sendo que uma crítica constante diz respeito ao rigor do 

método utilizado e às suas características subjetivas no que se refere à 

problemática da verificação de seus dados. Em outras palavras, os seus 

critérios de cientificidade são questionados porque não permitem objetividade. 

Nesse sentido, este argumento nos remete a Freire (1996, p. 85 - 86): 

O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 
inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 
relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que 
ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de 
ocorrências. Não sou apenas objeto da História, mas seu sujeito 
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igualmente. No mundo da História, da cultura, da política, constato 
não para me adaptar, mas para mudar. 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 23) os levantamentos sociais 

têm importância particular para a compreensão da história da investigação 

qualitativa em educação, dada à sua relação imediata com os problemas 

sociais e a sua posição particular a meio caminho entre a narrativa e o estudo 

científico. Este argumento indica que a opção pela abordagem qualitativa 

significa a inserção do objeto de estudo numa construção social complexa em 

que o pesquisador deve assumir postura crítica na tentativa de compreender a 

realidade. 

Por outro lado, Chizzotti (2006, p. 26) argumenta que as pesquisas 

qualitativas não têm um padrão único porque admitem que “a realidade é 

fluente e contraditória e os processos de investigação dependem também do 

pesquisador – sua concepção, seus valores, seus objetivos.”  

Esta concepção é corroborada por Minayo (1994) para quem a pesquisa 

qualitativa preocupa-se com uma realidade que não pode ser quantificada, 

respondendo às questões muito particulares, trabalhando com um universo de 

significados, crenças e valores e que correspondem a um espaço mais 

profundo das relações, dos fenômenos que podem não ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

Diante do exposto, entendemos que a pesquisa qualitativa volta-se para 

a interpretação dos significados que os indivíduos, enquanto agentes sociais e 

históricos, dão às suas ações no meio em que vivem e atuam e às suas 

interações. Portanto, essencialmente, uma pesquisa qualitativa será sempre 

descritiva, sendo que as descrições nela contida estão sempre influenciadas 

pelos significados que o ambiente lhes proporciona, ou seja, são produtos de 

uma visão subjetiva. A compreensão do sentido dessas ações implica em 

considerar as circunstâncias sociais, políticas, econômicas, éticas e culturais, o 

que torna a análise de fenômenos social mais efetiva, o que não é possível 

numa pesquisa quantitativa e também mais complexa. 

No caso desta pesquisa, a investigação é realizada segundo o ponto de 

vista dos docentes transformados em gestores e que vivenciam o processo de 
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administração da Universidade do Vale do Sapucaí – Univás -, nos diversos 

níveis da estrutura organizacional. Esses gestores encontram-se diante da 

exigência de imprimir qualidade nas ações acadêmicas, qualidade essa que se 

tornou uma preocupação essencial na formação em nível superior (CONAES, 

2006) a qual tem o compromisso de responder às necessidades e expectativas 

da sociedade. A avaliação institucional, incluindo autoavaliação e a avaliação 

externa, tem sido colocada pelo Estado, através de seus órgãos 

representativos, como condição para a melhoria do desempenho das 

instituições, assim como de todo o sistema nacional de educação superior.  

Entretanto, é consenso na literatura pesquisada que a cultura da 

avaliação no interior das IES ainda está por se formar, mesmo passados dez 

anos da vigência da Lei 10.861, de 2004, e tem se tornado um grande desafio. 

Em recente pesquisa foi evidenciado que:  

Não há, por parte das IES, um procedimento objetivo quanto à 
utilização dos resultados apontados pelas CPAs ou pelo ENADE, 
sendo estes tratados isoladamente pelos mais diversos níveis das 
IES, particularizados por cursos ou coordenações. (LARA, MONIZ E 
ABRAMOWICZ, 2010, p. 140) 
 

Dessa forma, numa perspectiva formativa, a autoavaliação se constitui 

uma estratégia educacional e de gestão responsável e necessária, 

principalmente, ao se levar em consideração que é preciso uma mudança, um 

rompimento de uma lógica de avaliação fragmentária e classificatória positivista 

para um novo modelo qualitativo que privilegia a formação.  

Conforme defende Afonso (2000), a avaliação institucional é um 

mecanismo de grande importância para controle e legitimação da estrutura 

organizacional. Além disso, o gestor educacional, mais do que exercer seu 

papel no planejamento e organização da IES, necessita contar com 

informações confiáveis que possibilitem mais uma alternativa para tomada de 

decisões da administração da IES. Nesse sentido, os resultados da 

autoavaliação são instrumentos que servem como ponto de partida para 

criação de mecanismos para mudanças de direção curricular, reformulação 

pedagógicsa, novas estratégias de gestão, entre outros. 
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2.2.2 Procedimentos de pesquisa 

 

Os procedimentos utilizados nesta pesquisa de Doutorado foram: 

Análise Documental, constituída pelos relatórios da autoavaliação da CPA dos 

últimos cinco anos (2008-2013), e um estudo empírico realizado por meio de 

questionário semiestruturado que foi aplicado aos gestores da IES pesquisada.  

Os referidos relatórios foram postados no e-MEC, encontram-se 

publicados no site oficial da Univás6 e tombados nas bibliotecas da IES 

pesquisada e foram interpretados à luz dos instrumentos legais do 

MEC/SINAES. Nesse sentido, os documentos legais do MEC constituíram-se 

também fontes documentais de análise. 

O que se encontra problematizado neste estudo é o uso dos resultados 

da autoavaliação pelos gestores no processo de tomada de decisões. A 

definição do problema, a hipótese e a definição dos objetivos, da pesquisa nos 

levaram à escolha do método de pesquisa.  

Após encontros com a orientadora, leituras e discussões realizadas no 

Programa de Educação: Currículo, optamos pela pesquisa de campo e a 

pesquisa documental, a partir da abordagem qualitativa, delimitando os atuais 

gestores da IES pesquisada como sujeitos da pesquisa. 

Partimos da hipótese de que o trabalho do gestor exige o conhecimento 

da organização e de seus processos, assim como, dos reflexos de suas 

decisões e ações sobre toda a organização, em particular, nos processos 

educativos e na qualidade do ensino, pois as decisões tomadas pela alta 

administração se repercutem na estrutura organizacional de cima para baixo, 

com reflexos em todas as áreas da instituição até à sala de aula.  

Diante deste amparo teórico, o questionário semiestruturado foi 

elaborado em função da hipótese, mas considerando também a revisão de 

literatura e os documentos legais do MEC/SINAES, a fim de atingir o objetivo 

geral proposto nesta pesquisa.  

                                            
6
 Site da Univás: http://www.univas.edu.br/CPA/index_cpa_1.asp  

http://www.univas.edu.br/CPA/index_cpa_1.asp
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O questionário utilizado constituiu-se de doze questões (Anexo 01), 

aplicado mediante a sua aprovação, juntamente com o projeto de pesquisa, 

pelo Comitê de Ética (CNS 196/1996), anexo 04, bem como após a aplicação 

de um pré-teste do questionário realizado com um dos respondentes e 

posteriores adequações. As questões foram constituídas de modo a evidenciar, 

desde o perfil e a formação dos gestores até a participação dos mesmos no 

processo de avaliação da IES e, ainda, a avaliação do desempenho da CPA da 

IES pesquisada pelos gestores.  

Conforme apresentado no anexo 01, a primeira questão versou sobre a 

trajetória e o processo de formação do gestor; a segunda questão procurou 

saber em que se baseiam os processos de decisão; a terceira questão 

investigou se a autoavaliação contribuiu para o crescimento do gestor como 

educador e de que forma; a quarta questão buscou conhecer o comportamento 

dos gestores após participarem do processo de autoavaliação; a quinta 

questão procurou conhecer como são elaboradas as normas e regulamentos 

da IES; a sexta questão investigou o posicionamento dos gestores no que se 

refere às leis federais e às orientações externas provenientes do MEC; a 

sétima questão procurou conhecer o olhar do gestor a respeito do relatório da 

CPA; a oitava questão investigou sobre o modo como é feita a avaliação da 

qualidade nesta IES; a nona questão e a décima questão buscaram conhecer a 

percepção e a avaliação dos relatórios da CPA pelos gestores; a décima 

primeira questão e a décima segunda questão instigaram os gestores a 

apresentar outros aspectos relevantes que não foram abordados no 

questionário. 

 

2.3 A propósito do tratamento dos dados 

 

A coleta de dados ocorreu no ano de 2013, especificamente no período 

de maio a dezembro, sendo que alguns respondentes fizeram a entrevista face 

a face, enquanto outros optaram por responder o questionário via e-mail. O 

tratamento dos dados ocorreu na sequência, sendo realizado conforme 

dispositivos metodológicos já apresentados neste texto.  
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A tabulação dos dados foi feita por planilhas de Excel, em vista da 

familiaridade do pesquisador com esta ferramenta, assim como, para 

economizar tempo, recursos, esforços e diminuir as margens de erro. 

O estudo respeita os preceitos estabelecidos pela resolução CNS 

196/96, aprovado pelo Comitê de ética, protocolo n.º 17363313.7.0000.5.02, e 

alterado para o  número 17363313.7.3001.5482 por meio da Plataforma Brasil. 

Assim, primeiramente, foi apresentado aos sujeitos pesquisados o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 02), destacando a 

importância de sua participação para a pesquisa empreendida e os 

agradecimentos.  

Após a aplicação das entrevistas, as respostas dos participantes foram 

tratadas por meio da análise de conteúdo com base em Bardin (2008) e 

Chizzotti (2006, 2008).  

A análise de conteúdo surgiu com Laurence Bardin, professora de 

Psicologia na Universidade de Paris, que aplicou as técnicas de Análise de 

Conteúdo na investigação psicossociológica e nos estudos das comunicações 

de massas. Para Bardin (2008, p. 199), “a análise de conteúdo funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias, 

segundo reagrupamentos analógicos”. Chizzotti (2008, p. 117) destaca que o 

critério principal da análise de conteúdo “é o fragmento singular do texto: a 

palavra, o termo ou lexema, considerando-os como a menor unidade textual”.  

Com base neste conceito de análise de conteúdo, as respostas dos 

pesquisados foram tratadas como depoimento discursivo que se compõe de 

uma ideia central, com seus conteúdos e argumentos. Em consonância com 

este princípio metodológico, na etapa de tratamento dos dados, foram retiradas 

as ideias centrais de cada resposta, as quais foram tratadas como unidades de 

análise, considerando as convergências e as divergências. Das ideias centrais 

emergiram as categorias. A análise de conteúdo possibilitou-nos organizar um 

conjunto comprobatório de informações, que se constituiu numa matriz 

documental e se tornou objeto de análise teórica e crítica e se prestou a 

fundamentar a questão pesquisada.  
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No caso desta pesquisa, os relatórios de autoavaliação da CPA não 

constituíram apenas fontes de pesquisa documental primária; eles foram 

também objeto de estudo, uma vez que a pesquisa tem como objetivo principal 

analisar o papel da autoavaliação e suas repercussões na melhoria da 

qualidade da educação da IES pesquisada a partir da ótica dos gestores, por 

meio dos relatórios de autoavaliação da CPA. Dessa forma, no manuseio 

desses documentos foi preciso ir além de nos limitarmos a identificar os 

fenômenos, ordená-los e classificá-los. Para tal, valemo-nos também de 

documentos oficiais do MEC/SINAES e dos planos de ação da CPA que 

fundamentaram as informações e dados dos relatórios que, em seguida, foram 

confrontados com os dados empíricos coletados nos questionários e 

analisados à luz da literatura selecionada.  

Nesta fase, a experiência em coordenação de cinco anos na CPA foi 

relevante na análise e interpretação dos dados. Nesse sentido, ressalta-se o 

valor formativo de uma pesquisa, sempre crescente, para o pesquisador, pois a 

análise reflexiva dos dados sempre indica caminhos e reformulações de 

percurso, o que se respalda em Laville e Dionne (1999, p. 204) que assim 

argumentam: 

Uma massa de instrumentos que pode nos desviar do caminho, se 
tentamos aplicá-los ao material sem reflexão suficiente, mas que 
usados com discernimento, podem ajudar a melhor compreender e 
explicar os fenômenos e as situações, contribuindo assim para a 
construção de saberes. 

 

No nosso entendimento, esses argumentos servem também para o caso 

das categorias e da análise documental, quando se trata da abordagem 

qualitativa, o que pode ser também confirmado em Chizzotti (2006), ao 

defender um texto que deve conter sentidos e significados, patentes ou ocultos, 

os quais podem ser apreendidos por um leitor que interpreta a mensagem 

contida nele por meio de técnicas sistemáticas apropriadas. No entanto, não é 

qualquer tipo de leitura e/ou de interpretação, destaca o autor. Ao decompor o 

conteúdo do documento em fragmentos mais simples, como ideias centrais, 

palavras, termos ou frases significativas, a mensagem pode ser apreendida de 

forma reflexiva e crítica.  
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Como afirma Laville e Dionne (1999, p. 166), a forma dos documentos 

para análise documental pouco importa, pois os mesmos aportam informação 

direta, são fontes ricas de dados e podem ser considerados como fontes 

primárias de pesquisa. “[...] Um documento pode ser mais do que um 

pergaminho poeirento [...]”. Pensa-se nos documentos impressos, mas também 

pode ser tudo o que se pode extrair dos recursos audiovisuais e em todo 

vestígio deixado pelo homem. Um exemplo citado pelos autores são os dados 

estatísticos que desempenham um importante papel em muitas pesquisas que 

são os dados estatísticos apresentados pelos organismos nacionais e/ou 

internacionais, “que são pródigos neles” (p. 166).  

Cabe ainda destacar que os textos legais expressos na forma de Leis, 

Decretos, Resoluções, entre outros, embora representem importante fonte de 

dados numa investigação, são, por outro lado, dinâmica e constantemente 

renovados, como é o caso dos documentos que regulam o processo de 

autoavaliação por meio do SINAES. Nesse sentido, remetemo-nos a Chizzotti 

(2005, p. 89) que observa, a propósito da coleta de dados em pesquisa 

qualitativa, que “a coleta de dados não é um processo acumulativo e linear cuja 

frequência, controlada e mensurada, autoriza o pesquisador, exterior à 

realidade estudada e dela distanciado, a estabelecer leis e prever fatos”, a 

despeito da modalidade. 

Por fim, entre as principais fontes documentais consultadas, listamos: os 

relatórios da CPA ano 2008 a 2012, Planos de Ação da CPA do mesmo 

período, a LDBEN n.º 9394, de 20/12/1996, Lei 10.861 de 14/04/2004, Portaria 

MEC nº 2051, de 09 de julho de 2004, Portaria Normativa n.º 40, de 12/12/2007 

e Portaria 92 de 31/01/2014. 

No que se refere à análise e discussão dos dados, optamos por agrupar 

as categorias identificadas por meio da análise de conteúdo em quatro eixos de 

acordo com a natureza temática das questões, procurando contemplar as 

dimensões da pesquisa.  

Eixo 1 - Perfil do gestor: considera a titulação e formação profissional e 

acadêmica do gestor; experiência em avaliação institucional; experiência em 

gestão e magistério;  
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Eixo 2 - Processo de tomada de decisões na IES: contempla o uso dos 

resultados da autoavaliação, apresentados nos relatórios da CPA, na gestão da 

IES. 

Eixo 3 - Avaliação da CPA e dos seus relatórios: considera a percepção 

dos gestores com relação ao processo de autoavaliação, por meio dos seus 

relatórios, e à eficácia da CPA.  

Eixo 4 - Contribuições da autoavaliação para a gestão e para a 

qualidade dos serviços prestados pela IES: abrange as contribuições dos 

resultados da autoavaliação, sistematizados nos relatórios da CPA apontadas 

pelos gestores. 

Este trabalho de tratamento dos dados se deu de acordo com o seguinte 

esquema e sequência: primeiro foi realizada a compilação das respostas dos 

questionários em uma planilha separadas por questão e por sujeito 

respondente (Anexo 03); A seguir, na mesma planilha, foram identificadas as 

ideias centrais de cada resposta. Na sequência, foram identificadas as 

categorias, as quais foram reagrupadas por eixo. Por último, foi realizada a 

análise e discussão das categorias identificadas agrupadas em eixos em 

função das categorias definidas e do referencial teórico utilizado.  

Cabe registrar que a análise privilegia o enfoque qualitativo, mas não foi 

desconsiderada a importância de referenciais quantitativas na validação deste 

estudo, pois esses dois aspectos, na pesquisa, se intercomplementam para 

compreensão do fenômeno analisado. 

A sistematização das informações coletadas nos questionários e nos 

documentos analisados tornou possível identificar fatores técnicos e políticos 

que são favoráveis ou não ao uso dos dados dos relatórios da autoavaliação da 

CPA pelos gestores, os quais condicionam a sistematização de um modelo de 

gestão e foram confrontados com os critérios e diretrizes preconizadas pelo 

SINAES.  

As diretrizes do SINAES são consideradas nesta pesquisa, além de 

referencial teórico, como os indicadores de qualidade do ensino superior. De 

acordo com Figari (1996) o indicador está na origem do procedimento de 
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avaliação: “É o que se poderá compreender através da leitura de uma lista de 

indicadores fixada e publicada por um organismo oficial” (FIGARI, 1996, p. 

111). No que se refere à avaliação institucional, as diretrizes de controle são 

estabelecidas pelo cumprimento dos procedimentos padrão determinados 

pelos órgãos reguladores, no caso o SINAES. 

Na seção seguinte, passamos a apresentar a análise e interpretação das 

categorias, por eixos, que foram descritas e compreendidas a partir da 

articulação dos dados coletados com as informações dos relatórios da CPA e 

ainda com os documentos e orientações legais do MEC/SINAES, que regulam 

a avaliação institucional no ensino superior.  
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SEÇÃO 3 

A PESQUISA REALIZADA  

 

 

Ao procurarmos articular autoavaliação com o processo de tomada de 

decisões na IES pesquisada entendemos como parte das fontes de pesquisa a 

trajetória da instituição ao longo dos seus quase 50 anos de existência, pois o 

processo de avaliação não tem sentido se pensado isoladamente.   

Avaliar sempre pressupõe a busca de indicadores que permitam verificar 

o estado em que se encontra um determinado fenômeno ou processo. Com 

esta compreensão, nesta seção, apresentamos o cenário da IES pesquisada, 

além dos dados e informações sistematizadas, coletadas no percurso da 

pesquisa. Procuramos situar as respostas dos questionários, organizadas em 

tabelas e gráficos, resguardando a inter-relação dos dados empíricos com o 

referencial teórico no cenário em que vem se dá a trajetória da IES e as 

exigências do MEC/SINAES.  

Refletindo analiticamente sobre o material pesquisado, o texto foi 

estruturado dando enfoque à atuação da CPA no processo de autoavaliação, 

na direção de ampliar olhares para o papel da avaliação no processo de 

gestão, em sua inter-relação entre avaliação e qualidade de ensino e dos 

serviços prestados à comunidade.  

Da mesma forma que o conceito de avaliação apresenta suas nuances, 

em sua trajetória histórica, o mesmo acontece com o histórico do conceito de 

qualidade. Da empresa às instituições de ensino, o conceito de qualidade 

também apresenta a sua trajetória histórica que, de alguma forma, produz 

efeitos de sentidos na percepção e nas ações daqueles que são os 

responsáveis pela tomada de decisões.  
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3.1 O cenário da pesquisa 

 

A IES pesquisada nesta tese, Universidade do Vale do Sapucaí 

(Univás), possui personalidade jurídica própria, ou seja, é uma instituição 

particular/privada, de natureza filantrópica - sem fins lucrativos -, com sede e 

foro na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, sendo administrativa e 

financeiramente autônoma, criada pela Lei Estadual nº 3.227, de 25 de 

novembro de 1964. 

Assim como a maioria das IES brasileiras particulares, a Univás está 

exposta à competição e às mazelas do cenário econômico, enfrenta grandes 

desafios na reformulação de suas prioridades devido às exigências da política 

educacional e às novas condições do mercado.  

A Univás é mantida pela Fundação de Ensino Superior do Vale do 

Sapucaí e conta com meio século de existência. Rege-se pela legislação 

brasileira da educação superior, por seu Estatuto, Regimento Geral, por atos 

normativos internos e, no que couber, pelo Estatuto da Fundação de Ensino 

Superior do Vale do Sapucaí, sua Mantenedora. É uma entidade particular 

presente em Pouso Alegre há mais quatro décadas, que ao longo de sua 

existência formou aproximadamente 10.000 profissionais atuantes no mercado 

de trabalho. Está localizada na cidade de Pouso Alegre, Sul de Minas Gerais, 

às margens da Rodovia Fernão Dias – BR 381, numa área estratégica e de 

acesso aos três maiores centros de produção e consumo do país.  

O final da década de 1950 e início da década de 1960 marcaram o início 

de uma série de empreendimentos ligados ao setor educacional na cidade de 

Pouso Alegre. Em 1959 foi criada a Faculdade de Direito do Sul de Minas 

(FDSM), o que impulsionou o ideal de alguns membros da sociedade pouso-

alegrense pela abertura de uma faculdade de Medicina, o que para muitos era 

considerado algo utópico. Dentre esses membros podem ser citados como 

exemplos o Doutor Jésus Ribeiro Pires, médico, e Dom José D'Ângelo Neto, 

arcebispo metropolitano. 
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Para a criação de uma nova faculdade seria necessário que uma 

Entidade, Fundação ou Associação Civil, se tornasse a mantenedora da 

instituição de ensino. Dessa forma, foi idealizada a criação da Fundação 

Universitária do Vale do Sapucaí.  

O ideal da Escola de Medicina se tornaria realidade no dia de 25 de 

novembro de 1964, pelo Decreto Lei nº. 3.227, assinado pelo então governador 

do estado de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto, que instituiu a Fundação 

Universitária do Vale do Sapucaí, que mais tarde se transformaria na atual 

Fundação do Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS). 

Simultaneamente, várias outras fundações universitárias estavam sendo 

implantadas pelo governo estadual durante a década de 1960 no estado de 

Minas Gerais. Assim foram criadas outras fundações universitárias, por 

exemplo, em Alfenas, Barbacena e Três Corações, que juntas com a de Pouso 

Alegre formavam a AFEESMIG, Associação das Fundações de Ensino 

Superior do Estado de Minas Gerais. Mas um detalhe que aqui deve ser 

ressaltado: a lei estadual citada acima não tornava automática a criação da 

Fundação, que dependia de outros atos. Por isso, pelo Decreto 8.660, de 03 de 

setembro de 1965 foi regulamentada a criação definitiva da Fundação 

Universidade do Vale do Sapucaí.  

Estado e município se comprometeram a doar quantias em dinheiro para 

a constituição e manutenção da instituição nos seus primeiros anos de 

funcionamento, mas a verba nunca foi recebida pela Fundação. Coube à 

sociedade e a lideranças destacadas da cidade a iniciativa de angariar 

recursos necessários para o empreendimento ser concretizado.  

A partir do empenho de Jésus Ribeiro Pires, médico, e de Dom José 

D'Ângelo Neto, arcebispo metropolitano, que lideraram o movimento, repito, 

foram conseguidos os valores necessários para a aquisição do terreno e início 

de construção da edificação, onde até hoje funciona a Unidade Central da 

universidade, bem como de mobiliário, equipamentos e contratação de pessoal 

docente e técnico administrativos. 

A Faculdade de Ciências da Saúde Doutor José Antônio Garcia 

Coutinho, iniciou as suas atividades em fevereiro de 1969, com o primeiro 
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vestibular. Outro fato marcante ocorreu em 1975 com a doação do hospital à 

Fundação, cujo objetivo era servir de hospital-escola para os alunos da 

faculdade recém-criada, o Hospital Regional Samuel Libânio, construído em 

Pouso Alegre em 1921, que passou a denominar-se Hospital das Clínicas 

Samuel Libânio (HCSL).  

A situação como o hospital foi recebido era precária, tanto no que diz 

respeito ao espaço físico, quanto aos equipamentos.  Portanto, o hospital 

necessitava de reforma e, ainda, para atender à crescente demanda 

populacional, da construção de um novo prédio. 

Àquela altura aconteceu no Brasil um fenômeno que os economistas 

denominam de “bolha econômica”7, ocorrido entre 1968 e 1973, e denominado 

pela ditadura militar como o "Milagre Econômico" que, de certa forma, 

influenciou também o desenvolvimento econômico de algumas cidades do Sul 

de Minas Gerais, inclusive Pouso Alegre8. Assim, durante a década de 1970, 

deu-se a construção do novo hospital na cidade, empreendimento liderado pelo 

professor Dr. Virgínio Cândido Tosta de Sousa, então diretor da faculdade de 

medicina, com o apoio do general Newton Araújo de Oliveira Cruz. Foi um 

projeto audacioso que contemplou a construção de um novo pavilhão de cinco 

andares. Publicações da época dão-nos conta de que a construção “simboliza 

o milagre brasileiro” no sul de Minas.  

O financiamento para construção foi obtido junto à Caixa Econômica 

Federal, ou seja, o Governo Federal apoiava a iniciativa. Em 1979 o Hospital 

recebeu a visita do então presidente da República Gen. João Batista 

Figueiredo para a inauguração do novo pavilhão de cinco andares. Atualmente 

(dados do ano 2013), este hospital presta serviço para toda a região sul 

mineira, conferindo a Pouso Alegre o título de cidade polo nessa microrregião, 

com uma média mensal de 12.477 mil atendimentos feitos pelo Pronto Socorro 

                                            
7
 Bolha econômica é um processo de variada duração (pode durar alguns meses ou vários 

anos) em que um determinado ativo torna-se extremamente sobrevalorizado, por conta 
principalmente de comportamentos irracionais do mercado em circunstâncias momentâneas. 
8
 Cabe registrar que, ao lado da euforia da classe média, que teve seu poder aquisitivo 

ampliado naquele momento, existia um outro país, que não era atingido por esse milagre, uma 
outra classe que cada vez ficava mais  pobre. 
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de HCSL; mais de 549 cirurgias realizadas, inclusive procedimentos de alta 

complexidade como as cardíacas e os transplantes; 1.530 sessões de 

hemodiálise; 150 partos, entre outros procedimentos.  

Com o passar dos tempos, a FUVS foi aprimorando o leque de ensino, 

e, ainda motivada pela consolidação da Faculdade de Medicina, decide criar a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Eugênio Pacelli. Autorizada a 

funcionar pelo Decreto 70.594, de 23 de maio de 1972, oferecendo os cursos 

de licenciatura em Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas e História por um 

decreto assinado pelo Gen. Emílio G. Médici e Cel. Jarbas Passarinho, 

respectivamente Presidente da República e Ministro da Educação. 

Nesse percurso, seguindo a tendência de expansão do ensino superior 

em diversas regiões do país, foram criados na Univás, no ano de 2002, 

diversos cursos de licenciaturas e bacharelados. Embalados pelo ideal da 

democracia que já se fazia sentir no país, nos dias 23 e 24 de março de 2006 

houve a primeira eleição democrática, na qual foi eleito, pela comunidade 

acadêmica formada por professores, alunos e funcionários, o primeiro Reitor da 

Univás9, por um número de votos expressivo. A posse aconteceu no dia 12 de 

maio de 2006. 

Até o ano de 2009, a Univás pertenceu ao Sistema Estadual de 

Educação, sob a égide do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais 

(CEE-MG), resultado da criação das universidades no Estado de Minas Gerais, 

como explicitado anteriormente. Em 2010, por força da publicação do acórdão 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN)10 número 2501, a Univás 

migrou do Conselho Estadual de Minas Gerais para o Ministério da Educação, 

com seus cursos compulsoriamente inseridos no sistema e- MEC. Desta forma, 

a Univás deixa o Sistema Estadual e ingressa no Sistema Federal de 

Educação, submetendo-se à regulação do MEC/SINAES.  

A Universidade obteve a renovação de seu credenciamento pelo Decreto 

de 17/10/2005, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, de 18/10/2005. A 

                                            
9
 Até então cargo do reitor da universidade era acumulado pelo presidente da mantenedora, 

10
 Ação Direta de Inconstitucionalidade dos arts. 81 e 82 do ADCT da Constituição do Estado 

de Minas Gerais.  
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migração da Univás para o ministério da Educação (MEC) por decisão do 

Supremo Tribunal Federal (STF) deu novo rumo à história da instituição. 

O "Edital de Migração" regulamentava os procedimentos, os prazos, os 

critérios e as condições para que, em todo o território nacional, as instituições 

de ensino superior mantidas pela iniciativa privada, que se encontram 

vinculadas aos sistemas estaduais de ensino, solicitassem integração ao 

Sistema Federal de Ensino, mediante a renovação dos atos regulatórios 

expedidos no âmbito do respectivo sistema estadual, de modo a adequar sua 

atuação à Constituição Federal e aos comandos normativos, especialmente às 

disposições dos artigos 9.° e 16.º da Lei 9.394/1996.  

A partir de então, dentre os muitos desafios enfrentados pela IES e, em 

face das diversas exigências do sistema federal, além da necessária mudança 

de cultura, também houve a reestruturação de carga horária e aumento do 

número de docentes titulados, investimento na melhoria da infraestrutura de 

biblioteca, laboratórios, a instalação da CPA, melhorias das salas de aula, entre 

outros.  

Assim é que, no período de 9 a 11 de agosto de 2010, a IES recebeu a 

visita in loco de representantes do MEC para Avaliação Institucional de 

Recredenciamento. Participaram da última reunião com os avaliadores 

externos o reitor da Univás, Professor Dr. Félix Carlos Ocáriz Bazzano; a vice-

reitora e pró-reitora de Graduação, Professora Ms. Maria Aparecida Silva 

Mariosa; o pró-reitor de Planejamento e Administração, Professor Dr. Virgínio 

Cândido Tosta de Souza; o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários, 

Professor Carlos de Barros Laraia; a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, 

Professora Dra. Daniela Francescato Veiga; o diretor executivo da Fuvs, 

Professor Dr. Luiz Roberto Martins Rocha; a diretora da unidade Central, 

Professora Dra. Jussara Vono Toniolo; o diretor da unidade Fátima, Professor 

Ms. Benedito Afonso Pinto Junho e o elaborador desta tese, coordenador da 

CPA, Professor Ms. Nelson Lambert de Andrade. 

Toda a documentação foi organizada de acordo com as dimensões 

estabelecidas pelo SINAES para recepção da equipe do MEC objetivando a 

avaliação de recredenciamento, ficando disponível na Reitoria da Univás. Os 
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representantes do MEC analisaram toda a documentação relativa às dez 

dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). Alguns dos documentos analisados foram: Projeto 

Pedagógico Institucional, Plano de Desenvolvimento Institucional, Projetos 

Pedagógicos dos cursos, Regimento Geral da Instituição, Projeto de 

Autoavaliação Institucional, Estatuto, relatórios de autoavaliação da CPA, pasta 

acadêmica dos docentes, entre outros. O recredenciamento deu-se pelo prazo, 

também, de cinco anos, conforme Portaria MEC nº 1139, de 12/9/2012, 

publicada no Diário Oficial da União, de 13/09/2012, nº 178, Seção 1, p. 106. 

Atualmente, ano 2013, a Univás conta com, aproximadamente, 4.000 

alunos distribuídos em seus 19 cursos de graduação oferecidos em duas 

unidades acadêmicas: a Unidade Central (antiga Faculdade de Ciências da 

Saúde Dr. José Antônio Garcia Coutinho, também conhecida pela sigla 

Facimpa – Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre) e a Unidade 

Fátima (antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Eugênio Pacelli – 

Fafiep); três cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado), um curso de 

doutorado em Ciências da Linguagem, recomendados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e diversos cursos de 

pós-graduação Lato Sensu em diversas áreas do conhecimento. “O corpo 

docente é formado por profissionais que compõem com outros colaboradores a 

estrutura de Ensino e Saúde mais complexa e completa do sul de Minas 

Gerais”, conforme Dr. Félix Ocáriz, ex-Reitor da Univás (www.univás.edu.br). 

Percebemos que ao longo da história a Fuvs cresceu, sempre se 

dedicando à saúde e à educação, se estendendo também ao nível de ensino 

de educação básica e ao profissionalizante. Sob a mantença da FUVS hoje 

existe a Universidade do Vale do Sapucaí (Univás); o Hospital das Clínicas 

Samuel Libânio (HCSL), com o único pronto socorro da cidade; o Colégio João 

Paulo II, que atende a todos os níveis da educação básica em parceria com o 

Sistema Anglo de Ensino; o curso pré-vestibular Anglo Pouso Alegre e o 

Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Cambuí (ISEPEC)11.  

                                            
11

 Durante o percurso desta pesquisa o ISEPEC estava sendo negociado para venda. 

http://www.univás.edu.br/
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Hoje, pela peculiaridade geográfica do Estado de Minas Gerais e pela 

posição estratégica ocupada pela cidade de Pouso Alegre, a Univás, com as 

suas duas unidades e o Hospital (HCSL) atende a uma população de 

aproximadamente 1,5 milhão de habitantes oriundas de mais de 50 municípios. 

O corpo docente da Univás dispõe, no período da realização pesquisa, 

de 290 professores, dos quais 174 são mestres e doutores. A estrutura 

organizacional é formada por Reitor e um vice-reitor; três pró-reitores e dois 

diretores.  

  

3.2 A pesquisa documental 

 

A pesquisa documental se realizou a partir dos relatórios da CPA de 

2008 a 2013, publicados no site oficial da Univás12 e nos instrumentos legais do 

MEC/SINAES, anteriormente citados.  

Na Univás, a Autoavaliação é coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), concebida de acordo com a Portaria MEC nº 2051, de 09 de 

julho de 2004, que regulamenta os procedimentos de avaliação do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), orientada pelas 

diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da CONAES. A 

coordenação da CPA, desde 2008, é exercida pelo autor desta tese, que tem 

procurado constante e frequentemente sensibilizar a comunidade acadêmica a 

participar do processo coletivo de autoavaliação de modo a produzir dados 

reveladores que garantam o caráter formador da autoavaliação institucional. 

Esta busca, que se tornou um grande desafio, nos levou ao Programa de 

Doutorado em Educação: Currículo e a tomar a autoavaliação como objeto de 

estudo nesta tese, conforme explicitado na introdução deste texto. 

Ao longo dessa trajetória na coordenação da CPA, observamos avanços 

como a evolução da adesão da Comunidade Acadêmica, mas, por outro lado, 

percebe-se ainda certa resistência principalmente por parte dos discentes em 

                                            
12

 Site da Univás: http://www.univas.edu.br/CPA/index_cpa_1.asp  

http://www.univas.edu.br/CPA/index_cpa_1.asp
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participar do processo de autoavaliação. Cabe ponderar ainda sobre o uso dos 

resultados da autoavaliação com ações que resultem em melhorias pleiteadas 

pela comunidade acadêmica, notadamente os técnicos administrativos. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e que em seu Art. 1º 

estabelece como objetivo “assegurar processo nacional de avaliação das 

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

acadêmico de seus estudantes”, segundo o art. 9º, VI, VIII e IX, da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996.  

Como uma das fases do processo de avaliação institucional, a 

autoavaliação tem sido objeto de estudos em todo mundo e ocupado um 

espaço significativo nos debates acadêmicos, inclusive no Brasil, na busca de 

um modelo de aferição da qualidade interna dos serviços educacionais 

prestados à sociedade, por meio de uma comissão denominada CPA.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Univás foi criada em 2005 e 

é órgão suplementar da Reitoria, com atuação autônoma em relação às 

unidades, setores e colegiados superiores da Instituição. Sua finalidade é 

planejar e organizar o processo contínuo de autoavaliação, em todas as suas 

modalidades de ação, de modo a fornecer à comunidade acadêmica e à 

sociedade uma visão sobre o estado de desenvolvimento da instituição, sua 

qualidade educativa e sua relevância social. Cabe destacar que a partir de 

2012, a CPA passou a ter assento no Consepe e Consuni, representada por 

dois de seus membros eleitos pelos pares; 

A CPA é convocada pelas Comissões Externas de Avaliação, leia-se 

MEC/SINAES, a dar as comprovações no tocante à qualidade da educação 

praticada pela Univás, exibindo as evidências do trabalho de autoavaliação. 

Seu Regulamento atual foi aprovado pela resolução número 30/09, de 2 de 

julho de 2009 do Conselho Universitário – CONSUNI.  

A CPA da Univás é formada pela seguinte estrutura: um coordenador; 

dois representantes dos docentes sendo um representante por unidade; dois 

representantes acadêmicos, sendo um por unidade; dois técnicos 

administrativos, sendo um por unidade e dois representantes da sociedade civil 
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organizada. Com participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica (docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da 

sociedade civil organizada, não havendo a prevalência de maioria absoluta de 

qualquer um dos segmentos representados (Portaria MEC 2051, de 09 de julho 

de 2004. Regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES). A CPA da 

Univás conta ainda com um órgão denominado Núcleo de Avaliação 

Institucional (NAI), que tem como objetivo coordenar, conduzir e executar o 

processo de autoavaliação interna da Universidade e sistematizar informações 

para prestá-las à CPA-Univás. 

Observamos, segundo os relatórios de autoavaliação pesquisados 

(2008-2012), que a autoavaliação na Univás é um processo contínuo, realizada 

semestralmente por meio do qual a instituição constrói conhecimento sobre sua 

própria realidade e projeta ações de melhorias dos serviços prestados à 

comunidade. Por meio da autoavaliação, busca compreender os significados 

do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar 

maior relevância social. Para tanto, sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

aplica instrumentos de avaliação, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações e suas fragilidades, 

desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos 

fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de 

superação de problemas.  

O instrumento de avaliação é elaborado pela CPA, em forma de 

questionários, e posto em discussão junto aos diretores de unidade, ao corpo 

docente e aos componentes do NAI, que após análise e adaptações, quando 

necessárias, é posteriormente aprovado pela CPA. Uma vez aprovado, o 

instrumento é disponibilizado à comunidade acadêmica em período nunca 

inferior a trinta dias, cujos quesitos são respondidos on-line, onde cada 

respondente acessa e responde ao instrumento de avaliação nos laboratórios 

de informática da instituição ou em suas próprias residências, eletronicamente.  

Conforme registrado nos relatórios da CPA pesquisados, a avaliação 

institucional é um processo permanente de reflexão sobre as ações 

desenvolvidas pelo corpo administrativo e pedagógico, visando à excelência do 
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ensino, ao aperfeiçoamento da formação profissional e à melhoria da qualidade 

dos serviços prestados à comunidade. Nesse sentido, a avaliação institucional 

procura levar em consideração o conjunto de aspectos indissociáveis à sua 

realização, isto é, ao ensino ministrado, à produção acadêmica, ao aspecto 

administrativo, à infraestrutura e à relação com a sociedade.  

Como a instituição conta com muitos educadores e funcionários de 

diferentes formações, a gestão procura proporcionar um alinhamento 

conceitual para que cada qual, a seu modo, possa contribuir com a 

transformação desejada a fim de manter a sua sustentabilidade no mercado 

educacional, que se torna cada vez mais competitivo, principalmente após a 

disseminação dos cursos a distância.  

Dificuldades ligadas aos recursos humanos, técnicos e materiais para 

desenvolver a avaliação são comuns nas universidades, principalmente as 

privadas, uma vez que, com a oferta de cursos e a necessidade do 

acompanhamento da legislação pertinente, as demandas de trabalho, 

principalmente das ações corretivas e avaliações externas, crescem de forma 

exponencial e muito rápida, inversamente proporcional à dotação de recursos 

humanos e materiais. Essas condições não impedem que os resultados da 

avaliação de cada curso sejam objeto de análise e discussão pela CPA e, no 

âmbito do colegiado de curso, individual e coletivamente, com comentários 

individualizados baseados nos relatórios específicos por curso.  

Com esta sistemática, os relatórios da CPA podem melhor contribuir 

com o processo decisório e condução de ações para a melhoria contínua do 

ensino pelo curso, em particular. Entretanto, na prática, o processo de 

autoavaliação tem se apresentado como uma atividade complexa, que envolve 

diferentes momentos e diferentes agentes, sendo o processo de sensibilização 

um dos mais desafiadores, em razão das múltiplas áreas do conhecimento 

atendidas, o que dificulta um trabalho mais integrado num mesmo objetivo. 

Considerando que os resultados somente se concretizarão se as atividades 

avaliativas forem assumidas por todos os integrantes de forma rigorosa, isenta 

e autônoma, o trabalho de sensibilização vem sendo realizado por meio de 

campanhas publicitárias (via televisão, internet, rádio, cartazes, banners e 
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faixas), as quais procuram sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a 

importância de sua participação no processo de autoavaliação. A título de 

ilustração apresentamos no Anexo 5 parte da campanha publicitária 

desenvolvida, pelos alunos do curso de Propaganda e Publicidade, no ano de 

2013, pela Agência experimental de Propaganda Carijó. 

 A autoavaliação institucional na Univás, por meio da sua CPA, tem 

procurado atender ao princípio da globalidade, dedicando-se sempre ao 

esforço de envolver os diversos segmentos da comunidade acadêmica, 

visando a promoção de ações que contribuam para a elevação do nível de 

qualidade dos serviços educativos e administrativos que desenvolve.  Esse 

envolvimento e a participação dos docentes, alunos e funcionários são 

fundamentais para dar credibilidade e legitimidade à autoavaliação institucional.  

Como é possível observar nos gráficos 01, 02 e 03, a autoavaliação vem 

ganhando continuamente a adesão dos docentes, dos discentes e do pessoal 

técnico administrativo.  

 

 
 

Gráficos 01 - Evolução da adesão do corpo discente 
Fonte: Relatório da CPA (2013) 
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Gráficos 02 - Evolução da adesão do corpo docente 
Fonte: Relatório da CPA (2013) 

 

 

 

Gráficos 03 - Evolução da adesão do corpo técnico administrativo 
Fonte: Relatório da CPA (2013) 

 

Após o levantamento desses dados, optamos por agrupá-los lada a lado, 

em percentuais, a fim de facilitar a interpretação, no aspecto comparativo, 

como apresentado no gráfico 04. 
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Gráfico 04 - Comparativo de adesão da comunidade acadêmica na autoavaliação 

Fonte: Relatórios da CPA (2013). 

 

Os instrumentos da autoavaliação, de forma geral, procuram avaliar o 

desempenho do corpo docente, discente e técnico administrativo, seu perfil e 

suas impressões acerca da infraestrutura da Universidade e da implementação 

do projeto pedagógico de cada curso e dos serviços prestados.  

Desde a sua criação, a autoavaliação institucional procura ser entendida 

como suporte de comunicação entre a instituição e a sociedade. Desde o ano 

de 2008 os questionários vêm sendo respondidos em ambiente eletrônico, o 

que permitiu à comunidade acadêmica participar do processo de uma forma 

mais segura, rápida e confortável, uma vez que os instrumentos de pesquisa 

(questionários) foram disponibilizados no site da Universidade.  

Segundo o relatório de autoavaliação (2012), a CPA da Univás acredita 

no aspecto formativo da autoavaliação e por isso suas ações não se limitam à 

área do rendimento escolar e à área administrativa. Embasada pela dimensão 

social e política da universidade que compõe a missão da Instituição, a CPA 

procura integrar-se com todos os demais processos acadêmicos e 

administrativos. Esta integração tem sido feita por meio de apresentações em 

fóruns acadêmicos, entrevistas com professores e coordenadores de cursos 

em reuniões, participação em programas da rádio universitária da IES, entre 
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outros, sempre se orientando pelas diretrizes do SINAES, fundada na lógica da 

avaliação formativa que contribui para a formação profissional e humana e não 

do controle, uma vez que “as questões educacionais estão imbricadas no 

cenário sócio-político que permeia a atuação avaliativa”, como defende 

Abramowicz (1994, p. 89).  

Ainda no que se refere à avaliação formativa e à pluralidade de seus 

propósitos, bem como a diversidade e a subjetividade dos interesses 

individuais das pessoas envolvidas no processo avaliativo e dos Componentes 

Curriculares dos diversos cursos oferecidos pela Univás, cada um dos 

docentes pode analisar seu desempenho, a partir da demonstração gráfica e 

comparativa do desempenho individual do docente com o geral, isto é, a 

comparação do Componente Curricular com o período, o curso, a unidade 

acadêmica e a Universidade.  

Esse comparativo oportuniza aos profissionais do ensino, bem como, 

aos gestores dos cursos, a percepção global a respeito da Instituição, além de 

permitir conhecer a visão de seus alunos acerca da qualidade dos serviços 

oferecidos, em cada um dos semestres pela instituição, pelo corpo técnico 

administrativo e, especificamente, pelo corpo docente, segundo o Relatório das 

Autoavaliações 2012.  

 

3.3 A pesquisa empírica: a autoavaliação na ótica dos gestores  

 

Conforme já relatado na seção metodológica, a fim de conhecer a ótica 

dos gestores da IES pesquisada sobre a autoavaliação e o uso dos seus 

resultados no processo de tomada de decisões, foi realizado um estudo 

empírico, cujo instrumento de coleta de dados foi um questionário 

semiestruturado, contendo doze questões, aplicado aos seis gestores em 

exercício, o que representa 100% dos gestores, uma vez que todos aceitaram 

participar da pesquisa.  

Obtivemos a devolução de 100% dos questionários respondidos, o que 

confirmou a participação de 100% dos gestores na pesquisa. O tratamento das 



78 

 

 

 

respostas se deu por meio da metodologia da análise de conteúdo em que foi 

construída uma planilha com as ideias centrais, sendo a seguir identificadas as 

categorias.  

Na sequência, apresentamos os dados e informações coletadas no 

processo de investigação empírica conforme eixo em que foram inseridas, por 

sua natureza temática, em função de uma melhor compreensão da questão 

investigada e dos objetivos propostos nesta pesquisa.  

O Eixo 1 contempla o perfil do gestor, considerando a titulação e a 

trajetória de formação profissional e acadêmica do gestor; a experiência em 

avaliação institucional, a experiência em gestão e magistério e o tempo 

dedicado na gestão da IES, trazendo à discussão como o perfil do gestor 

influencia no processo de autoavalição.  

O Eixo 2 abrange o processo de tomada de decisões na IES, 

contemplando o uso que os gestores fazem dos resultados da autoavaliação, 

apresentados nos relatórios da CPA; os dados em que os gestores se apoiam 

no processo de tomada de decisões e como são elaboradas as normas e a 

importância dada pelos gestores às Leis Federais e orientações externas 

emanadas do MEC.  

O Eixo 3 considera a avaliação dos resultados do processo de 

autoavaliação, que são sistematizados nos relatórios da CPA e divulgados à 

comunidade acadêmica, na ótica dos gestores, o que inclui a percepção dos 

gestores com relação à eficácia da CPA.  

O Eixo 4 abrange as contribuições dos resultados da autoavaliação, 

apresentados nos relatórios da CPA, no processo de tomada de decisões pelos 

gestores, visando a qualidade dos serviços prestados pela IES. 

 

3.3.1 Eixo 1- Perfil e formação do gestor: processo de tomada de decisões 

 

Neste eixo, que contempla a dimensão perfil e formação do gestor da 

IES pesquisada, o foco é relacionar a trajetória da formação acadêmica e 
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profissional dos respondentes com o perfil de gestão da instituição e como 

influencia no processo de tomada de decisões. As categorias levantadas com 

relação aos temas deste eixo foram: gestão democrática, formação do gestor e 

meritocracia.   

Sobre a titulação dos gestores da IES pesquisada, os dados obtidos, 

traduzidos em percentuais, são apresentados no gráfico 05. 

 

 

Gráfico 05 - Titulação dos gestores 
Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Estamos considerando que 100% dos gestores possuem titulação de 

nível Stricto Sensu, porque o único gestor com titulação de especialista 

concluiu seu mestrado, logo após a realização da entrevista. 

Sobre a experiência em avaliação institucional, os resultados obtidos, 

encontram-se organizados na tabela 01, indicando o número de gestores 

pesquisados, as modalidades de avaliação e a participação de cada gestor em 

cada modalidade. Ressaltamos que todos os gestores participaram de 

autoavaliação, o que significa a adesão total ao processo interno. Por outro 

lado apenas um terço dos gestores participou de câmara de avaliação. 
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Tabela 01 - Participação dos gestores na avaliação institucional 2008-2012 

Classificação 

Participantes 

Total dos 
sujeitos 

pesquisados 

Percentagem 

Avaliação externa - IES 5 6 83,33% 

Autoavaliação 6 6 100,00% 

Câmaras de avaliação 2 6 33,33% 

Avaliação externa de curso 4 6 66,67% 

Recredenciamento 4 6 66,67% 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Esses resultados indicam que a maior experiência dos gestores é em 

processo de autoavaliação, o que pode ser um fator importante a ser 

considerado quanto ao envolvimento dos gestores com o processo de 

autoavaliação na IES. Os dados revelam que todos os gestores já participaram 

de avaliação institucional na IES pesquisada, no período de 2008-2012.  

Relativamente ao tempo de atuação dos gestores na área da gestão da 

IES pesquisada e na docência do ensino superior, tomados neste estudo como 

experiência profissional, os resultados obtidos demonstram que a maior 

experiência em gestão de todos os respondentes é na docência, como ilustra o 

gráfico comparativo 06. 

 

Quadro 06: Experiência em gestão e magistério superior. 

 

 

Sobre o tempo dedicado ao trabalho em gestão e na docência na IES, 

os resultados obtidos estão representados em horas semanais no gráfico 07. 

 

 

 
Gráfico 06 - Experiência profissional dos gestores em gestão e magistério 

Fonte: Respostas dos questionários.  
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No que se refere ao delineamento do perfil do gestor, foi ainda 

investigado sobre o tempo dedicado atualmente ao trabalho em gestão e na 

docência, na IES pesquisada, não sendo, entretanto, de interesse desta 

pesquisa investigar sobre sobre o tempo dedicado ao trabalho em outras 

instituições de ensino ou não. Os resultados obtidos estão representados no 

gráfico 07.  

  

Gráfico 07 - Atuação dos gestores na gestão e na docência 
Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Sobre a trajetória profissional até chegar ao cargo de gestor, os dados e 

informações coletados revelam que todos os gestores possuem uma trajetória 

significativa no magistério, que se deu entre educação básica e ensino 

superior. Somente um gestor relatou ter alguma de experiência em empresa no 

início de sua carreira profissional. Todos os gestores possuem formação em 

nível de pós-graduação Stricto Sensu, sendo que dois doutores e dois mestres 

são da área da saúde e os outros dois mestres são da área da educação.  

Questionados sobre como chegaram ao cargo de gestor, as respostas 

apresentadas revelaram que três chegaram ao cargo por meio processo 

eleitoral e três declararam que foram indicados pelo Reitor, ou seja, por 

meritocracia, o que evidenciou as categorias meritocracia e gestão 

democrática.  

No que se refere à formação e à experiência dos gestores, a pesquisa 

revelou que os gestores atuais da Univás são das seguintes áreas de 
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formação: 03 (três) médicos, 01(uma) enfermeira; 01 (uma) pedagoga e 

advogada e 01 professor de matemática, com formação também em 

Tecnologia em Processamento de dados. Esses dados demonstram que 

66,66% do corpo de gestores da Univás são da área da saúde e 33,33% da 

área da educação.  

Apesar de dois dos gestores pesquisados possuírem graduação também 

em outras áreas, no caso, um em Direito e o outro em Tecnologia em 

Processamento de Dados, com experiência mínima em empresa no início da 

carreira, a trajetória profissional dos mesmos se deu particularmente na área 

da educação. Portanto, sem desconsiderar a importância dos conhecimentos 

de outras áreas para o cargo de gestor, no delineamento do perfil dos gestores, 

estamos considerando que todos os atuais gestores da Univás construíram a 

sua carreira na área da educação e da saúde.  

Desde a sua criação, os gestores da Univás são das áreas apresentadas 

na tabela 02: 

Tabela 02 - Reitores da Univás e presidentes da FUVS desde a sua criação 

Reitores da Universidade do Vale do Sapucaí – Univás e  
Presidentes da Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí – FUVS 

 

Presidente 
 

Formação Período 

Dom José D'Ângelo Neto 
 

Religioso 1966 a 1983 ** 

Ângelo Guersoni Advogado 1983 a 1984 ** 

Marcos Allan da Costa 
Coelho 

Advogado 1984 a 1985 ** 
 

José Antonio Viana Dias 
 

Advogado 1985 a 1991 ** 

Elísio Meirelles de Miranda 
 

Médico 1992 a 2001 * 

Artur Tavares Bittencourt 
 

Advogado 2001 a 2003 * 

Carlos de Barros Laraia Médico 2003 a 2006* 
 

Benedito Sinval Caputo da 
Costa 

Pedagogo 2006 a 2013 ** 

Virgínio Cândido Tosta de 
Souza 

Médico 2006 a 2010 *** 

Félix Carlos Ocáriz Bazzano Médico 2010 a 2014 *** 

Rafael Tadeu Simões Advogado 2013 a 2017 ** 

Fonte: Dados coletados em: http://www.fuvs.br/conteudo/Historico.asp  

http://www.fuvs.br/conteudo/Historico.asp
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Os períodos assinalados com um asterisco (*) indicam que o gestor 

acumulou funções de presidente da fundação e reitor; os assinalados com dois 

asteriscos (**) indicam que o gestor ocupou o cargo de apenas presidente e 

nos períodos assinalados com três asteriscos apenas reitor. Dessa forma, no 

gráfico 08, considerando a área de atuação, os gestores da IES e da 

mantenedora estão representados nos seguintes percentuais: 

 

Gráfico 08 - Formação dos gestores da Univás e FUVS 
Fonte: Dados coletados em: http://www.fuvs.br/conteudo/Historico.asp 

 

Com a criação da Universidade, na gestão do médico Elísio Meirelles de 

Miranda, em 08 de outubro de 1999, com o nome de Universidade de Pouso 

Alegre (UNIPA), os cargos de presidente e reitor foram acumulados até a data 

de 2006, quando houve a segregação das entidades com a elaboração de 

novos estatutos. A partir de então, a universidade passou a ter uma estrutura 

independente, com mais autonomia para a universidade, apesar de não te 

independência financeira, como revelado no Relatório da CPA (2012, p. 61), 

disponível no site oficial da Univás. 

A organização e a gestão-econômico-financeira da instituição 
encontram-se centralizados na mantenedora, especialmente no que 
se refere ao orçamento, à contabilidade, à alocação de recursos para 
o desenvolvimento e à perenidade da universidade. E, devido a isso, 
há uma articulação permanente entre a Pró-reitoria de Planejamento 
e Administração da Univás e a Direção Executiva da FUVS. 
 

O relatório ainda complementa, registrando que a alocação da força de 

http://www.fuvs.br/conteudo/Historico.asp
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trabalho é gerenciada pelo setor de Recursos Humanos da FUVS. Isso 

evidencia a autonomia relativa da estrutura administrativa da Univás, uma vez 

que a organização e a gestão econômica e financeira da instituição encontram-

se centralizados na mantenedora – FUVS.  

Nesse contexto, vale retomar que a IES pesquisada é instituição privada 

de natureza filantrópica, com personalidade jurídica própria e, como tal, não 

visa a fins lucrativos, conforme os dispositivos legais que regulam e 

regulamentam as instituições filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos, a saber: 

Lei da filantropia Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 200913 e a Lei n.º 

12.868/2013 que altera dispositivos da lei 12.101/2009. Embora a categoria 

“autonomia” não tenha sido diretamente evidenciada nas respostas dos 

respondentes, entendemos importante que ela seja tratada na seção de análise 

e discussão de dados em vista dessa estrutura administrativa apresentada.  

 

3.3.2 Eixo 2 - O processo de tomada de decisões na IES  

 

No que se refere ao Eixo “Tomada de decisões”, procuramos conhecer 

com base em que dados os gestores da IES pesquisada tomam as decisões; 

como são elaboradas as normas e regulamentos da IES e qual é a importância 

das Leis Federais e das orientações externas provenientes do MEC.  

Nesse sentido, os dados e informações devem ser específicos e eficazes, 

fornecendo, assim, subsídios imprescindíveis para análise que possam indicar 

ferramentas importantes para uso dos gestores no processo de definição de metas e 

avaliação de sua performance. 

                                            
13

 A Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 que dispõe sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de contribuições para a 
seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga dispositivos das 
Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de 
dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências.  Em 2013, a Lei de filantropia sofreu alterações 
pela Lei n.º 12.868/2013.  
Disponível em: ( http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm) 
Acesso: 12/12/2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12101.htm
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No que se refere à questão sobre aos dados em que os gestores se 

apoiam para as tomadas de decisões, apresentamos na tabela 03 as ideias 

centrais das informações obtidas com as respectivas categorias identificadas 

por meio da análise de conteúdo. 

Tabela 03 - Dados em que se apoiam os gestores na tomada de decisões 

Com base em que dados são realizados os processos de tomadas de decisões 

Ideias centrais Categorias 
 

 
Decisão baseada em dados de avaliações e 
frequência com que os dados se apresentam 

 
Fundamentos. Avaliação 

 
Decisões coletivas por meio de órgãos 
colegiados 

 
Gestão democrática 

 
Decisões a partir das metas do MEC/CAPES 
e do planejamento estratégico. Priorização do 
coletivo. Visa a sustentabilidade em médio e 
em longo prazo. 

 
Planejamento Estratégico 

 
Decisões por meio de discussão entre os 
pares 

 
Participação 

 
Levantamento de dados via avaliação e 
ouvidoria e fundamentados na legislação. 

 
Fundamentos 

 
Decisões pautadas no regimento e estatuto. 
Gestão com base no diálogo e na participação 
dos líderes. 

 
Participação 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

No que se refere à questão que investigou como são elaboradas as 

normas e os regulamentos da IES pesquisada, devemos considerar os valores 

praticados pela referida IES:  

Dentre os Valores da Univás, destaca-se a promoção do ser humano, 
enquanto artífice da sociedade. Para atingir esse valor, centra-se no 
diálogo e no trabalho em equipe; tem como base responsabilidade 
social e, como princípio, o respeito aos direitos humanos, o 
comprometimento com a justiça, a verdade e a ética, por meio de 
uma prática reflexiva e humanística. 

 

Dessa forma, observamos que as informações obtidas revelam que as 

decisões se orientam pelas pelos valores da instituição e são apresentadas na 

tabela 04: 
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Tabela 04 - Elaboração das normas e regulamentos da IES 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Relativamente à percepção dos gestores com relação às Leis Federais e 

das orientações externas emanadas do MEC no processo de tomadas de 

decisões, as informações obtidas encontram-se apresentadas na tabela 05. 

Tabela 05 - Percepção dos gestores com relação à Legislação 

Importância da regulação do MEC no processo de tomadas de decisões 
 

Ideias Centrais Categorias 
 

 
Regulação necessária à legitimidade das 
decisões. Importante para a autoavaliação e 
os resultados. 

 
Necessidade de regulação do MEC 

 
As leis devem ser cumpridas. As orientações 
devem ser seguidas. 

 
Regulação 

 

 
Importantes por nortearem as ações do gestor 

 
Regulação 

 
As leis são necessárias para a organização do 
sistema educacional. 
As leis devem ter flexibilidade devido à 
diversidade nacional. 

 
Regulação e flexibilização 

 
Proporciona clareza nos caminhos a seguir. 

 
Necessidade da regulação do MEC 

 
Auxiliam na montagem da documentação 
interna. Contribui para a padronização do 
ensino. 

 
Regulação. 

Fonte: Respostas dos questionários. 

Como são elaboradas as normas e regulamentos da IES 

Ideias Centrais Categorias 
 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais. 
Resultados da CPA. 
Câmaras de Ensino - CONSEPE 

 
Regulação 

Participação 

 
Comissões designadas. 
Deliberação por Conselhos Superiores. 

 
Regulação 

 
Regulação do MEC, análise das Câmaras 

 
Regulação. Democracia. 

 
Regulação, colegiados 

 
Regulação. Democracia. 

 
Regulação. Melhores resultados. 

 
Regulação. 

 
Por meio dos colegiados, do NDE, dos 
Conselhos e dos diversos setores. 

 
Gestão democrática. 



87 

 

 

 

Diante das categorias identificadas nos quadros 3, 4 e 5, relativamente 

ao processo de tomada de decisões, e adotando o mesmo critério de 

convergência e equivalência de sentidos, selecionamos para análise e 

discussão no Eixo 2 - Tomadas de decisão - as seguintes categorias: 

fundamentos (legais), participação, regulação e planejamento estratégico. 

A avaliação como instrumento de tomadas de decisões e políticas é 

abordada por Abramowicz (1994) como subsídios para um repensar a prática 

da avaliação, que considera sempre desafiadora a tarefa de construir a 

avaliação para subsidiar a tomada de decisões e formar políticas públicas. A 

autora defende que “a ligação entre avaliadores e quem toma decisões 

contribui, decisivamente, para a utilização eficiente dos resultados da 

avaliação” (p. 81).  

A utilização eficiente dos resultados da avaliação significa refletir 

sistematicamente sobre os resultados e as condições reais em que se deu toda 

a dinâmica da avaliação, sendo esta a única forma de propor planos de ação e 

políticas que possam superar a prática de subutilização dos resultados até 

então praticados. Como afirma Abramowicz (1994, p. 97)  

O uso dos resultados da avaliação permitirá identificar pressões e 
obstáculos, apontando para a existência de fatores de natureza 
política na avaliação que influenciarão provavelmente a tomada de 
decisões e a consequente formulação de políticas públicas. 
 

Entendemos que Lima (2011, p. 190) corrobora esta fundamentação ao 

observar que as dimensões políticas de todas as decisões, por mais 

profissional ou técnica que elas possam parecer, é a “única forma de abrir 

caminho à democratização do processo de decisões em educação”, à 

governança democrática, à intervenção da comunidade e ao exercício da 

cidadania. 

 As informações obtidas por meio das respostas dos sujeitos 

participantes da pesquisa evidenciaram a necessidade de um sistemático 

estreitamento da comunicação entre os gestores e os resultados da 

autoavaliação, apresentados nos relatórios da CPA, uma vez que a avaliação, 

em sua essência, é uma atividade política na medida em que se situa num 

contexto político e contribui, ou deveria contribuir, para a tomada de decisões.  



88 

 

 

 

3.3.3 Eixo 3 - Avaliação dos relatórios da CPA  

 

Em nosso processo investigativo, procuramos conhecer a percepção dos 

gestores com relação aos relatórios da CPA e à utilização dos resultados da 

autoavaliação. Para isso, foram investigados os resultados da autoavaliação, 

apresentados nos relatórios da CPA, os pontos mais relevantes ou positivos 

dos relatórios e o índice de satisfação dos gestores com relações às 

informações prestadas mediante as suas expectativas com relação ao trabalho 

da CPA. 

Sobre os aspectos mais positivos e/ou relevantes percebidos pelos 

gestores nos relatórios da CPA, as informações obtidas estão sistematizadas 

na tabela 06. 

Tabela 06 - Os relatórios da CPA sob a ótica dos gestores 

Aspectos positivos e/ou relevantes dos relatórios da CPA 
 

Ideias Centrais Categorias 
 

 
Utilização dos relatórios da CPA para 
aferir a eficácia da ação. 

 
Ação positiva da gestão 

 
Informação com credibilidade 

 
Credibilidade 

 
Utilização dos relatórios da CPA para 
aferir a eficácia da ação. 

 
Afere a eficácia da ação. 

 
Reorientação curricular. 
Postura docente. 

 
Reorientação curricular. 

 
Os relatórios da CPA são orientadores de ações para o 
atendimento das necessidades elencadas pela 
autoavaliação. 

 
Instrumento de gestão 

 
Os relatórios da CPA apresentam amplitude de 
informações e liberdade de expressão. 

 
Autonomia 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Incluímos neste eixo a percepção dos gestores com relação à avaliação 

da qualidade de ensino praticado na IES, em face da incidência da citação da 

CPA nas respostas dos sujeitos pesquisados, conforme pode ser observado na 

tabela 07. Quando perguntados como é feita a avaliação da qualidade do 
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ensino da IES pesquisada, apenas o sujeito n.º 4 não incluiu a CPA ou a 

autoavaliação em suas respostas. Apenas um respondente afirmou “não sei 

responder”, que foi categorizado como desconhecimento da resposta e 

interpretado como provável resistência à autoavaliação, fator a ser discutido na 

seção seguinte. 

 

Tabela 07 - Qualidade do ensino na IES na percepção dos gestores 

Ideias Centrais Categorias 
 

 
Por meio dos resultados da CPA. 
Por meio da avaliação individual e em grupo de professores de 
cada curso. 
Considera opinião dos alunos. 
Várias avaliações para a tomada de decisões. 

 
Diversas avaliações. 

Qualidade 

 
Por meio de avaliações do MEC e CPA 

 
Regulação 

 
Por meio de avaliações da CPA, desempenho dos alunos 
(Enade) e ouvidoria. 

 
Regulação 

Participação discente 

 
Desconhecimento 

 
Desconhecimento da 

resposta. 

 
É feita por meio da análise dos resultados dos relatórios da 
CPA 

 
Regulação. 

 
Avaliação da qualidade é feita por meio dos procedimentos 
orientados pelo MEC e CPA 

 
Regulação 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Questionados se as demais informações prestadas aos gestores pelo 

responsável da CPA por meio dos relatórios são satisfatórias, uma vez que 

consideramos o detalhamento dos resultados coletados pela autoavaliação 

importantes para gestão institucional de modo geral e para a tomada de 

decisão em particular, as informações obtidas dos gestores pesquisados, no 

exercício dos cargos da alta administração, se encontram sistematizadas na 

tabela 08. 
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Tabela 08 - As informações dos relatórios na percepção dos gestores 

Satisfação dos gestores com relação às informações dos relatórios 
 

Ideias Centrais Categorias 
 

 
Satisfatórias 

 
Índice de satisfatoriedade 

 
Satisfatórias 

 
Índice de satisfatoriedade 

 
Satisfatórias 

 
Índice de satisfatoriedade 

 
Satisfatórias 

 
Índice de satisfatoriedade 

 
Bom desempenho da CPA e utilidade das informações. 

 
Índice de satisfatoriedade 

 
Informações detalhadas facilitam a compreensão e a tomada 
de decisões. 

 
Índice de satisfatoriedade 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Foi ainda investigado sobre se as ações da CPA correspondem às 

expectativas dos gestores. Os resultados podem ser observados na tabela 09. 

 

Tabela 09 - Percepção do trabalho da CPA pelos gestores 

Percepção dos gestores com relação às ações da CPA 
 

Ideias Centrais Categorias 
 

 
Correspondem as expectativas 

 
Correspondem as expectativas 

 
Correspondem as expectativas 

 
Correspondem as expectativas 

 
A CPA tem credibilidade. Atua de forma idônea. 

 
Credibilidade da CPA 

 
Correspondem as expectativas 

 
Correspondem as expectativas 

 
Satisfaz as expectativas da nossa gestão. 

 
Eficácia da CPA 

 
A CPA é atuante e atualizada em relação às 
exigências do MEC. Presta respaldo necessário ao 
acompanhamento das mudanças sugeridas e 
previstas nos relatórios. 

 
Eficácia da ação da CPA 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Neste bloco referente à avaliação da CPA e de seus relatórios, adotando 

o mesmo critério de convergência e equivalência de sentidos, as categorias 
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identificadas foram agrupadas em seis: ação positiva da gestão, credibilidade, 

reorientação curricular, instrumento de gestão, autonomia, eficácia da CPA.  

É oportuno ressaltar a publicação recente da Portaria n.º 92, de 31 de 

janeiro de 2014, a qual aprova os indicadores do Instrumento de Avaliação 

Externa, do SINAES e contempla uma inovação na concepção de todos os 

instrumentos anteriormente utilizados. Trata-se do “Relato Institucional”, que 

passa a ser avaliado no eixo referente à dimensão 8, do SINAES 

(Planejamento e Autoavaliação). O documento “Relato Institucional” inova por 

constituir-se em mais um instrumento de análise dos processos avaliativos 

externos e da própria IES, ou seja, uma meta avaliação por ser um extrato do 

relatório da autoavaliação institucional. O relato deve ser organizado a partir da 

avaliação do PDI; da síntese histórica dos processos avaliativos internos e 

externos da IES e síntese histórica do planejamento, assim como das ações 

acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados da avaliação.  

 

3.3.4 Eixo 4 - Contribuições da autoavaliação  

 

Visando a conhecer a percepção dos gestores com relação às 

contribuições da autoavaliação para o crescimento do gestor como educador, 

uma vez que todos os gestores dedicam grande parte do seu tempo à 

docência, apresentamos aos respondentes a seguinte questão: No seu ponto 

de vista, a autoavaliação contribuiu para o seu crescimento como educador, de 

que forma?  

Nesta questão, o enfoque se deu no gestor como “educador”, entretanto, 

as respostas dos gestores pesquisados foram a partir da posição de gestor. Na 

tabela 10, apresentamos as ideias centrais das respostas obtidas dos gestores, 

com identificação das respectivas categorias. Porém, vale ressaltar alguns 

termos e expressões utilizados pelo gestor, como: “sem dúvida”; “sempre”; 

“tendências das avaliações”; “adequar metodologias de trabalho”; “corrigir 

desvios”; “medidas saneadoras”; “desenvolvimento profissional”; “eterno 
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recomeçar”; “crescimento pessoal e profissional”; “nortear nossas ações”; 

“implementação dos resultados”. 

 

Tabela 10 - Contribuições da autoavaliação para o crescimento do gestor 

Contribuições da autoavaliação para o crescimento do gestor como educador 

Ideias Centrais Categorias 

 
Contribui para observação dos resultados das avaliações, 
das tendências da avaliação e do comportamento docente e 
administrativo. 

 
Formação continuada. 

 
Considera a autoavaliação como qualquer outra avaliação. 
Todo e qualquer processo avaliativo contribui para o 
crescimento profissional e pessoal. 

 
 
Formação continuada. 

 
A autoavaliação promove o feedback dos professores e 
alunos. 
Os resultados da autoavaliação interferem nas ações do 
gestor. 

 
 
Autoavaliação. Feedback. 

 
Foco na posição do gestor. Orienta adequação de 
metodologias de trabalho. 

 
Autoavaliação. 

 
Autoavaliação como forma observação de professores e 
alunos. 
Processo educacional eterno recomeçar.  

 
Autoavaliação. Formação 
continuada. 

 
Autoavaliação contribui para o desenvolvimento profissional. 
A percepção do aluno é importante. 

 
Formação continuada. 
Valorização da percepção do 
aluno. 

Fonte: Respostas dos questionários. 

Também, procuramos dar espaço para os gestores se manifestarem 

com relação a outras contribuições da autoavaliação, após a participação em 

processos de avaliação. Para isso, apresentamos aos respondentes algumas 

opções a partir da seguinte provocação: “Depois de ter participado de 

autoavaliação, você poderia dizer que a autoavaliação contribuiu para [...]”: 

Na tabela 11, apresentamos o conjunto de opções oferecidas aos 

respondentes e, a seguir, no gráfico 7, as respostas dos respondentes as quais 

foram tabuladas em percentuais. 
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Tabela 11 - Contribuições da avaliação na percepção dos gestores 

Contribuições da autoavaliação a partir da participação em processos de avaliação 

Reflexão 
sobre sua 
prática de 

gestão 

Modificaçã
o da 

postura 
como 
gestor 

Modificação 
do 

relacionamen
to com as 

pessoas da 
IES 

Melhor 
compreensã

o da 
realidade 

acadêmica 

Mais 
confiança 

para tomada 
de decisão 

Outras 
mudanças 

Fonte: Respostas dos questionários. 

 

As respostas dos gestores em relação às opções oferecidas encontram-

se representadas em percentuais no gráfico 09. 

 

Gráfico 09 - Contribuições da autoavaliação na percepção dos gestores 
Fonte: Respostas dos questionários. 

 

Ao final do questionário, quando perguntado aos gestores se haveria 

alguma outra informação ou consideração relevante a acrescentar, importante 

para a pesquisa, a maioria se manifestou dizendo não haver mais nada a 

acrescentar e que a pesquisa era muito importante para IES. Apenas um 

sujeito ressaltou a necessidade de maior envolvimento da comunidade 

acadêmica no processo de autoavaliação, sublinhando que esta participação é 

determinante para o desempenho da instituição.  
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Os dados, ora sistematizados e apresentados nesta seção, são 

discutidos e interpretados na seção seguinte à luz do referencial teórico 

adotado e à experiência em autoavaliação do pesquisador. 

No eixo “contribuições da autoavaliação”, baseado no mesmo critério de 

agrupamento das categorias, selecionamos as seguintes categorias para a 

discussão das contribuições da autoavaliação para a tomada de decisões: 

formação continuada, feedback, qualidade, valorização da percepção do aluno, 

regulação, conhecimento da realidade, desconhecimento. 
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SEÇÃO 4 

DISCUSSÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O processo de análise e interpretação dos resultados é uma das fases 

mais importantes da pesquisa, pois é neste momento que é possível levantar 

as convergências e as divergências, assim como as singularidades do material 

coletado e, com um olhar mais apurado, procurar flagrar as marcas ou pistas 

que muitas vezes não são possíveis de perceber sem um trabalho intenso de 

observação, articulação e paciência.  

Foi com esse cuidado que os procedimentos adotados e os instrumentos 

de pesquisa utilizados nos diversos momentos da pesquisa foram sempre 

retomados e, em um processo de ir e vir e, assim, ganharam sentido diante do 

olhar do pesquisador e da fundamentação teórica em que se amparou, sempre 

com foco na questão central que instigou esta pesquisa, a saber: Conhecer até 

que ponto os resultados da autoavaliação apresentados nos relatórios da CPA 

são utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisões e como 

contribuem para o processo de gestão da IES.   

Nessa direção, procuramos confrontar dados documentais e dados 

empíricos com o referencial teórico a que tivemos acesso, não com um fim em 

si mesmos, mas, ao contrário, visando a capturar nessa metafórica teia 

complexa da gestão, informações para responder cientificamente à questão 

pesquisada no contexto da tendência de mudanças e reformas, que pode ser 

localizada a partir da década de 1990, como indica Dias Sobrinho (2003). 

 
Na década de 1990, sob a orientação e mesmo imposição do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e outros organismos multilaterais, 
dentre eles o Banco Mundial e em outra esfera a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento (OCDE), vários países da América Latina 
empreenderam reformas para adequar o Estado e a sociedade a uma 
nova ordem, passando a economia a constituir-se de todos os 
valores. A educação superior teve de se adequar aos novos 
imperativos e submeter-se à centralidade econômica. A imposição de 
reformas, visando ajustar a educação às novas exigências da 
crescente onda de acumulação do capital produziu agudas tensões 
ainda não resolvidas (p. 101). 
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Nesta seção, considerando o exposto e, cientes de que as instituições 

de ensino superior são organizações complexas (LIMA, 2011), é preciso 

considerar as suas peculiaridades, bem como suas diversidades no processo 

de gestão por envolver decisões nas áreas administrativas, pedagógicas, 

financeiras e de infraestrutura, quando procuramos interpretar os dados 

coletados de forma global e não isolados. Ao mesmo tempo, em consonância 

com as especificidades educativas da IES, e ainda, respeitando sua natureza 

jurídica e sua proposta institucional, procuramos articular os dados e as 

informações colhidas no processo empírico com a análise documental, no caso 

os relatórios da CPA e as leis que regulam o sistema de avaliação do ensino 

superior.   

Dessa forma, a discussão e interpretação dos resultados que compõem 

esta seção se articulam a partir dos dados sistematizados e apresentados na 

seção três, mirando sempre a questão motivadora desta pesquisa. Conforme 

apresentado na seção III, procuramos interpretar e discutir as categorias, 

evidenciadas em suas inter-relações com a Autoavaliação e o processo de 

gestão, por eixo, a saber: o primeiro eixo - é relativo ao perfil do gestor da IES 

pesquisada; o segundo abrange o processo de tomada de decisão na IES; o 

terceiro é referente aos relatórios da CPA e o quarto eixo contempla as 

contribuições da autoavaliação e dos relatórios da CPA para o processo de 

gestão. 

Respaldados no princípio da teoria clássica da administração, criada por 

Henri Fayol (1940) que definiu as funções da administração como 

planejamento, organização, comando,  coordenação e controle, a concepção 

de gestão que orienta esta análise é a de que o perfil do gestor interfere no 

modelo de administração da organização à medida que exerce as atividades 

acima listadas notadamente no processo de tomada de decisões. Ou seja, um 

gestor exerce funções gerenciais.  

Embora não haja uma definição padrão do que é administrar, em 1979, o 

presidente da American Management Association (Associação Americana de 

Administração) usou a seguinte definição para a administração na atualidade: 

“Administração é o ato de realizar coisas através das pessoas” (MONTANA, 



97 

 

 

 

CHARNOV, 1998, p. 01). Diante de tal conceito, mais atual de administração, 

percebe-se o foco no elemento humano, nos resultados a serem alcançados e 

na interrelação entre objetivos pessoais dos membros de qualquer organização 

e os objetivos organizacionais. Trata-se da adoção de uma nova postura de 

liderança no sentido de lidar com as pessoas, a fim de trabalhar em conjunto 

com as mesmas no ponto em que as ações e objetivos acontecem.  

As perspectivas epistemológicas e os documentos do SINAES deram 

sustentação à interpretação e análise das categorias, considerando os 

relatórios da CPA, assim como o PDI e o PPI que contemplam as diretrizes da 

IES pesquisada. O nosso posicionamento é o de que a autoavaliação na IES 

se caracteriza pelo caráter educacional, sendo a qualidade do ensino e dos 

serviços prestados o ponto de partida e o de chegada de todas as ações da 

IES. Ou seja, há uma interrelação íntima entre avaliação e qualidade de ensino.  

Assim, o trabalho de análise e a interpretação dos dados, apresentados 

nesta seção, foram compreendidos a partir da premissa de que existe uma 

relação indissociável entre avaliação e qualidade educativa, como defendido 

por Dias Sobrinho (2003, p. 97): 

A qualidade da educação ou da formação, vista tanto do ponto de 
vista da ciência quanto dos efeitos sociais é, portanto, um valor 
essencial a ser considerado pela avaliação educativa e deve ter 
primazia sobre qualquer mera quantificação e comparação de 
produtos, ainda que seja também imprescindível produzir e interpretar 
as informações objetivas desde que estas importem para os 
julgamentos de valor. 
 

Pelo exposto, no tocante ao processo de tomada de decisões, avaliação 

e qualidade, em suas inter-relações, somente poderão ser referências para a 

gestão se forem embasadas em indicadores. Os indicadores de qualidade 

estão na base do procedimento de avaliação (FIGARI, 1996). No caso, as 

diretrizes do SINAES são consideradas nesta pesquisa, além de referencial 

teórico, indicadores de qualidade de ensino superior, pois apresentam a lista 

oficial das dimensões (LEI 10.861/2004) que devem ser consideradas e 

atendidas pela IES.  
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A partir deste posicionamento, são consideradas como indicadores 

formais de qualidade as dez dimensões estabelecidas na Lei 10.861, de 2004, 

a Lei do SINAES/MEC, suas adaptações e regulamentações, a saber: 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional. 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e 

as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para as bolsas 

de pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

3. 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. 

4. A comunicação com a sociedade.  

5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, seu desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 

6. 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. 

7. Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional. 

9. Políticas de atendimento aos estudantes.  

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Recentemente o MEC, pela Portaria N.º 92, de 31 de janeiro de 2014, 

aprovou, em extrato, os indicadores do instrumento de Avaliação Institucional 

Externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação 
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de organização acadêmica, modalidade presencial, do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES – separados por eixos com seus 

respectivos pesos, sendo que o Eixo 4 contempla as políticas de gestão da 

IES, como ilustra a tabela 12. 

Tabela 12 - Eixos da avaliação Externa 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO EXTERNA 

EIXOS Credenciamento Recredenciamento e 
Credenciamento 

Número de 
indicadores 

1- Planejamento e 
Avaliação Institucional 

10 10 5 

2- Desenvolvimento 
Institucional  

20 20 9 

3- Políticas Acadêmicas 20 30 13 

4- Políticas de Gestão 20 20 8 

5- Infraestrutura 30 20 16 

TOTAL 100 100 51 

Fonte: BRASIL/MEC. Portaria n.92, de 31 de janeiro de 2014. 

 

Dessa forma, as dimensões do SINAES e suas adaptações, bem como 

os relatórios da CPA são tratados neste processo de análise, não apenas como 

fonte documental de pesquisa, mas também como base teórica, e, como tal, se 

constituem pressupostos dos procedimentos de ações e processos que 

orientam a gestão da IES pesquisada. Esses procedimentos embasam as 

ações destinadas a cumprir metas a fim de atingir objetivos de acordo com as 

políticas emanadas do MEC e do PDI da instituição. Isso posto, deveriam 

constituir-se ferramentas de gestão como suporte ao processo de tomada de 

decisões para que se obtenha efetividade nas ações direcionadas a atingir uma 

educação de qualidade e a excelência acadêmica.  

Esta etapa de discussão dos resultados exigiu da parte do pesquisador 

uma abordagem, ao mesmo tempo, plural e multifocal, uma vez que ao 

envolver todos os gestores dos diversos níveis da estrutura da IES tivemos 

foco no uso dos resultados da autoavaliação no processo de tomada de 

decisões. Vale sublinhar ainda que este trabalho de análise exigiu de nossa 

parte um grande esforço no sentido de procurar separar as nossas duas 

posições: a de pesquisador e a de coordenador da CPA.  
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Porém, este gesto não se deu num vazio e aleatoriamente, sem a 

preocupação com a cientificidade do trabalho investigativo realizado. Ao 

contrário, ocorreu ciente de que a experiência com o objeto pesquisado tem 

também seu devido valor numa produção científica para atingir uma maior 

compreensão do fenômeno pesquisado (LAVILLE E DIONNE, 2004) e que o 

afastamento total do objeto pesquisado não existe, conforme defende Chizzotti 

(2006, 2008) ao afirmar que, num processo de pesquisa, existe uma 

interdependência viva entre objeto pesquisado e sujeito pesquisador, entre 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito.  

Temos, portanto, a consciência de que na investigação científica é 

crucial a competência do investigador; partilhamos da noção de que o 

investigador não é um profissional qualquer. Por outro lado, ele, como principal 

recurso da investigação, deve basear-se em teorias e resultados de pesquisas 

anteriores, que se tornam pano de fundo e fornecem orientações na direção de 

novos estudos, pois “os dados nunca falam por si próprios” (BOGDAN; 

BIKLEN; AFONSO, 2.000, p. 298). 

Nesse sentido, a área de aderência de formação acadêmica e a 

experiência profissional deste pesquisador em administração de empresas, ao 

longo de sua carreira, assim como a experiência na coordenação da CPA, na 

IES pesquisada, assumiu lugar importante no tratamento e discussão dos 

dados. Isso se deve ao fato de que, nesta Tese, o objeto pesquisado, o cenário 

da pesquisa e o pesquisador estão numa relação direta, pois a Univás é a 

instituição de ensino onde este pesquisador exerce o cargo de coordenador da 

CPA. Portanto, é relevante destacar que é desse lugar e nessas condições que 

a análise das informações e dos dados coletados foi interpretados e 

compreendidos, sem, no entanto, colocar em questão os princípios da eficácia 

e transparência da pesquisa, embasados nos argumentos de Laville e Dionne 

(2004, p. 241): 

Ser eficaz em uma demonstração é dar, em primeiro lugar, ao leitor 
tudo o que é necessário para compreender e julgar a pesquisa. Tudo 
aquilo que poderia ser insuficientemente compreendido ou mal 
interpretado deve ser explicado com cuidado e precisão. 
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Os autores defendem que as regras de transparência podem variar, o 

que hoje importa é conhecer a hipótese formulada, suas coordenadas e suas 

modalidades de construção e as conclusões tiradas de sua verificação. Com 

isso, justificamos a relação entre o pesquisador e o objeto pesquisado como 

fator positivo neste processo de pesquisa.  

Embora na perspectiva formalista da ciência, a proposta de uma 

pesquisa deve tornar estranho o que é familiar, para melhor compreensão do 

fenômeno estudado, foi necessário restituir a constituição da identidade da 

Univás (apresentado no capítulo anterior), conhecer o seu perfil, e assim poder 

identificar o papel historicamente desempenhado pela instituição na sociedade 

em que se insere. Conhecer o perfil da instituição contribui para a 

autoconscientização da identidade da IES, do tempo passado, para a 

(re)construção dessa realidade e a projeção de um futuro transformado a favor 

de uma instituição que vale a pena ser vivida, tendo em vista o seu papel social 

e político na comunidade. É nesse sentido que concordamos com Dias 

Sobrinho (2003) ao defender que a avaliação não pode deixar em branco a 

questão a quem está servindo a universidade. No caso da Univás, uma IES 

privada, filantrópica, que atende a mais de 50 municípios do sul de Minas 

Gerais, nas áreas de educação e saúde, inclusive disponibilizando o hospital 

universitário, o único da região, para atendimento dessa população. 

Apresentamos, a seguir, a discussão das categorias evidenciadas, 

conforme a sua inclusão nos eixos, já mencionados no início desta seção, pela 

sua natureza temática e no contexto das mudanças sociais, políticas e 

econômicas das últimas três décadas.   

 

4.1 Eixo 1: O perfil do gestor  

  

O eixo “perfil do gestor” se baseia na proposição de que cada instituição 

de ensino tem um perfil que se baseia em sua história e na formação dos seus 

gestores, respeitadas as condições próprias de sua existência e tem o 

propósito de trazer à discussão as categorias que emergiram das respostas 

dos gestores às questões propostas. Os dados e informações, obtidos neste 
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processo investigativo, no todo, e no que se refere ao perfil do gestor, em 

particular, deram origem às categorias formação do gestor, gestão democrática 

e meritocracia, as quais são consideradas neste processo de discussão e 

análise como elementos integrantes do processo de tomada de decisões.  

As categorias em discussão na constituição do perfil do gestor - 

formação do gestor, meritocracia e gestão democrática - devem ser 

interpretadas de modo integrado e não isoladas, pois elas delineiam o perfil do 

gestor e apresentam características comuns. Por exemplo, a gestão 

democrática, em seu conceito atual, tem como pilar o processo eleitoral, que é 

plural, enquanto a indicação por mérito é decisão unilateral, geralmente sem o 

respaldo da comunidade, mas apenas em méritos pessoais. 

Os dados revelam que, ao longo de sua existência, a Univás teve como 

gestores, profissionais das seguintes áreas de conhecimento: 45,45% 

profissionais são da área do Direito; 36,36% da área Medicina; 9,09% da área 

da Pedagogia e 9,09% da área religiosa. Na categoria “formação do gestor”, 

incluem-se ainda a experiência dos atuais gestores e o nível de qualificação 

dos mesmos, que se encontram representados em 66,67% com Mestrado e 

33,33% com Doutorado.  

Todos os gestores pesquisados possuem mais experiência em docência 

do que em gestão, o que pode ser considerado, tanto como ponto negativo ou 

como ponto positivo, dependendo do viés de interpretação, uma vez que trata-

se de uma instituição de ensino. Conforme discute Paro (2001), se por um lado 

o gestor deve ter competência técnica e um conhecimento dos princípios e 

métodos necessários a uma moderna e adequada administração. Por outro 

lado, na maioria das vezes, falta-lhe autonomia em relação aos escalões 

superiores, que se soma ainda à precariedade das condições concretas da 

instituição, podendo tornar inútil a utilização dos métodos e técnicas de 

administração. Os objetivos das organizações de ensino, além de serem 

diferentes, são antagônicos aos objetivos das empresas capitalistas (PARO, 

2001, p.13), porque se destinam a formar pessoas: “são os fins buscados que 

dão especificidade a cada administração em particular”. 

Por outro lado, os dados obtidos revelam que todos os gestores 
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pesquisados dedicam atualmente mais horas de sua jornada de trabalho à 

gestão da IES do que à docência, o que interpretamos como positivo, assim 

como o fato de 50% dos gestores terem chegado ao cargo por meio de 

processo eleitoral. A realização de processo eleitoral sinaliza, em parte, a 

intenção da prática da gestão democrática, garantindo importante princípio 

democrático e de participação, com decisões colegiadas.  

No entanto, no caso da outra metade (50%) ainda ter chegado ao cargo 

por indicação do Reitor (meritocracia), isso sinaliza raízes de um modelo de 

administração pública tradicional, de origem na Primeira República. Segundo o 

Dicionário de Filosofia Oxford (BLACKBURN, 1997, p. 245) “os méritos de uma 

pessoa são as suas qualidades suscetíveis de admiração”, podendo ser morais 

e não morais. Na empresa, onde os profissionais são geralmente oriundos do 

campo de formação da administração, o sentido de meritocracia está ligado a 

um modelo administrativo burocrático que seleciona com base no mérito ou 

que remunera financeiramente os funcionários de acordo com o desempenho 

do profissional (gestão por resultados e metas).  

A meritocracia pode ser também confundida com gestão democrática 

quando é associada à forma pela qual os funcionários estatais são 

selecionados para os seus postos de acordo com sua capacidade, através de 

concursos, por exemplo, indicando mérito pessoal. No Brasil, a origem da 

meritocracia aparece ligada ao período da Primeira República na administração 

pública, com Vargas (década de 1930), notadamente entre os militares. O 

conceito de mérito legitimou-se na lógica e na ideologia econômica que foram 

também direcionadas para as concepções administrativas e educacionais. 

A meritocracia normalmente é criticada por ser um modelo de gestão 

que ordena, hierarquiza, classifica os indivíduos em função de seus méritos, 

postulando em revanche que os indivíduos são iguais e, assim sendo, devem 

perceber-se como responsáveis por seus desempenhos (DUBET, 1997). Nesse 

sentido a prática da meritocracia está ligada ao conceito de responsabilização.  

O princípio do mérito é também apresentado como aliado ao cristianismo 

no campo educacional, cuja base está na Ratio Studiorum, utilizada pelos 

jesuítas, consolidada na educação brasileira com a prática da competição no 



104 

 

 

 

interior da escola, da premiação por mérito, da culpabilização e da 

responsabilização (accountability), sempre de forma mais velada, uma vez que 

o recrutamento social dos alunos é profundamente desigual, do ponto de vista 

dos atores é mais simples explicar as desigualdades escolares pelas injustiças 

sociais ou naturais.  

Num tal sistema, a escola intervém relativamente pouco sobre o 
destino dos indivíduos, que é, antes de mais nada, um destino social, 
e, quando intervém, ela o faz, sobretudo de maneira “positiva”, 
segundo o modelo da promoção dos melhores alunos egressos do 
povo: é o modelo do “elitismo republicano”. Ou seja, já que é baseada 
num princípio de reprodução estrutural das desigualdades sociais, 
essa escola não aparece como um agente ativo da exclusão social. 
Ela simplesmente não intervém nesse domínio ou o faz de maneira 
feliz, impedindo que algumas crianças do povo cumpram um destino 
que lhes estava reservado pelas injustiças sociais (DUBET, 1997, p. 
32).  

 

Com as reformas das últimas décadas, a questão do mérito conquistou 

espaço também nas instituições de ensino, principalmente a partir do modelo 

de administração pública gerencial14 do Estado brasileiro (BRASIL, 1995), que 

tornou o reconhecimento pelo mérito um modelo de gestão também nas 

instituições públicas. O ensino por metas e a avaliação por resultados – uma 

prática do mercado -, atualmente, é uma realidade em todos os níveis 

educacionais do Brasil e em diversos países, tendo prestado à promoção de 

ranqueamentos e classificação de alunos, profissionais da educação, escolas, 

com a finalidade de definir recompensas e punições das mais diversas ordens 

e, dessa forma, contribuindo também para a segregação, uma vez que 

compara resultados, mas não avalia as condições. 

  No caso da indicação de gestor por mérito na IES pesquisada, o que se 

preconiza nos documentos legais da instituição, no caso, o PDI, PPI e 

Regimento, constituem o suporte administrativo da instituição, enquanto 

organização escolar. Encontra-se estabelecido no atual Estatuto e no PDI da 

IES que a escolha dos Pró-reitores deve feita por indicação do Reitor, por ser 

                                            
14

 No Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado a administração pública gerencial é 
baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o controle dos 
resultados e descentralizada para poder chegar ao cidadão, que, numa sociedade democrática, 
é quem dá legitimidade às instituições e que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos 
serviços prestados pelo Estado (BRASIL, 1995, p. 7).  
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cargo de confiança do mesmo, e os cargos de Reitor e Diretores das unidades 

devem ser escolhidos por processo democrático eleitoral, juntamente com os 

seus vices, com a participação de toda a comunidade acadêmica.  

Esses documentos - PDI, PPI e Estatuto - organizam e regulam as 

diretrizes administrativas e educacionais da Univás, juntamente com os 

projetos pedagógicos dos cursos, em coerência com a missão e a visão da 

instituição, assim como, as diretrizes legais, provenientes do MEC. Todas as 

ações da instituição devem estar em pleno acordo com esses documentos e, 

por isso, são considerados elementos do processo avaliativo da IES, conforme 

diretrizes do SINAES.  

A forma de escolha de dirigentes da IES pesquisada tem sido objeto de 

muita atenção, pois mesmo sendo uma organização privada pratica a gestão 

democrática, por meio de eleições e conselhos, como: Conselho Acadêmico, 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho Universitário 

(CONSUNI); Câmara de Graduação, Câmara de Pesquisa e Câmara de 

Extensão. Em todos, há ampla participação da comunidade acadêmica. Como 

participante de Comissão Eleitoral em mais de um processo eleitoral para 

cargos de gestor, inclusive os de Diretor, Reitor e Presidente da FUVS, destaco 

especialmente o reconhecimento da comunidade acadêmica à lisura do 

processo e da livre participação dos atores da IES.   

A análise dos documentos institucionais da IES evidenciaram que os 

fundamentos democráticos da IES pesquisada aparecem em diversos pontos 

do Estatuto, PDI, PPI e Regimento Geral, manifestando o compromisso com 

ideal da gestão democrática, em que almeja que a interação entre os 

participantes aconteça de forma a atingir os objetivos da LDBN/1996, visando 

ao bem comum: “A UNIVÁS para atender às suas políticas organiza-se 

colegiadamente com órgãos executivos e órgãos representativos, e as suas 

atribuições se encontram descritas no Regimento Geral e Estatuto” (PPI, 2009, 

p. 14).  

A democratização da gestão educacional está visceralmente associada 

à qualidade social da educação e à defesa da universalização da educação 

para todos, em nível global, pois dizem respeito à justiça social e se relaciona 
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com as transformações econômicas, políticas e sociais, de modo geral, e 

particular com as mudanças na educação. A natureza política da gestão da 

organização educativa alia-se, assim, a outras dimensões do processo 

pedagógico, enquanto processo formativo, podendo dessa forma concorrer 

para cenários curriculares mais amplos, cujas práticas assentadas em 

processos lógicos de gestão, concorrem para a instauração de novas formas 

de participação mais conscientes da comunidade acadêmica como 

componente formativo, assim como mais acessibilidade ao exercício 

democrático.  

Podemos dizer que esta é uma perspectiva dúplice da gestão de 

instituições de ensino que permite-nos ultrapassar os limites dos Conselhos 

formais e visualizar formas de participação da comunidade acadêmica nos 

processos decisórios e pedagógicos da IES. Isso implica a superação de 

práticas autoritárias, individualistas que produzem efeitos de sentido que se 

propagam em todas as instâncias da IES. Portanto, esta perspectiva da gestão 

interfere no processo de formação não somente dos discentes, mas também de 

formação docente, ao longo da vida, na qual as práticas de gestão concorrem 

para a constituição da identidade do professor. 

Dessa forma, a gestão democrática contribui para a construção interativa 

de um processo de identidade da instituição e dos seus componentes, ao ser 

pensada para além do ensino, mas também, pelo fato de englobar demais 

fatores sociais que estão inseridos no universo institucional (LIMA, 2011). 

Podemos dizer que há muitas formas de gerir uma IES, seguindo suas 

estruturas organizacionais, suas origens e suas peculiaridades locais. Alguns 

gestores tomam as decisões orientados por suas histórias, suas identidades, 

suas ideologias; outros conduzem a IES pautados em planejamento estratégico 

e ainda há aqueles de modo mais empírico, seguindo as tradições. 

As diretrizes que norteiam as metas, atividades e ações da Univás 

alinham-se às metas que apoiam os objetivos traçados no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) para o período de 2009-2013. No item 

“valores da Univás”, a gestão democrática aparece como um dos princípios 

fundamentais da organização: “1. Estimular a gestão democrática e assegurar 
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o funcionamento de órgãos colegiados deliberativos, dos quais participem 

segmentos da comunidade acadêmica [...]” (PDI, 2009, p. 24).  

O PPI ainda complementa a seguir:  

A gestão democrática acompanha todas as práticas da 
administração, à medida que todo o conjunto de administradores 
universitários (Reitor, Diretor da Unidade Acadêmica, Coordenador) é 
eleito pela comunidade universitária, o que permite a participação 
efetiva e representativa do corpo docente, do corpo discente e do 
corpo técnico-administrativo [...]. 
Adicionalmente, a gestão democrática se propaga também para o 
eixo da organização didático-pedagógica dos cursos, à medida que o 
Projeto Pedagógico de cada curso é construído, necessariamente, 
pela interação dos vários membros do Curso [...] (PPI, 2009, p. 24). 
  

Pelo exposto, evidencia-se que o princípio democrático faz parte da 

filosofia e política da gestão da Univás. A Univás tem o princípio democrático 

como um dos pilares da instituição, que se apresenta vinculado ao processo 

eleitoral, que ganhou importância e ocupou espaço como bandeira de luta dos 

movimentos sociais no início da década de 1980. A Constituição Federal de 

1988 e, na sequência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.º 

9394, de 1996, estabeleceram a gestão democrática nas instituições de ensino 

públicas, mas mesmo em algumas instituições de ensino privadas, a discussão 

democrática passou a fazer parte das políticas de gestão. Porém, sendo 

polarizada pela questão de eleições de diretores e reduzida a esse mecanismo.  

Cabe destacar que, mesmo nas instituições de ensino privadas, os 

métodos centralizados de gestão, o estilo centralizador e autocrático de 

algumas mantenedoras e processos de indicação política de pessoas não 

identificadas com as instituições de ensino, passaram a ser hostilizados pela 

sociedade, o que levou algumas instituições privadas a estabelecerem eleições 

no provimento dos cargos de gestores e a adoção de órgãos colegiados.   

Na IES pesquisada, o processo de autoavaliação tem sido orientado 

para responder às questões relacionadas às dimensões de ensino (de 

graduação e pós-graduação), de pesquisa, de extensão, oficialmente 

aprovadas pelo MEC/SINAES e pelos Colegiados dos Cursos, aos quais cabe 

analisar as não conformidades identificadas no processo de autoavaliação, as 

quais são encaminhadas aos diretores das unidades, Reitor e Pró-reitores, 

para conhecimento e potenciais ações corretivas, no que couber.  
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Atualmente, a CPA, de modo geral, tem sob a sua responsabilidade 

dinamizar a participação do maior número de pessoas que compõem a 

comunidade acadêmica, divulgar e implementar o processo de autoavaliação, 

sistematizar as informações colhidas em relatórios, dando-nos conta das 

contribuições dos participantes da autoavaliação, ficando os colegiados, de 

cada um dos cursos, responsáveis pelas ações a serem implementadas a partir 

da observação dos relatórios. A avaliação, calcada nas duas modalidades, a 

autoavaliação e a avaliação externa, ao proporcionar a criação de uma cultura 

de avaliação, deseja o cumprimento de três objetivos: o do desenvolvimento de 

um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico, o de 

ser um instrumento de planejamento, de gestão e o da prestação de contas à 

sociedade (INEP/MEC, 2004). 

Nesse sentido, a autoavaliação apresenta o seu caráter formativo, pois 

permite a constituição da identidade da IES e da identidade pessoal dos 

gestores, que vão se constituindo na articulação do saber e do ser, com a 

marca de sua natureza coletiva, por essência, na qual os sujeitos ao se 

formarem transformam-se continuamente, considerando realidades diversas 

em cada sociedade.  

Em razão dos desafios e dificuldades que as instituições de ensino 

superior enfrentam no cenário atual, consideramos que, tanto os indicadores 

produzidos na autoavaliação, como os divulgados pelo INEP/SINAES, 

oferecem aos gestores da universidade instrumentos para ações de correção e 

aperfeiçoamento da qualidade dos cursos, como é o caso da dimensão 6.  

No que se refere à dimensão 6 – organização e gestão da instituição – o 

SINAES considera “excelente”, para o funcionamento da instituição, na 

perspectiva sistêmica e global, os aspectos autonomia e representatividade dos 

órgãos de gestão e colegiados; participação de professores e estudantes; 

critérios de indicação e recondução de seus membros; realização e registros de 

reuniões (INEP/MEC, 2014, p. 21). No caso da IES pesquisada, como os 

cargos de gestores da administração superior da Universidade são ocupados 

por profissionais que também atuam como professores na instituição, essa 

relação, conscientemente ou não, pode interferir no momento de tomada de 
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decisões por envolver seus pares, podendo ser considerado, ainda, como 

agravante o fato de os gestores não terem formação específica ou 

complementar em administração. Com relação ao exposto, vale recorrer a Dias 

Sobrinho e Balsan (2005) ao argumentarem que a qualidade educacional 

ultrapassa as camadas técnicas e científicas atingindo os mais profundos e 

diferenciados sentidos filosóficos, sociais e políticos. 

Diante do apresentado até então, é possível considerar que ao delinear 

o perfil do gestor da IES pesquisada, projetamos, portanto, o perfil da 

instituição. Segundo Cappelletti (1997), conhecer o perfil de instituição significa 

construir uma nova realidade conceitual, o que realça o valor da avaliação 

institucional. Pelo olhar da perspectiva sistêmica, em que a escola é tratada 

como organização educativa (LIMA, 2001), entendemos que as instituições de 

ensino devem passar por um processo de educação para possuir capacidade 

de perceber os elementos da realidade como parte de sistemas complexos, 

cujas ações influenciam o todo e as partes de modo interdependente. 

Em nossa interpretação, os indicadores do MEC/SINAES delimitam e 

regulam o processo de gestão da IES, sendo considerada ideal a gestão 

democrática participativa. Com base no exposto, somado à literatura 

consultada, a autoavaliação institucional deve contribuir para a consolidação da 

gestão democrática, com incentivo à autonomia da universidade, investigando 

e apontando elementos que favoreçam a implementação de ações e mudanças 

qualitativas, a viabilização das transformações que se fizerem necessárias para 

atender aos compromissos assumidos pela IES, tendo sempre por princípio 

fundamental o papel social e político da universidade na sociedade 

democrática.  

Na IES pesquisada, a questão do mérito aparece na forma de escolha 

de postos na hierarquia da administração superior da IES; alguns cargos de 

gestores são definidos por processo eleitoral e outros por indicação do Reitor. 

Nesse sentido, é possível observar que a gestão democrática na IES 

pesquisada não foi ainda institucionalizada de forma a permitir uma ruptura 

com o paradigma de centralização política e administrativa na educação, nem a 

conferir maior autonomia uma vez que ainda se baseia também na 
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meritocracia. Esse modelo de gestão pode influenciar o processo de 

autoavaliação, se considerarmos que o perfil profissional leva o gestor a fazer 

diagnósticos diferenciados da realidade institucional e, consequentemente, a 

projeção de ações está diretamente ligada ao olhar do gestor. 

 

4.2 Eixo 2 - Processo de tomada de decisão na IES pesquisada 

 

Ao arguir sobre o processo de tomadas de decisão na IES pesquisada, o 

propósito foi conhecer sobre o uso dos resultados da autoavaliação por meio 

dos relatórios da CPA pelo Reitor, Pró-reitores e Diretores, na sua função de 

gestor.  

Este Eixo, “tomada de decisão”, traz em seu bojo o ponto de partida para 

a discussão sobre avaliação e gestão. As categorias que compõem este eixo - 

fundamentos, gestão democrática, participação, regulação e planejamento - 

emergiram principalmente da seguinte pergunta apresentada aos gestores: 

“Com base em que dados são realizados os processos de tomadas de 

decisões”?  

No que se refere à categoria “gestão democrática”, a qual se repete 

neste eixo, o seu sentido apresenta-se vinculado ao princípio da gestão 

democrática, já discutido no eixo 1. No entanto, neste eixo, seu foco se deu na 

escolha dos gestores e, nessa linha foi discutido. No eixo “tomada de decisão”, 

o seu foco se dirige para a prática da gestão democrática nas decisões 

tomadas pelos gestores na IES. Ao nosso entender, a repetição desta 

categoria evidencia os demais aspectos da gestão democrática, a qual não 

pode reduzir-se à indicação de dirigentes, desvinculada de outras medidas que 

transformem a estrutura administrativa da instituição de ensino num ambiente 

de participação, democracia e exercício da cidadania, além da 

responsabilidade social.  

A categoria “participação” aparece de modo indireto nas respostas de 

alguns gestores, ao relatar que as decisões são tomadas a partir de resultados 

de avaliações, observações de ouvidoria, enquanto a categoria “regulação” se 
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destaca pela forma como os gestores relatam tomar decisões a partir dos 

documentos legais do MEC e na legislação institucional e federal. 

Nessa linha de pensamento, para uma gestão ser considerada 

democrática, não basta instituir conselhos, câmaras e colegiados, mesmo com 

a participação da comunidade acadêmica e com atribuições deliberativas, se a 

função política desses órgãos colegiados ficar prejudicada pela circunstância 

de dependência da vontade política do Diretor ou Reitor para funcionar 

adequadamente, de modo a servir como veículo de democratização. Os órgãos 

colegiados, como materialização de intenção democrática, embora em termos 

legais sejam deliberativos e se coloquem a serviço dos gestores, podem tornar-

se sem importância significativa para o destino da IES se não houver uma 

efetiva participação da comunidade acadêmica. Ou seja, “democracia é um 

estado de participação” mas há diversos níveis e graus de participação. As 

condições de participação, sua dinâmica, suas ferramentas operativas, 

caracterizam os diversos estados de participação e, consequentemente da 

democracia. No caso da IES pesquisada, como já apresentado, a participação 

se dá por meio de órgãos colegiados, como NDE, Câmaras Técnicas, 

Consepe, Consuni e a própria CPA.  

O conceito de participação é muitas vezes utilizado de modo 

equivocado. Segundo Diaz Bordenave (1994), há forças atuantes na dinâmica 

da participação e apesar da participação ser uma necessidade básica, o 

homem não nasce sabendo participar. “A participação é uma habilidade que se 

aprende e se aperfeiçoa. Isto é, as diversas forças e operações que constituem 

a dinâmica da participação devem ser compreendidas e dominadas pelas 

pessoas” (BORDENAVE, 1994, p. 47). Portanto, é um aprendizado e, assim 

sendo, necessita de estímulo e espaço para o exercício de participar. 

Para Bordenave (1994, p. 47), a participação tem duas bases 

complementares: “uma base afetiva” – participamos porque sentimos prazer 

em fazer coisas com os outros – e “uma base instrumental” – participamos 

porque fazer coisas com os outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las 

sozinhos. Essas duas bases – afetiva e instrumental – deveriam equilibrar-se, 

mas às vezes uma se sobrepõe à outra. O poder de exercer influência na 
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dinâmica da instituição, por meio da participação, seria resultante de 

competência e vontade de compreender, decidir e agir de seus membros em 

torno de questões que lhes dizem respeito. Isso foi evidenciado nas respostas 

dos pesquisados ao dar-lhes a oportunidade de acrescentar considerações não 

contempladas no questionário. Apenas um destacou a necessidade de 

participação como fator determinante para o bom desempenho da instituição, 

como apresentado no excerto seguinte: 

Maior envolvimento de todos os setores e maior envolvimento de 
nosso corpo de funcionários (todos) para participar e responder os 
questionários independentes de divulgação. Seria determinante o dia 
que a maioria entendesse a importância da avaliação para o bom 
desempenho para uma instituição de ensino. (Sujeito 01)  

 

Nesse sentido, vale retomar Abramowicz (1990) que, no inicio década de 

1990, já argumentava que um dos maiores desafios da avaliação é como 

conseguir a participação dos envolvidos, qual a metodologia que conduzirá à 

qualidade e à eficiência, uma vez que a autoavaliação deve propiciar condições 

de melhoria constante. Abramowicz (1990, p. 38) defendia que “as pessoas 

têm que se sentir participando e, para tal, compreendendo a realidade onde 

estão, a fim de que passem do sentir para compreender e agir”. 

Pelo exposto, a nossa pretensão é chamar a atenção para um fator que 

consideramos relevante para que a transformação política das instituições de 

ensino em ambientes verdadeiramente democráticos aconteçam de fato, que é 

a participação real no sentido proposto por Bordenave.  

No caso, da participação no processo de tomada de decisões da IES 

pesquisada, consideramos nesta análise que os relatórios da CPA representam 

a voz da comunidade acadêmica, seus anseios, dificuldades e expectativas 

com relação à IES e, consequentemente, aos gestores.  

A utilização dos resultados da autoavaliação pelos gestores como lastro 

para a tomada de decisão significa considerar a manifestação da comunidade 

acadêmica na gestão. Nesse sentido, cabe aqui frisar que as dimensões do 

trabalho do gestor universitário abrangem diferentes aspectos da gestão 

educacional, pois além do saber acadêmico, que reúne o pedagógico e o 
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científico, deve dominar também o conhecimento administrativo, o econômico e 

o da responsabilidade social.  

O relato de um gestor de que as decisões são tomadas “por meio de 

reuniões ordinárias e conversas com os pares”, apesar de nos induzir à 

categoria “gestão democrática e participação”, o seu sentido apresenta-se de 

certa forma ambíguo, pois possibilita questionamentos, como: Quem são os 

pares dos gestores? Ao nosso entendimento, são os outros gestores, e 

“reuniões ordinárias” são aquelas reuniões dos conselhos oficiais e as reuniões 

institucionais programadas no calendário. Na mesma linha, outros gestores 

afirmaram tomar decisões com base na legislação vigente, no regimento e 

estatuto e pelo diálogo com os líderes envolvidos, ou seja, com seus pares e 

articulados com a legislação. Portanto, a tomada de decisão dessa forma pode 

ser interpretada mais como centralizada e pragmática do que democrática. 

É importante, neste momento, recorrer à literatura para discutir o 

conceito de “tomada de decisão” com o qual estamos trabalhando, que origina-

se do campo da administração, amparado teoricamente em Montana, Charnov 

(1998), para os quais o processo de tomada de decisões é uma sequência de 

eventos para resolver problemas. É “um processo sistêmico que segue uma 

sequência de identificação do problema, geração de solução alternativas, 

análise das consequências, seleção da solução, implementação e feedback” (p. 

73). Nesse sentido, diante dos desafios enfrentados pelas IES, a tomada de 

decisão faz parte de uma dinâmica administrativa, constante no dia a dia do 

gestor. Ou seja, tomar decisões faz parte do dia a dia dos gestores 

Na questão “como são elaboradas as normas e regulamentos da IES e 

qual é a importância das Leis Federais e das orientações externas 

provenientes do MEC”, as categorias “fundamentos”, “regulação” e 

“democracia” aparecem novamente na discursividade dos pesquisados 

referindo-se à legislação, principalmente a federal e aos órgãos colegiados da 

IES. Essas categorias têm sentido na sua inter-relação e na relação com o 

processo de gestão.   

Nesse contexto, a categoria “fundamentos” emergiu da preocupação dos 

pesquisados com os fundamentos legais no processo de tomada de decisões, 
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o que traz implícito o caráter regulatório da legislação educacional ou o controle 

dos seus proponentes, o Estado. Sobre esta categoria, recorremos à Lei 

10.861/2004 que instituiu o SINAES, visando a estabelecer as bases para a 

melhoria da educação superior e aos indicadores de qualidade apresentados 

pelo SINAES em suas dez dimensões e, posteriormente estratificado pela 

Portaria n.º 92/2014 que aprova, em extrato, os indicadores do Instrumento de 

Avaliação Institucional Externa para os atos de credenciamento e 

recredenciamento e transformação de organização acadêmica, modalidade 

presencial, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. 

Trata-se de uma regulação que tem raízes na Constituição Federal de 

1988, que garante ensino de qualidade, e na LDBN, n.º 9394/1996, que reforça 

esse objetivo, conforme entende Gonçalves (2011, p. 13-14) 

O movimento regulatório em questão parte do princípio de que a 
educação é um direito e um bem público, indica exigências de 
qualidade, relevância social e autonomia do sistema educacional 
brasileiro e manifesta a sua intenção de resguardar o respeito às 
peculiaridades das instituições que o compõem. 

 

Embora o MEC declare não ser esta a sua intenção, a avaliação 

institucional tem sido criticada por inúmeras pesquisas pelo seu caráter 

regulatório. Por outro lado, na perspectiva da teoria da administração, o 

controle é parte integrante do processo administrativo, acompanhado do 

planejamento estratégico, que na instituição é representado pelo PDI, pelo PPI 

e demais projetos pedagógicos dos cursos. 

No que se refere à categoria “planejamento”, ela emergiu do relato de 

um dos gestores sobre os dados em que se ampara para tomar decisões, 

referindo-se ao “planejamento estratégico”, ao “desenvolvimento” e à 

“sustentabilidade” da IES e às “metas determinadas pelo MEC/CAPES”:  

[...] com base nas metas determinadas pelo MEC/CAPES para a 
Universidade, tendo em vista o desenvolvimento da pesquisa e da 
pós-graduação, stricto sensu e lato sensu. Sempre tendo em vista um 
planejamento estratégico para os próximos anos, sempre pensando 
do desenvolvimento e na sustentabilidade em médio e longo prazo e 
sempre priorizando o coletivo em detrimento do individual (sujeito 4). 
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 A fala desse gestor evidenciou a categoria “planejamento”, que se 

apresentou acompanhada de outras expressões que, em seu conjunto, 

demonstram um posicionamento deste gestor com o modelo de administração 

empresarial. Essas expressões – metas, planejamento estratégico, 

sustentabilidade, desenvolvimento - são originadas do campo da administração 

própria de executivos de empresas, cuja lógica foi deslocada para campo 

educacional na forma do PDE (Educação Básica) e PDI (Educação Superior), 

entre outros, de forma mais efetiva a partir da década de 1990.   

Na teoria da administração, o planejamento é uma das fases do 

processo de gestão; envolve escolher destinos para a organização, avaliar os 

caminhos alternativos e decidir o rumo específico para alcançar o destino 

escolhido. Em sua estrutura na organização, pode ser visto sob três 

perspectivas: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento 

operacional (MONTANA, CHARNOV, 1998). 

O nível estratégico do planejamento é visto por profissionais das 

organizações como o ápice da estrutura do planejamento, que é seguido pelo 

tático e o operacional. Normalmente o período de tempo do planejamento 

estratégico é de cinco anos ou mais e, assim é também o PDE e o PDI no setor 

educacional. Logo tem um longo horizonte de tempo e mira para o futuro em 

termos de missão da organização da empresa ou da instituição de ensino.  

Esse nível de planejamento examina as questões principais olha, o 
ambiente externo para se assegurar de que a abordagem é realista, e 
determina um rumo amplo e generalizado para a organização. Esse 
rumo é então escrito e pode ser comunicado para os componentes 
internos e internos (MONTANA, CHARNOV, 1998, 104). 

 

Na perspectiva sociológica, o planejamento surgiu como instrumento do 

desenvolvimento econômico, seguindo uma tendência mundial, sendo nada 

mais do que um modelo teórico para a ação: “propõe-se organizar o sistema 

econômico, a partir de certas hipóteses sobre a realidade” (LAFER, 1970, p. 7). 

Segundo Lafer (1970) foi a partir de 1940 que ocorreram as várias tentativas de 

coordenar, controlar e planejar a economia brasileira, mas configuraram-se 

como propostas; diagnósticos; esforços na racionalização de processo 
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orçamentário, medidas setoriais, mas todas essas medidas não se 

enquadravam na noção de planejamento, propriamente dita.  

Somente no período de 1956-1961, o Plano de Metas do Governo 

Juscelino Kubitschek pode ser considerado “a primeira experiência 

efetivamente posta em prática de planejamento governamental no Brasil” 

(LAFER, 1970, p. 30). Na educação, o Movimento dos Pioneiros da Escola 

Nova (1932) já acenava à época para a necessidade de um plano de 

educação. 

De acordo com Zainko (2000), o Plano do Governo JK, pela primeira vez 

(período de 1956-1961) introduziu no país, formalmente, a educação como um 

dos setores prioritários para o desenvolvimento econômico, trazendo a ideia de 

uma educação comprometida com a formação de pessoal técnico, atrelada à 

ideia do treinamento para maior qualificação do capital humano, necessária ao 

processo de crescimento acelerado do País. Na sequência e nesse contexto, 

no ensino superior, a exigência do planejamento como instrumento 

racionalizador do desenvolvimento do ensino brasileiro ganha força (década de 

1960), com o advento da Reforma Universitária de 1968 e “da aceitação geral 

de que a universidade brasileira, bem como as instituições de ensino, 

especialmente as públicas, devem incorporar aos seus desempenhos critérios 

como produtividade, eficiência e eficácia” (ZAINKO, 2000, p. 132).  

Na percepção de Zainko (2000) o planejamento é um elemento da 

tecnoburocracia, que exerce poder de sedução sobre os dirigentes 

educacionais, mas ela destaca também a necessidade da universidade 

repensar o seu novo papel na nova economia e na sociedade em gestação, 

para não reduzir o planejamento a um mero exercício de análise de cenários, 

previsão de tendências, formulação de missões, etc., sem rever os fins e o 

papel da instituição de ensino. 

A partir do movimento da reforma, década de 1990, o planejamento 

assumiu importante destaque, como um dos elementos essenciais da gestão 

educacional. Nas dimensões do SINAES (LEI 10.861/2004), o planejamento é 

contemplado na dimensão 1 – missão e o plano de desenvolvimento 

institucional - e na dimensão VIII – planejamento e avaliação, especialmente os 



117 

 

 

 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional. Na Portaria n.º 

92, de 31/01/2014, “Planejamento e Avaliação Institucional” aparecem no Eixo 

1, com peso 10 para credenciamento e recredenciamento da IES.  

 A partir das respostas dos gestores pesquisados, é possível considerar 

que o processo de tomada de decisões na IES pesquisada se ampara nos 

indicadores de qualidade do MEC/SINAES, na legislação vigente, no 

regimento, nos órgãos colegiados, na avaliação institucional e de desempenho 

docente, mas em nenhum momento são citados os relatórios da CPA nas 

respostas dos gestores pesquisados sobre os dados em que se amparam no 

processo de tomada de decisão. 

É consenso no campo da administração que o processo de tomada de 

decisões é a sequência de eventos abordados pela administração para 

solucionar problemas em seus negócios, um processo sistemático que segue 

uma sequência, tal como: análise e identificação de problemas, geração de 

soluções alternativas, análise das consequências, seleção e implementação da 

solução, avaliação e feedback.  

Virtualmente, todo gestor, independente de sua denominação, toma 

decisões durante a realização de seus trabalhos na gestão (FAYOL, 1940). 

Isso coloca a tomada de decisão como função comum dos gestores. Alguns 

escritores têm até mesmo usado a expressão “tomadores de decisões” em vez 

de gerentes.  

No caso das instituições de ensino superior, não se pode abordar o 

processo de tomada de decisões sem antes falar do que se espera da 

instituição de ensino, principalmente as qualificadas como universidades. 

Assim, sem a pretensão de apresentar a trajetória de mudanças que ocorreram 

no ensino superior ao longo da história, entendemos importante sublinhar que o 

papel da universidade nas últimas décadas sofreu transformações profundas 

em todos os sentidos.  

Inúmeros estudiosos e pesquisadores já apontaram que as instituições 

de ensino superior têm-se mostrado refratárias às pressões externas e 

resistem às transformações radicais e às mudanças bruscas.  

O SINAES, em sua trajetória, tem estimulado as IES a desenvolverem 

compromissos com suas estratégias institucionais e, nessa direção, o processo 
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de autoavaliação tem sido colocado como essencial ao desenvolvimento e ao 

incremento dos espaços formativos, à organização e à gestão acadêmica, 

assim como de produção de conhecimento das instituições, agindo como 

orientador na dinâmica da interação do processo avaliativo  como o regulatório. 

A relação entre avaliação e regulação tem sido criticada por suas 

características neoliberais por alguns autores como Afonso (2000), entre 

outros, enquanto suporte de legitimação político-econômica, regulação e 

controle, verificáveis nos diferentes níveis societais e institucionais, inclusive 

cunhando a expressão “Estado Avaliador”. Conforme já disseminado por 

Afonso (2000), a avaliação é um “instrumento de gestão”, importante para o 

“controle e legitimação organizacional” (p. 18), e faz parte de uma “cultura 

gestionária”, do ideal neoliberalista, que se preocupa mais com o produto do 

que com o processo, tornando um instrumento de “relegitimação da burocracia” 

(p. 49-50). Em sua crítica, ele afirma que essa relação da gestão com o 

político-econômico resulta em uma gestão produtivista do sistema educativo. 

Por outro lado, Dias Sobrinho (2003, p. 110), defende que a educação é 

um empreendimento ético, que tem como tarefa central expandir o sentido 

humano da espécie, acrescentando humanidade a cada indivíduo, através do 

conhecimento científico, da promoção dos valores da vida, do desenvolvimento 

técnico e econômico da sociedade, de acordo com os horizontes dos valores 

da vida. O autor amplia a concepção de avaliação, defendendo seus pontos 

positivos, apesar de aceitar o seu caráter regulatório. 

Conforme já apresentado ao longo deste texto, as universidades devem 

contribuir para o país enfrentar com êxito os desafios presentes na sociedade, 

tanto no que se refere ao desenvolvimento social, econômico e cultural, quanto 

à contribuição para assegurar a competitividade técnica da economia nacional, 

no contexto global (DIAS SOBRINHO, 1994). Nesse contexto, o autor defende 

que a avaliação institucional é essencialmente pedagógica e política, sendo 

produção e organização de conhecimento e crítica da instituição pelos seus 

próprios agentes. Por isso, apresenta também um sentido de natureza política  

num movimento social e público, coerente com os usos, costumes e princípios 

consolidados na comunidade científica nacional e internacional. 
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Dias Sobrinho (1994), ao argumentar que a avaliação institucional impõe 

à instituição a necessidade de organização, sistematização e inter-

relacionamento do conjunto de informações de dados quantitativos e de juízos 

de qualidade a respeito de sua prática e de sua produção teórica, infere o valor 

da avaliação para a gestão pedagógica, científica, tecnológica e para a tomada 

de decisões. Assim, no caso da autoavaliação, que é uma avaliação interna, 

diante deste posicionamento do autor, ela representa um instrumento de 

reflexão que implica aos agentes refletirem sobre a sua própria ação, 

funcionando como instrumento de gestão da IES em seus amplos aspectos. A 

partir dos resultados, publicados nos relatórios da CPA, os gestores podem 

planejar ações e novas políticas de gestão, cabendo, entretanto, ponderar a 

questão da autonomia relativa da IES, que é normalmente uma constante 

crítica apresentada nos relatórios da CPA (2012), principalmente em face aos 

mecanismos de controle do Estado, por meio do MEC/SINAES e da própria 

mantenedora. 

A relatividade da autonomia nos processos de autoavaliação é 

característica comum para os autores com os quais tivemos contato no 

desenvolvimento desta pesquisa. Também eles concordam sobre a falta de 

uma cultura avaliativa que de algum modo interfere no fator autonomia e 

defendem a autonomia como uma empreitada coletiva, que se aprende passo a 

passo e que não tem um fim em si mesma. Ao contrário, a autonomia seria 

uma exigência para que o ensino superior cumprisse a sua missão, conforme 

argumenta Oliveira (2010, p. 37), destacando que “dessa forma, a prerrogativa 

da autonomia supõe uma contrapartida em desempenho”. Para Dias sobrinho 

(1994), a autonomia se exerce como discernimento e responsabilidade. A 

autonomia traz maiores responsabilidades compartilhadas, pois a instituição 

passa a ser responsabilidade de todos.  

Com base no exposto (DIAS SOBRINHO, 1994; OLIVEIRA, 2010), na 

IES pesquisada, por ser a autonomia relativa, o processo de autoavaliação 

pode ser um instrumento de gestão, capaz de indicar o nível atual de qualidade 

da IES e nortear novas políticas de gestão, mas também pode ser interpretado 

como um importante instrumento de controle e legitimação organizacional, 

embora os planos de ações tenham se caracterizado muito mais por um tom 
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prescritivo, recorrendo comumente a argumentos mais estratégicos do que 

táticos.  

No caso da IES pesquisada, no que se refere ao uso dos resultados da 

autoavaliação como amparo ao processo de tomada de decisões, há ainda um 

longo caminho a percorrer, mas observa-se que a CPA tem procurado construir 

um formato avaliativo que possa criar uma cultura avaliativa que venha a 

subsidiar o processo de tomada de decisões que leve a constantes e 

frequentes melhorias dos serviços prestados pela instituição. Para isso, 

encontram-se implícitos nos relatórios da CPA (2011, 2012, 2013), os dados 

que deverão nortear políticas de gestão dessa IES, após o conhecimento de 

suas potencialidades e fragilidades, à luz dos seus objetivos, de sua missão, 

princípios e valores.  

É preciso destacar ainda que outras regulamentações emanaram do 

poder central, como o Decreto n.º 5773, de 2006, o denominado “Decreto 

Ponte” que atrelava a avaliação à regulação. O documento dispõe sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de 

educação superior, bem como cursos superiores de graduação e sequenciais, 

no sistema federal de ensino. A Portaria n.º 40, de 2007, que instituiu o sistema 

eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações, relativas aos 

processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior, 

consolidou as disposições sobre os indicadores de qualidade, banco de 

avaliadores (Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE).  

Diversas portarias e notas técnicas procuram regulamentar ajustes e 

redirecionamentos no ensino superior brasileiro no período de 2004-2014, 

sendo a Portaria 92 a mais recente, a qual confirma e reforça o caráter 

regulatório da avaliação institucional como instrumento de gestão do Estado. 

Os indicadores dos eixos do Instrumento de Avaliação Externa 
poderão ser excluídos, alterados e inseridos novos, sempre que 
houver necessidade de atualização, justificada por análise técnica 
dos seus resultados e em consonância com os objetivos do SINAES 
(MEC/SINAES, 2014). 
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  Diante do exposto, no período – 2004-2014 - os instrumentos de 

regulação demonstram alterações na trajetória de avaliação proposta pelo 

SINAES, a fim de adequar-se às necessidades emergidas, bem como dar 

respostas às pressões de ordem administrativa, legal, social ou, até mesmo, 

judicial. Da mesma forma, a IES pesquisada tem, em sua trajetória, procurado 

fazer da autoavaliação um processo contínuo de melhoria dos serviços 

prestado à comunidade acadêmica, evitando ser apenas o mero cumprimento 

da legislação (CPA 2012). 

 

4.3 Avaliação dos relatórios da CPA 

 

No que se refere à avaliação dos relatórios da CPA pelos gestores, as 

categorias identificadas e agrupadas no eixo 3, item 3.3.3 (p. 77) são: ação 

positiva da gestão, credibilidade, reorientação curricular, instrumento de 

gestão, autonomia e eficácia da CPA.  

Neste tópico, a análise dessas categorias tomou como ponto de partida 

as respostas dos gestores ao quesito em discussão que representam uma 

meta-avaliação, constituindo-se assim um instrumento de análise e reflexão 

dos processos avaliativos da própria IES, ou seja, avaliação da avaliação e do 

trabalho da CPA, bem como posterior replanejamento das ações da CPA.  

Formalmente a existência da meta-avaliação caminha lado a lado com a 

prática da avaliação, pois há o entendimento de que alguém sempre forma 

opinião sobre os estudos realizados dessa avaliação.  

A prática da meta-avaliação teve origem na década de 1960, quando 

avaliadores norte-americanos começaram  a  discutir procedimentos, critérios e 

formas. Autores passaram a  sugerir o que constitui  uma  boa  avaliação  e  

uma  avaliação  insatisfatória. Por outro lado, produziram informalmente listas  

de  verificação não publicadas sobre diretrizes daquelas avaliações e que 

começaram  a serem trocadas entre os profissionais da área. Ao final  da  

década  de  1970,  a meta-avaliação ganhou ênfase com lançamento de 
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projetos e diretrizes para as avaliações em termos de qualidade (WORTHEN; 

SANDERS; FITZPATRICK, 2004).  

No propósito dessa análise a meta-avaliação é tomada como uma das 

diretrizes do processo de autoavaliação, proposto na Portaria 92/2014, ao fazer 

parte  do Eixo 1 - Planejamento e Avaliação Institucional. O sentido de meta-

avaliação do referido documento vincula-se ao propósito da avaliação formativa 

do SINAES. Segundo Bonniol e Vial (2001), amparado em Scriven, uma 

avaliação é formativa por se basear no processo de ensino e aprendizagem e 

consistir de uma avaliação global ou setorial das mudanças em uma ação de 

formação com relação aos seus responsáveis, de modo a ser bem sucedida. 

Mais recentemente, a Nota Técnica 14/2014, de 7 de fevereiro de 2014, 

esclarece no item 3.3 que “Em relação ao eixo 1 (Planejamento e Avaliação 

Institucional), o documento Relato Institucional  ganhou ênfase, constituindo-se 

assim um instrumento de análise dos processos avaliativos da própria IES, ou 

seja, uma meta-avaliação”. Nesse sentido ela representa o conhecimento 

contínuo e permanente de autoconhecimento e de autocrítica da instituição. 

Esse instrumento servirá como instrumento fundamental para a reflexão da 

identidade e missão institucional, bem como de auxílio para a tomada de 

decisões, sejam elas pedagógicas, administrativas, de extensão ou de 

pesquisa.  

Há dez anos a autoavaliação é uma exigência burocrático-legal nos 

processos de autorização, credenciamento e reconhecimento de cursos e de 

instituições. Entre as suas diretrizes, a meta-avaliação representa uma busca 

de condições adequadas para a  geração  de  melhorias  institucionais,  com  

base  na  perspectiva  da reflexão-ação-reflexão. Nessa direção, a meta-

avaliação é uma forma de atingir a  participação ampliada de todos atores do 

processo autoavaliativo.  

Uma vez que a ação qualificada da Universidade se produz na tensão 

entre a análise crítica e o replanejamento das ações, sendo esses, imperativos 

de qualidade para o trabalho da IES, a meta-avaliação vai ao encontro da 

autoavaliação como um importante instrumento “cognitivo e crítico” (DIAS 

SOBRINHO, 1994, p. 96). A prática da meta-avaliação impõe à Instituição a 
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necessidade de reorganização, sistematização e inter-relacionamento do 

conjunto de informações, dados e juízos de qualidade a respeito, não apenas 

de sua prática autoavaliativa, mas também e, consequentemente, de sua 

produção teórica, de suas politicas pedagógica, científica e tecnológica, 

induzindo a tomadas de decisões que visem ao fortalecimento ou ao 

redirecionamento das ações direcionadas à formação contínua. 

As categorias reveladas nas respostas dos gestores pesquisados, a 

saber: ação positiva da gestão, credibilidade, reorientação curricular, 

instrumento de gestão, autonomia e eficácia da CPA, são compreendidas a 

partir da formação contínua, tanto para os componentes da CPA como para os 

gestores. Isso posto, podemos afirmar que a meta-avaliação é um instrumento 

de intervenção qualitativa no movimento articulado do conhecimento crítico e 

da formação profissional da universidade. Justifica-se assim, a inclusão da 

meta-avaliação no processo de autoavaliação institucional, de modo 

sistemático. De acordo com Bonniol (2001, p. 357-358), 

Avaliar é regular. E regular é articular, é fazer um vaievém, passar de 
um a outro, e vice-versa, é pôr em circuito, em jogo. É assumir os 
problemas problematizando-os, é transformar as contradições em 
paradoxos férteis ou em sínteses interrogativas.  
 

Dessa forma, as categorias ação positiva da gestão, credibilidade, 

reorientação curricular, instrumento de gestão, autonomia e eficácia da CPA 

devem ser compreendidas, também, como uma forma de regulação. A 

credibilidade quanto aos dados apresentados nos relatórios da CPA, na ótica 

de alguns gestores, pode significar, no entanto, uma falsa harmonia ou falso 

consenso entre avaliadores e avaliados, se não houver ações positivas dos 

gestores quanto às necessidades dos participantes do processo de 

autoavaliação e uma evolução da instituição.  

Apesar do caráter formativo pretendido pela avaliação institucional pelo 

SINAES/MEC, os limites também são evidentes, pois a autoavaliação em 

qualquer IES, como processo, não pode reduzir-se apenas a coleta de 

informações e dados. 

 Desde a década de 1990, Dias Sobrinho (1994, p. 194) vem 

defendendo que a Universidade não pode limitar-se à formação de 
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profissionais para ocupações tradicionalmente estabelecidas e “[...] suas 

funções atuais são obrigatoriamente ampliadas e cada vez mais complexas”. 

Nesses últimos 20 anos, as mudanças nas políticas governamentais resultaram 

em alterações substanciais nas políticas educacionais, entre elas a avaliação 

educacional que foi fortemente instrumentalizada com a criação do SINAES em 

2004, tendo em vista que, em um ambiente de competição interna e externa, 

cresce a necessidade de indicadores de qualidade, inclusive na área 

educacional. Surge assim a necessidade de o Estado acompanhar os níveis da 

educação, com a consequente exigência de elevação dos padrões de 

qualidade, no que concerne às inovações científicas e tecnológicas do país.  

Ao colocar sob a avaliação dos gestores pesquisados os resultados da 

autoavaliação, apresentados em relatórios elaborados pela CPA, como 

instrumento de apoio no processo de tomada de decisões, dois aspectos foram 

valorizados: os aspectos mais positivos ou relevantes dos relatórios e a 

satisfação dos gestores sobre as informações prestadas nos relatórios.  

Quanto ao primeiro aspecto, as respostas dos pesquisados 

apresentaram informações significantes relacionadas à avaliação da eficácia da 

ação da CPA, de sua credibilidade e da ação dos gestores. Sinalizou a 

importância da autoavaliação para reorientação curricular e para o 

aperfeiçoamento da postura docente, bem como, a sua importância para o 

processo de tomadas de decisões.  

À categoria eficácia, soma-se a categoria credibilidade, uma vez que os 

pesquisados, de modo geral, afirmam que as ações da CPA correspondem às 

expectativas da gestão em relação às exigências do MEC, sendo que um dos 

pesquisados afirmou (sujeito 03): “a CPA de nossa Instituição goza de grande 

credibilidade [...]”. Portanto, credibilidade e eficácia, estão se complementando 

no entendimento dos gestores, porém, os termos não podem ser considerados 

as mesmas coisas. 

No dizer de Dias Sobrinho (1994), a avaliação adequada supõe 

credibilidade e legitimidade dos agentes e dos procedimentos. No caso da IES 

pesquisada, o processo de autoavaliação, por meio da CPA, conta com o 

consentimento e aprovação dos gestores, como demonstrado nas respostas 
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dos pesquisados. O processo crescente de adesão das pessoas avaliadas 

também sinaliza para uma progressiva aprovação da comunidade acadêmica e 

a superação progressiva do nível de resistência,  observado  no início do 

trabalho, enquanto coordenador da CPA. Nesta análise, aí se materializa o 

sentido de credibilidade da CPA da IES pesquisada.                                    

Quanto à categoria eficácia, seu sentido pode ser interpretado pelo 

significado do termo no dicionário (ABL, 2008) “como aquilo que produz efeito 

esperado” ou também pelo sentido genericamente relacionado à 

eficiência/competência, no campo empresarial. Segundo Sander (2007, p. 78), 

eficácia  vem do latim efficax, eficaz que tem o poder de produzir o efeito 

desejado. É o critério institucional que revela a capacidade administrativa para 

alcançar metas estabelecidas ou resultados propostos. Na história do 

pensamento administrativo, o critério de eficácia foi concebido no bojo do 

comportamentalismo psicossociológico, preocupado com a consecução dos 

objetivos institucionais das organizações humanas.  

Atualmente, as dimensões do termo eficácia estão ligadas a questões de 

gestão e administração de políticas educacionais e de sistemas educativos, 

assim como das próprias escolas, atreladas ao conceito de organização 

educativa de origem neotayloriana, tendência dos últimos anos relacionada ao 

conceito de racionalidade. De acordo com Lima (2011), as exigências da 

modernização e as pressões econômicas e de mercado são intencionalmente 

desarticulas dos contextos políticos e sociais concretos e dos enquadramentos 

institucionais precisos.  

Nesse contexto, a organização e a administração escolares surgem 

progressivamente despolitizadas e desideologizadas, naturalizadas enquanto 

instrumentos técnico-racionais, (auto)justificadas e legitimadas na base dos 

imperativos da modernização e reforma educativa. 

[...] a eficácia porque assente na monorracionalidade, impõe-se de 
forma independente dos contextos institucionais e organizacionais; a 
“empresarialização” da educação, configura-se como the one best 
way para a consecução de opções politicas e sociais que são 
apresentadas como determinismos macro econômicos à escala 
europeia ou mundial, impossíveis por isso mesmo de ignorar, e de 
equacionar fora do quadro dos grandes desafios consensualmente 
definidos (LIMA, 2011, p. 138). 
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Diante do exposto, na base dos imperativos da modernização e reforma 

educativa, o conceito de eficácia se insere na perspectiva empresarial, cujo 

termo é amplamente utilizado na área da administração que deslocou-se para o 

cenário educacional no contexto acima delineado por Lima (2011) e para outros 

setores sociais, inclusive na administração pública.  

Conforme criticado por Lima (2011, p.138-139), a eficácia é apresentada 

como um “novo corpo de ideias e propostas modernas, produzindo 

frequentemente situações de um certo encantamento e uma certa adesão, 

mesmo em setores políticos e sociais de ‘oposição’”, apresentando-se  numa 

complexa e sofisticada combinação de elementos das relações humanas, da 

teoria contingencial, do desenvolvimento organizacional, entre outros. 

O termo eficácia faz parte dos documentos oficiais do MEC e de 

prerrogativas das diversas políticas educacionais, principalmente pós-reforma, 

no contexto do modelo de administração gerencial (BRASIL, 1995), com a 

política de gestão por resultados. Nas falas dos pesquisados, o sentido de 

eficácia se materializa nas expressões “credibilidade”, “satisfação das 

expectativas”, “trabalho profícuo”, “setor atuante”, “constantemente atualizado 

em relação às exigências do MEC”, “respaldo necessário ao acompanhamento 

das mudanças sugeridas pelo MEC”, “atuação de forma idônea, responsável e 

competente”, entre outras.  

A dimensão 8 da Lei 10861/ 2004 assim assevera: 

O planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 
processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional: 
coerência do planejamento e da avaliação, especialmente em relação 
aos processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional 
com o estabelecido em documentos oficiais; autoavaliação 

institucional e; planejamento e ações acadêmico‐administrativas a 
partir dos resultados das avaliações. 

 

Esta dimensão, contemplada no eixo 1 da portaria 92/2014, inclui um 

relato institucional que deve descrever e evidenciar os principais elementos do 

processo avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os 

relatórios da CPA do período. Com isso, a Portaria 92 ressalta e valoriza a 

importância do trabalho da CPA, bem como os outros processos avaliativos 
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que devem compor o relatório institucional. “Nesta perspectiva, as ações 

originadas da avaliação interna e as de avaliação externa visam à execução do 

PDI e à sua atualização ou reformulação”, conforme Nota Técnica 14, de 7 de 

fevereiro de 2014. 

No que se refere à categoria autonomia, ela foi destacada em virtude da 

fala do sujeito 6, ao responder que a CPA representa “liberdade de expressão”.  

De acordo com referencial teórico a que tivemos acesso no percurso 

desta pesquisa, é possível afirmar que “autonomia” é uma das categorias mais 

criticadas no estudo das avaliações externas, em virtude do caráter regulatório 

das politicas educacionais, implementadas a partir da reforma universitária. O 

objetivo declarado do MEC sobre as avaliações tem sido apontado por 

pesquisadores como uma política de retomar o controle do setor de educação 

universitário, deixado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso aos 

domínios do mercado, acusado de não ser orientado pelas politicas públicas 

pelo governo de Lula. Conforme Lara (2010, p.71). 

nas palavras do ministro da Educação Fernando Haddad, passa-se 
do paradigma de que ‘o estado avalia e o mercado regula’ para uma 
noção de que ‘Estado avalia e o Estado regula’. Para isso, definiram-
se claramente três atribuições do MEC em relação à educação 
superior: regulação, avaliação e supervisão.” 

 

 A necessidade de mecanismos de regulação levou à instituição do 

CONAES e, consequentemente, ao SINAES15 com a tarefa principal de 

coordenar e supervisionar a avaliação da educação superior. Nesse contexto, a 

avaliação se coloca como instrumento de regulação e controle sobre a 

evolução científica e tecnológica produzida pela educação, como apontado por 

Afonso (2000), que cunhou a expressão “Estado Avaliador”.  O SINAES, criado 

nesse contexto, introduz a autoavaliação como suporte para a avaliação in 

                                            
15

Tramita, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº  4372/2012 que cria  o Instituto 
Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior  -  INSAES, autarquia federal 
dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, 
vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro no Distrito Federal e atuação em todo 
território nacional. Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC), em 15  de setembro de 2014. Disponível em:  
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=554202. Acesso 
em 15 set 2014. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=554202
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loco, constituindo-se como mecanismo que permite verificar se as políticas 

públicas estão sendo executadas e quais as suas repercussões.  

Diante das três atribuições definidas ao MEC – regulação, avaliação e 

supervisão – o MEC/SINAES, tem centrado suas ações voltadas em especial 

para credenciamento e recredenciamento de cursos, sob o discurso de 

avaliação da qualidade, preconizado na LDB (BRASIL, 2011) que visa a 

verificar a satisfação ou não da qualidade proposta nos Projetos Pedagógicos 

da IES. De acordo com Afonso (2000, p. 120), “o Estado avaliador” reforça, 

assim, o seu poder de regulação e retoma o controle central.  

Nessa concepção de “Estado avaliador”, a responsabilização e a 

prestação de contas, relacionadas aos resultados educacionais e acadêmicos 

passam a ser mais importantes do que os processos pedagógicos (AFONSO, 

2000). Logo, a contradição entre autonomia e regulação não pode passar 

alheia a esse processo de análise, pois, embora os participantes dos processos 

autoavaliativos tenham liberdade de expressão, ela é apenas simbólica porque 

está submetida a processos regulatórios com características e diretrizes 

predeterminadas pelos órgãos reguladores.  

No caso da IES pesquisada, com a divulgação dos resultados da 

autoavaliação, por meio dos relatórios da CPA e socializados à comunidade 

acadêmica, a CPA vem conquistando progressivamente a credibilidade dos 

gestores, superando resistências de docentes, em particular, e tem 

fundamentado ações por parte dos gestores e novas práticas metodológicas do 

trabalho educativo nos respectivos cursos. Como um efeito em cadeia, é 

possível perceber mudanças em salas de aula e no relacionamento com 

discentes. Isso foi percebido na fala do sujeito número 04 ao afirmar que os 

resultados da CPA indicam “a necessidade de implementação de ajustes em 

planos de ensino, postura de docentes e até mesmo a substituição destes”.  

A fala do sujeito 4 e do sujeito 5, ao dizer que os relatórios da CPA são 

orientadores de ações para o atendimento das necessidades elencadas pela 

autoavaliação,  emergiu a categoria “reorientação curricular”. Consideramos 

que os resultados da CPA contribuem para a reorientação curricular quando, 

na fala dos gestores, apontam a necessidade de implementação de ajustes nos 
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planos de ensino e adequação de postura docente. No entanto, fica também 

evidente o princípio regulador atuando no interior da própria instituição quando 

os respondentes sinalizam que os resultados da CPA são utilizados para a 

substituição daqueles que não conseguem ou não querem se adequar ao perfil 

desejado pela IES. Este processo, que é tenso e sem neutralidade, pode ser 

representado ainda  na fala de um dos gestores pesquisados: “[...] As 

necessidades das IES são elencadas no relatório da CPA são encaminhadas 

aos órgãos competentes para providências cabíveis na solução das mesmas”. 

Relativamente à categoria reorientação curricular indicada nesse 

processo de análise, a ideia de currículo que aí está implícita pode ser 

relacionada à concepção de Gimeno Sacristán (2000), que observa sua 

problemática na contemporaneidade a partir da reflexão sobre as seguintes 

questões: que objetivo se pretende atingir, o que ensinar, por que ensinar, para 

quem são os objetivos, quem possui o melhor acesso às formas legítimas de 

conhecimento, que processos incidem e modificam as decisões até que se 

chegue à prática. 

 O referido autor continua questionando: como se transmite a cultura 

escolar, como os conteúdos podem ser interrelacionados, com quais 

recursos/materiais metodológicos, como organizar os grupos de trabalho, o 

tempo e o espaço, como saber o sucesso ou não e as consequências sobre 

esse sucesso da avaliação dominante, e de que maneira é possível modificar a 

prática escolar relacionada aos temas. Portanto, trata-se de uma concepção de 

currículo compreendida como uma construção  social e cultural.  

Assim, considerando que o currículo é algo que se constrói, seus 

conteúdos e suas formas últimas não podem ser indiferentes aos contextos nos 

quais se configura (SACRISTÁN, 2000). Sendo este contexto centralizado em 

práticas de avaliação, sob a perspectiva do incentivo à participação e a 

responsabilização pelos resultados da IES, o processo de autoavaliação exerce 

aí a sua função de contribuir para um currículo adequado às necessidades da 

comunidade acadêmica, quando favorece o diálogo e o feedback.   Isso fica 

demonstrado quando os respondentes se manifestam a respeito das melhorias 

materiais da IES. Percebe-se que os resultados da autoavaliação têm 
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contribuído para novos investimentos em recursos pedagógicos, além da 

infraestrutura e de outros requisitos que se fazem necessários para que, 

coletiva e sinergicamente, a qualidade dos serviços prestados seja aprimorada, 

com o uso efetivo dos resultados. 

A concepção de currículo como construção cultural, social e processual 

(GIMENO SACRISTÁN, 2000) na interpretação da categoria “reorientação 

curricular”, nos remete aos depoimentos de Coimbra e Moniz (2010), ao 

afirmarem que esta concepção de currículo leva a compreensão de contextos 

concretos que dão forma e conteúdo ao processo avaliativo vivido pela IES. Ao 

investigarem “o que as IES aprenderam no processo de avaliação interna”, 

afirmam:  

A avaliação interna das instituições, desencadeada em atenção às 
politicas de avaliação do Governo Federal, não pode ser 
compreendida de forma desvinculado do currículo, concebido como 
construção permanente e campos de lutas em que se entrecruzam 
determinações diversas: pedagógicas, politicas, administrativas, de 
controle e outras. (COIMBRA E MONIZ, 2010, p.83). 

 

A categoria reorientação curricular é compreendida neste contexto de 

mobilização da comunidade acadêmica, por meio de um processo crescente de 

participação na autoavaliação, bem como as ações de melhoria, 

implementadas nos diversos setores da IES, que devem ser contextualizadas a 

partir da realidade vivenciada na IES, em torno da qual gravitam um processo 

histórico de avanços e recuos, vários propósitos e interesses, individuais e 

coletivos, que constituem esse conjunto de determinações pedagógicas, 

políticas e administrativas. É nessa totalidade e, ao mesmo tempo particular, 

que assumimos a visão de currículo como um processo permanente de 

construção cultural e uma visão de formação de homem e de mundo que se 

pretende. Nesse aspecto, a categoria reorientação curricular contempla todo o 

processo de mudanças e transformação vivenciadas nos últimos anos da IES 

pesquisada.  

Nessa direção, a categoria reorientação curricular materializa todas as 

demais categorias discutidas neste eixo, pois como defende Apple (2006), as 

discussões, o estudo e o encontro de perspectivas adaptáveis à variedade de 

circunstâncias e realidades contribuem para a discussão educacional; o diálogo 
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necessário que envolve  questões sociais, econômicas, culturais e ideológicas 

que dão forma à sociedade e permeia, de modo tenso e sem neutralidade, toda 

a ambiência escolar.  

A autoavaliação, como um processo contínuo, nesse contexto, pode 

representar uma ação inovadora, criativa, capaz de levar à combinação de 

teorias, métodos e ferramentas de aprendizagem singulares, coerentes com as 

diversas realidades de cada organização educativa, na direção de objetivos 

comuns, constituindo-se um suporte aos gestores no processo de tomada de 

decisões institucionais em relação às finalidades educativas. 

 

4.4 Contribuições da autoavaliação na gestão e na qualidade da educação 

 

Neste eixo intitulado “contribuições da autoavaliação para a gestão e 

para a qualidade da educação”, interpretamos a autoavaliação em relação ao 

trabalho do gestor e a qualidade dos serviços prestados pela IES, a partir das 

categorias identificadas nas respostas dos gestores pesquisados às seguintes 

questões: Como a autoavaliação contribui para o crescimento do gestor como 

educador? Como é feita a avaliação da qualidade da educação na IES?  

As categorias selecionadas e agrupadas no eixo 4, item 3.3.4  (p. 91) 

foram: formação continuada, feedback, qualidade, valorização da percepção do 

aluno, regulação, conhecimento da realidade e desconhecimento. Essas 

categorias representam, na ótica dos pesquisados, ações e processos que 

contribuem de alguma forma para o trabalho profissional dos gestores no 

processo de tomada de decisões.  

Ou seja, a formação continuada, feedback, a percepção do aluno, 

regulação, conhecimento da realidade, ou desconhecimento, no que se refere 

ao crescimento do gestor e à avaliação da qualidade da educação na IES 

pesquisada, como um processo em cadeia, interferem na qualidade dos 

resultados do trabalho educativo da IES. Portanto, o ambiente institucional, 

com a prática da autoavaliação, torna-se um espaço simbólico de formação 

contínua, também para os gestores, que teoricamente ocupam posições de 

reguladores.  
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Essa contribuição da autoavaliação para os gestores pode ser 

interpretada a partir de Bonniol e Vial (2001, p. 237) que destacam três 

concepções de avaliação: a avaliação como medida; a avaliação como gestão; 

e a avaliação como problemática do sentido. A primeira responde à demanda 

institucional de verificação de nível de construção conceitual e a segunda 

responde às exigências de  desenvolvimento das aptidões de aprendizagens. A 

terceira é a avaliação formativa que centra-se “essencialmente na gestão das 

aprendizagens dos alunos”. Dessa forma, a avaliação formativa situa-se na 

perspectiva de uma regulação assumida pelo professor, “cuja tarefa será 

calcular, ao mesmo tempo, o caminho já percorrido por cada um e o que, resta 

a percorrer, a fim de intervir e otimizar o processo de aprendizagem em curso”.   

No caso da gestão, os resultados da autoavaliação fornecem o 

diagnóstico da realidade educacional e indica ações que os gestores podem se 

amparar na tomada de decisões, se for o caso. Assim, o feedback obtido por 

meio da autoavaliação caminha junto com o processo de regulação a fim de 

intervir e otimizar as ações da gestão com vistas aos melhores resultados. Isso, 

nos leva a apontar o caráter formativo da regulação, se autoavaliação se 

realizar orientados pelos princípios da avaliação formativa.  

Se, assim for entendida, perspectiva formativa, também para os 

gestores, a partir do potencial formador das situações de trabalho e da 

potencialidade de diálogo possibilitada pela convivência com um processo de 

autoavaliação no ambiente coletivo, a categoria valorização da percepção do 

aluno deve ser somada à percepção dos demais atores da instituição.  

Nessa direção, no que se refere à categoria qualidade, partimos da 

concepção de Dias Sobrinho (1994), de que é impossível falar de qualidade em 

uma universidade, sem ao mesmo tempo falar de avaliação, pois, há na 

atribuição da qualidade um envolvimento de dentro da instituição e outro de 

fora, especular. Assim afirma o autor:  

Permanentemente exposta esta visão crítica de mão dupla, a 
universidade tem o imperativo ético e político de se instituir com 
qualidade. A ela se impõe o dever de sempre buscar a excelência. 
Essa exigência não provém apenas da comunidade cientifica que 
sustenta o rigor da ciência, mas também de toda a sociedade que a 
mantem, cada vez mais carente de orientações, conhecimentos e 
técnicas que impulsionem o desenvolvimento e ajudem a resolver os 
problemas mais agudos. [...] Esse imperativo de qualidade é referido 
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por aquelas atividades que constituem a universidade: ensino, 
pesquisa e extensão (DIAS SOBRINHO, 1994, p. 103). 
 

Diante desses argumentos, a necessidade de avaliar a qualidade dos 

serviços prestados pelas instituições de ensino superior não se apresenta de 

forma isolada. Ao contrário, deve ser inserida num contexto de algumas 

tendências como: o desenvolvimento das tecnologias e do desenvolvimento 

econômico; a especialização do trabalho, a competitividade no mercado 

mundial e o valor assumido pelo conhecimento. Dentre outras, essas 

tendências são decorrentes das transformações no mundo produtivo e 

trouxeram novas demandas e expectativas da sociedade e da economia para 

as instituições de ensino, sendo assumidas pelos órgãos reguladores do 

Estado.  

Desde a década de 1980, os países desenvolvidos e os em 

desenvolvimento progridem de modo acelerado no mundo globalizado para 

novas formas de organizar a produção, a distribuição e o uso do conhecimento, 

intensificando cada vez mais a competição entre os países, influenciando 

também os demais países em desenvolvimento, como é o caso da América 

Latina e o Brasil. Nesse cenário, cresce a necessidade de “indicadores de 

produtividade, confiáveis e comparáveis, que possam determinar padrões de 

desenvolvimento tecnológico de cada um dos países que se queiram 

respeitados na comunidade internacional” (LARA, 2010, p. 70). Por outro lado, 

em particular, a situação econômica, principalmente dos países da América 

Latina, incluindo o Brasil, de modo recorrente tem afetado a capacidade de 

atendimento às necessidades de ordem social, como a melhoria da qualidade 

da educação e da saúde, diminuição da taxa de desemprego, entre outros, 

evidenciando a incapacidade do Estado em responder às demandas de uma 

população cada vez mais exigente.  

A análise das categorias deste eixo são interpretadas amparando-se 

nesse cenário de relações de forças, que vem de dentro e de fora, proposto por 

Dias Sobrinho (1994,1995), que liga avaliação e qualidade na universidade no 

contexto acima delineado, como um conjunto de processos e/ou ações, que 

visam à qualidade ou à excelência dos serviços próprios das IES.  E quais são 

os serviços próprios de qualquer IES? Genericamente é a produção e 
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divulgação do conhecimento em todas as suas formas, no sentido de proceder 

a formação cultura, científica e técnica, e a elevada capacitação para o 

exercício das diversas profissões e/ou ocupações, além das práticas de 

cidadania (DIAS SOBRINHO, 1994).  

Portanto, a autoavaliação pode ser tratada como estratégia para 

apontar indicadores de produtividade confiáveis que possam determinar 

padrões de qualidade para os serviços prestados pela IES. Nessa linha de 

reflexão, o processo de autoavaliação está estritamente relacionado com um 

determinado padrão de qualidade projetado pelos seus dirigentes, 

denominados atualmente como gestores. Como indicam Dias  Sobrinho e 

Balsan (2005), para que a autoavaliação institucional se constitua referência 

para a qualidade do trabalho de gestão e planejamento, torna-se necessário 

que todas as etapas da autoavaliação aconteçam de forma planejada, 

participativa e transparente a todos os segmentos envolvidos, configurando a 

clareza do processo necessária à criação da cultura avaliativa. Por isso, 

repetimos, a autoavaliação não pode ser vista apenas como um processo de 

coleta de dados ou como um instrumento de monitoração das ações da IES e 

dos docentes. Assim, para que possa ser um suporte no processo de tomada 

de decisões e favorecer a construção de uma cultura avaliativa, bem como uma 

mudança institucional na direção da excelência da qualidade dos serviços 

prestados, a autoavaliação deve contribuir para a formação continuada de 

todos os atores da IES.  

Se compreendermos a autoavaliação, como proposto pelo SINAES na 

perspectiva formativa e o que se encontra estabelecido na LDBEN sobre o 

processo de formação profissional (BRASIL, 1996), a ação qualificada da IES 

está inextrincavelmente vinculada ao processo de formação que lhe é 

pressuposto, e que se desenvolve ao longo de toda a carreira dos professores; 

requer a mobilização dos saberes teóricos e práticos capazes, num processo 

contínuo de ação-reflexão-ação.  

No que se refere à categoria formação continuada identificada nas 

falas dos respondentes, com base no exposto (LDBEN, 1996; DIAS  

SOBRINHO E BALSAN, 2005), podemos, então, definir a formação continuada 

como sendo o conjunto de atividades desenvolvidas, de modo planejado e 
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sistemático, pelos profissionais da educação em exercício, com objetivo 

formativo, realizadas individualmente ou em grupo, visando, tanto ao 

desenvolvimento pessoal como ao profissional, na direção de propósitos 

comuns.  

Tem sido consenso entre os autores que a exigência da avaliação tem 

crescido na mesma proporção em que aumenta a crise das universidades, 

devido em grande parte às dificuldades orçamentárias e à crescente 

incapacidade das IES de responder satisfatoriamente às múltiplas, complexas 

e, até mesmo, contraditórias demandas que lhe são postas na 

contemporaneidade. Por outro lado, existe uma outra linha de reflexão que 

aponta para o principal problema das instituições de ensino e situa-se na 

questão de gestão, relacionando o sentido deste termo aos princípios de 

racionalidade tecnocrática de origem da área empresarial, sob  diversas 

críticas. 

Nesse entremeio dessas posições, optamos, neste trabalho de 

interpretação, por Sander (2007) que apresenta um novo paradigma no campo 

da gestão da educação, no contexto considerado por ele como da 

complexidade ampliada, resultante do processo de globalização da economia e 

da atividade humana, que tem imposto novos desafios à gestão da educação e 

requerido renovados esforços para enfrentá-los, em termos de quadros teóricos 

e soluções praxiológicas. Trata-se do paradigma heurístico da gestão 

educacional, de caráter multirreferencial, denominado pelo autor de “paradigma 

multidimensional de administração da educação” (SANDER, 2007, p. 88), 

construído na década de 1980 e, sucessivamente, reconstruído ao longo dos 

anos. 

Este paradigma se alicerça na desconstrução e reconstrução de 
conhecimentos acumulados historicamente, que constitui uma 
tentativa de síntese teórica da experiência brasileira de administração 
da educação, no contexto internacional. Assim concebido, o 
paradigma multidimensional procura dar respostas organizacionais e 
administrativas eficientes, eficazes, efetivas e relevantes às atuais 
demandas e necessidades das instituições educacionais. Sua 
construção apoia-se na tese da especificidade da gestão da 
educação como campo de estudo e intervenção educacional e na 
consciência da necessidade de conceber teorias compreensivas para 
estudar e exercer administração da educação (SANDER, 2007, p. 
88). 
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Tentando superar o reducionismo de algumas teorias, Sander (2007) 

propõe, nesse paradigma, quatro dimensões simultâneas e dialeticamente 

articuladas na administração da educação: dimensão econômica, dimensão 

pedagógica, dimensão política e dimensão cultural. “A cada dimensão analítica 

corresponde um critério de desempenho administrativo hegemônico, 

respectivamente: eficiência, eficácia, efetividade e relevância” (p. 92). 

Não pretendemos apresentar todos os fundamentos do paradigma 

apresentado por Sander. Ao que interessa, neste processo de análise, cabe 

ressaltar que o setor da educação é atualmente terreno privilegiado de medidas 

de racionalização, desde o início de implementação do plano de reformas, em 

que se  prevê que o aumento da qualidade da educação deverá ser conseguido 

não a custa de mais investimentos, mas precisamente por meio de políticas de 

racionalização e de estruturação que garantam maior eficácia e maior eficiência 

dos serviços prestados sob um discurso de modernização do Estado (BRASIL, 

1995).  

Ao eleger a racionalidade econômica, a otimização, a eficácia e a 

eficiência como elementos nucleares no Plano da Reforma (BRASIL, 1995), os 

programas de modernização têm por referência privilegiada a atividade 

econômica, a organização produtiva e o mercado, tanto em nível internacional 

como nacional, incorporando novas práticas de administração também de 

serviços educacionais. Nesse contexto, o tema gestão ocupada espaço 

importante na retórica educacional vinculado a uma nova concepção de 

instituição de ensino como organização.  

Relativamente às categorias que compõem o eixo 4, interpretadas 

como contribuições da autoavaliação  à gestão e à qualidade da educação, a 

questão da concepção de gestão é determinante, no que se refere aos 

resultados do processo de autoavaliação. No entrecruzamento das respostas 

que originaram essas categorias, observa-se que os respondentes se 

colocaram mais na posição de gestor. Embora se refiram ao seu crescimento 

pessoal e profissional, quando a pergunta se referia  ao gestor também como 

educador, observa-se implícito em suas falas uma posição de fora para dentro, 

sinalizando o sentido regulador da avaliação na ótica dos gestores.  
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Vale retomar que o perfil de gestão identificado em outras respostas do 

eixo 2 é a gestão democrática, embora a categoria regulação sinalize para as 

contradições que podem ser identificadas nas respostas dos gestores 

pesquisados. Não se trata de ignorar outros aspectos importantes da gestão, 

mas as características relacionadas ao controle de qualidade na perspectiva do 

“Estado Avaliador”, expressão cunhada por Afonso (2000). Assim, uma vez que 

o processo de autoavaliação é algo executado por força de lei, logo, imposto, 

os gestores acabam sendo beneficiados com mais uma ferramenta de gestão e 

controle. Nesse sentido, o feedback, a formação continuada, valorização da 

percepção do aluno, conhecimento da realidade, desconhecimento, podem ser 

utilizadas tanto para a gestão no paradigma da multidimensionalidade da 

administração da educação (SANDER, 2007), ou na linha da regulação. 

Nessa perspectiva de interpretação, como a universidade é uma 

instituição baseada no conhecimento e nas informações, em que os 

profissionais executam trabalhos diferentes e dirigem a si mesmos, exercem 

um autocontrole, tomam decisões autônomas e disciplinam seu próprio 

desempenho, essas categorias podem ser consideradas como características 

de controle, sob o manto da gestão democrática, sedutoramente ingrediente de 

uma retórica moderna que valoriza a participação, ideologicamente é destinada 

à transferência de responsabilidades por resultados cada vez maiores. Esta 

tem sido uma das principais críticas apresentadas por alguns autores, como 

Freitas (2011).  

No que se refere aos imperativos de qualidade dos serviços prestados 

na IES pesquisada, cabe considerar que essas categorias em análise intervêm 

no controle das instituições e no trabalho do professor, transformando-se em 

fatores que condicionam as condições pedagógicas, culturais e profissionais 

das pessoas envolvidas em tais processos, mas também nas demais 

condições apontadas por Sander (2007), a econômica e política, uma vez que 

a IES pesquisada é uma instituição privada e exposta à competividade do 

mercado.   

No caso da IES pesquisada, o processo de autoavaliação tem sido 

orientado para responder às “grandes questões” relacionadas às dimensões de 

ensino (de graduação e pós-graduação), de pesquisa, de extensão e de 
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gestão, oficialmente aprovadas pelo SINAES, e pelos Colegiados dos Cursos, 

aos quais cabem analisar as não conformidades, preencher o formulário plano 

de ação corretiva (5W2H)16, no que couber, para serem encaminhado de volta 

à CPA para reelaboração de novas propostas de ação. Atualmente, a CPA tem 

sob a sua responsabilidade dinamizar a participação do maior número de 

pessoas que compõe a comunidade acadêmica, divulgar e implementar o 

processo de autoavaliação, sistematizar as informações colhidas em relatórios, 

relatando as contribuições dos participantes da autoavaliação, ficando os 

colegiados, de cada um dos cursos, responsáveis pelas ações corretivas (CPA, 

2012).  

Nesse sentido, as contribuições da autoavaliação para o crescimento do 

gestor e o consequente sucesso de uma IES estão lastreadas no desempenho 

de sua equipe de profissionais. Assim é de suma importância utilizar-se de 

ferramentas para mensurar esse desempenho e permitir a tomada de decisões 

em busca do aumento da competitividade. Foi com esse pensamento que, por  

meio de uma pergunta fechada, procuramos conhecer as contribuições da 

autoavaliação para os gestores após a participação em processos de 

avaliação.  

Conforme apresentado no gráfico 09, página 92, depois de ter 

participado de autoavaliação, cerca de 83 % dos gestores disseram que 

começaram a refletir sobre a sua prática e ainda passaram a compreender 

melhor a realidade acadêmica interna. Aproximadamente 67% dos gestores  

disseram que modificaram a sua postura como gestor e mudaram sua relação 

com as pessoas da IES. No entanto, apenas 50% estão mais confiantes para a 

tomada de decisão. Esses índices revelam que autoavaliação exerceu uma 

considerável contribuição para cerca de 83% dos gestores para a reflexão 

sobre a prática de gestão, mas pouco  contribuiu no processo de tomada de 

decisões, uma vez que apenas 50% se declararam mais confiantes para a 

tomada de decisões.  

                                            
16

 5W2H é um checklist de atividades  a serem desenvolvidas. O formulário funciona como um 
mapeamento destas atividades. What – O que será feito. Why – por que será feito. Where – 
onde será feito. When – quando será feito. Who – por quem será feito. How – como será feito. 
How much – quanto custará. 
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Relativamente ao feedback, encontramos nas respostas obtidas alguns 

pontos convergentes que indicam que a autoavaliação ajuda a promover a 

articulação dos saberes e a considerar a complexidade das relações no interior 

da IES, bem como a possibilidade da construção do conhecimento, a partir do 

diálogo entre as diferentes perspectivas pelas quais os gestores percebem a 

realidade, permitindo-lhes ampliar suas visões sobre a organização sistêmica 

da qual fazem parte. Ao promover o feedback de professores e alunos em 

relação às ações dos gestores, esses  resultados indicam que a autoavaliação 

interfere no processo de gestão e favorece a tomada de medidas saneadoras 

que possam corrigir desvios apontados.  

Nesse sentido, a categoria feedback favorece a formação continuada, no 

sentido de ser esta entendida como desenvolvimento profissional, porque 

permite aos gestores a tomada de consciência da percepção que a 

comunidade acadêmica tem do trabalho dos gestores, bem como, a 

oportunidade de revisão dessas práticas e a possibilidade de replanejamento 

das ações, indo ao encontro ao que entendemos de gestão como sendo a 

forma de governabilidade, organização de forma que as atividades sejam 

administradas com planejamento, direção e controle, para realizar objetivos e 

obter resultados.  

Masetto (2003), diante da convergência de teorias administrativas para 

área educacional, que, ao seu entender, contribuem para que os gestores 

educacionais revejam suas posições e ações, destaca que é determinante a 

“influência da cultura educacional própria do gestor no modo como ele exerce a 

administração” (p. 70), pois as suas concepções, a forma de ver o mundo, o 

modo como se relaciona com a sociedade interferem na forma como o gestor 

toma as decisões, isto é, no seu modo de exercer a gestão.   Masetto (2003), 

argumenta que o modelo de atuação do gestor educacional está permeada, 

das mesmas relações hierárquicas, de cima para baixo, ou seja, de quem sabe 

e tem o poder, para quem não sabe e deve obedecer. A tomada de decisão é a 

principal tarefa de um gestor e é entendida como processo sucessivo de 

eventos para resolver determinado problema. É um processo sistêmico que 

segue uma sequência de identificação do problema,  de solução alternativas, 

análise das consequências, seleção da solução, implementação e feedback”.  
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Nesse processo em cadeia, o feedback que, em inglês, significa 

retroalimentação, no campo empresarial, e, num sentido restrito, refere-se 

simplesmente ao retorno de informações, exerce o seu papel preponderante no 

modo de sua recepção pelos gestores, podendo gerar dois efeitos: positivo, 

quando representa aquele momento solene em que ao receber um resultado 

desencadeia-se um processo de  reflexão sobre a ação e, posterior 

replanejamento da ação. Ou negativo, quando o efeito do feedback gera 

resistências que podem se apresentar materializadas no desconhecimento, na 

contestação das informações recebidas ou, até mesmo, ignorando as 

informações recebidas. Isso foi evidenciado na resposta de dois dos gestores 

que, ao serem questionados sobre como é feita a avaliação da qualidade na 

IES, responderam: “não sei responder” e “não estou seguro para responder”. 

Esse gesto pode ser interpretado como desconhecimento, ceticismo, incerteza, 

alienação ou até mesmo como resistência.  

A categoria desconhecimento, por opção do pesquisador, foi 

interpretada como resistência, sem descartar as demais possibilidades. Uma 

vez que todos os pesquisados são gestores experientes e também professores,  

ao nosso entender, todas essas expressões convergem para um certo grau de 

atitudes de resistência, até mesmo em face da posição que ocupam na IES: 

professores que são também gestores. Por esse viés, o feedback acentua a 

sua função de regulação, enquanto, ao mesmo tempo, atua como instrumento  

de diálogo e gestão democrática.  Daí, a necessidade de também relativizar a 

crítica quanto ao sentido da regulação, uma vez que apresenta também o seu 

lado positivo no modus operandi da gestão.  

Não obstante, cabe observar que, com base no sentido filosófico 

(BLACKBURN, 1997), tanto alienação como ceticismo podem ser 

compreendidos como desconhecimento: alienação do alemão entfremdung 

pode ser traduzido por afastamento e exprime, sobretudo a ideia de algo que 

está separado de outra coisa ou o que é estranho a essa coisa. No caso do 

ceticismo de origem do grego skepsis, que se concentrava no valor da 

investigação e formulação de questões, o ceticismo é, hoje, considerado 

negação de um conhecimento específico ou um assunto específico. Enfim, 

como todas essas expressões trazem a ideia de desconhecimento, assim neste 
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processo de análise, por opção do pesquisador, essas atitudes foram 

compreendidas no campo da resistência, no sentido de “não submissão, 

oposição, reação” (BLACKBURN, 1997).  

Conforme já explicitado ao longo desta tese, este processo de análise 

não interpretou as categorias identificadas nas falas dos gestores como fatores 

isolados, devendo ainda ser considerado um processo de pesquisa, onde há o 

mundo real e o sujeito, uma relação dinâmica e uma interdependência viva 

entre o sujeito e o objeto pesquisado, um vínculo indissociável entre mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito, como argumentado por Chizzotti (2006 e 

2008).  

Com este posicionamento, considerando algumas características 

próprias da linguagem, como ambiguidades e equívocos, bem como levando 

em conta o atravessamento do poder e do sentido pelas relações de força e 

pela ideologia, nosso cuidado, ao criticar essas posições, é demonstrar que 

existe um movimento de transformação no cenário nacional e global.  

Na IES pesquisada,  uma instituição com quase meio século de 

existência, ao longo de sua história, vêm se aproximando a novos modelos e 

práticas de gestão e, mais recentemente à regulação do MEC. A resistência 

pode ser um dos fatores que interferem na baixa adesão da comunidade 

acadêmica ao processo de autoavaliação. Mas, existe o movimento de 

mudança positiva em relação a uma nova dinâmica de gestão, às melhorias 

materiais em implementação constante, à expansão educacional e estrutural e, 

inclusive, com um aumento progressivo da adesão dos atores da comunidade 

acadêmica ao processo de autoavaliação. 

O destaque ao valor positivo do feedback pelos gestores, propiciado 

pelo relatório da CPA, desempenha um papel fulcral no processo de 

autoavaliação institucional, principalmente no que se refere à superação de 

resistências e ao estímulo do diálogo, como instrumento de mediação entre a 

percepção da comunidade acadêmica e o processo de gestão, pois como 

afirma Orlandi (2012, p. 219), as pessoas não são “indiferentes às palavras e 

as palavras não  são indiferentes ao que significam”. Uma vez estabelecido o 

diálogo, por meio do feedback, amplia-se a comunicação entre avaliador e 



142 

 

 

 

avaliado; entre gestores e demais atores da instituição, tornando possível 

pensar um processo de superação da resistência, o que pode ser representado 

na fala de um dos gestores: “[...] existe uma expectativa do retorno com as 

medidas consideradas, ‘para que as mesmas aconteçam’” (grifo nosso).   

Por isso é desejado que os indicadores de qualidade da educação da 

IES sejam técnica e estatisticamente operacionalizados, a fim de poder lastrear 

as decisões dos gestores. Os resultados da autoavaliação apresentados nos 

relatórios não são apenas uma coletânea de estatísticas, mas indicadores que 

demonstram como os componentes da comunidade acadêmica se inter-

relacionam. Com a instrumentalização da autoavaliação pelo SINAES, Lara 

(2010) afirma que os indicadores educacionais também podem ser vistos como 

um sofisticado sistema de vigilância e controle sobre o rendimento das 

instituições e de seus professores, uma vez que com ENADE afere-se o 

desempenho dos alunos, complementado com a avaliação de cursos e 

instituições e conclui: 

é esse conjunto de indicadores que permite ao MEC, a qualquer 
tempo, pedir informações e determinar providencias “necessárias” 
para saneamento das deficiências eventualmente detectadas em 
instituições e cursos (LARA 2010, p.71). 
 

Assim, mais do que gerar relatórios, a autoavaliação pode se constituir 

oportunidade ímpar de um refazer permanente da identidade institucional, 

reafirmando seu caráter educacional e político em suas singularidades 

acadêmicas, como instituição privada e filantrópica. Portanto, autoavaliação é 

um processo contínuo e inacabado de investigação e ação, cujos resultados 

podem ser utilizados como mola propulsora para um novo modelo de gestão 

democrática e participativa, se houver intenção dos seus gestores. O potencial 

de seus resultados é ímpar num cenário em que a responsabilização e a 

participação convergem, materializando a presença indireta da comunidade 

acadêmica nos processos de tomada de decisões. 

Por outro lado, não se pode desconsiderar que a IES pesquisada seja 

uma instituição privada e, como todas as demais instituições dessa natureza 

jurídica, enfrente os desafios próprios do atual mercado e as pressões tanto 

dos órgãos reguladores como dos alunos (clientes), podendo este fato ser 
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considerado como um dos limites da autoavaliação e da CPA. Como afirma 

Frauches (2010), no caso de uma IES privada, o posicionamento diferenciado 

de uma instituição no mercado de alta competitividade, no que se refere à 

excelência acadêmica, está ligado diretamente às competências gerencias. 

Isso porque, fatores externos também podem prejudicar a saúde financeira da 

instituição, como é o caso das exigências do MEC para contingências cada vez 

maiores de professores com dedicação em tempo integral e parcial, bem como 

o elevado percentual de mestres, doutores etc.  

Entre os principais desafios de uma IES privada, destaca-se a 

dificuldade de gerenciar as constantes mudanças e exigências externas 

advindas do MEC, cujos instrumentos de avaliação in loco são alterados com 

frequência, gerando insegurança e, muitas vezes o atropelamento de datas na 

administração dos processos e preenchimento de formulários burocráticos. Na 

perspectiva de Frauches (2010), além da competição, às vezes predatória, que 

a IES privada enfrenta, o gestor precisa ter visão estratégica e sistêmica bem 

como habilidades para gerenciar as exigências internas, quais sejam: a 

formação continuada, atender aos requisitos do aluno, agora tratado como 

cliente, e, ainda, gerenciar a qualidade dos serviços prestados, desde a 

portaria até a sala de aula.  

Em conjunto, esses fatores, sinergicamente, são os que geram a 

imagem da instituição na percepção dos alunos e da comunidade onde está 

inserida. Nesse sentido, a autoavaliação é apenas uma das estratégias de 

regulação e controle de qualidade exigida pelos órgãos reguladores, apesar de 

seu caráter prescritivamente formativo. Conforme criticado por Boniol e Vial 

(2001), falar em avaliação formativa está na moda, mas genericamente e de 

forma ampla, serve a todo processo de regulação sob denominações e 

orientações diversas. De modo geral, referindo-se apenas ao ensino superior, 

as IES estão submetidas a uma farta lista de avaliação, como, por exemplo, 

Enade, avaliação in loco, credenciamento, recredenciamento, diligências e 

supervisão, entre outros.  Em relação aos cursos, a situação é semelhante, e o 

MEC ainda publica na mídia os indicadores de qualidade observados, como a 

nota do curso no Enade, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de 

Curso (CC).  
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A autoavaliação institucional apenas traz à luz a dimensão ampla da 

gestão por resultados que está sendo vivenciada nas instituições de ensino, 

tanto no âmbito interno como externo. Desde a década de 1990, com a 

abertura do mercado educacional, proliferação de faculdades isoladas, centros 

universitários, num contexto de extrema competitividade, as IES têm se tornado 

obcecadas pela qualidade como condição de existência. Isso pode ser 

materializado nas palavras de Dias Sobrinho (1994, p. 102), então Pró-reitor de 

Pós-Graduação da Unicamp no início da década de 1990: “Qualidade é 

atualmente o atributo que distingue a universidade e lhe condiciona a 

existência”. Ou seja, 

[...] qualidade é aquele atributo que permite o reconhecimento e a 
aprovação da natureza de alguma coisa enquanto tal, conforme 
julgamento de valor socialmente constituídos e praticados num 
determinado meio. Assim, só pode constituir-se como universidade, 
merecendo esse nome, a instituição que se produz de modo 
qualitativamente bem-aceito e reconhecido na comunidade de sua 
abrangência (DIAS SOBRINHO, 1994, p.102) 
 

Nesse quadro apontado pelo referido autor, há duas décadas, a 

qualidade dos bens produzidos ou dos serviços prestados é o que confere 

legitimidade para a universidade existir, para se reproduzir e para definir os 

horizontes e a relevância do seu campo de atuação, na área de sua 

abrangência. Nessas condições, o imperativo de qualidade da IES, referente às 

atividades que a constituem – ensino, pesquisa e extensão – em boa parte 

também estava vinculado à capacidade de articulação das funções 

fundamentais, relacionado à produção de conhecimento em todas as suas 

formas – científica, técnica e cultural – e, principalmente, para a formação do 

cidadão, cumpridos os requisitos de rigor e de qualificação exigidos e aceitos 

pela comunidade científica.  

Atualmente, após a introdução dos diversos instrumentos de avaliação 

pelo Estado17, visando ao controle da qualidade das IES, que foram sendo 

                                            
17

 Art. 58.  A avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes será realizada no âmbito do SINAES, nos termos da legislação aplicável. 

Redação dada pelo Decreto 5773/06,  § 1º, do Art. 58 O SINAES, a fim de cumprir seus objetivos e 

atender a suas finalidades constitucionais e legais, compreende os seguintes processos de avaliação 

institucional: I - avaliação interna das instituições de educação superior; II - avaliação externa das 

instituições de educação superior III - avaliação dos cursos de graduação; e  IV - avaliação do 

desempenho acadêmico dos estudantes de cursos de graduação.  
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progressivamente reformulados e adaptados a um modelo considerado ideal, 

chega-se à criação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES), Lei 10.861, de 2004. A partir de então, a qualidade considerada 

pelos órgãos reguladores materializa-se em um número, e esse número, uma 

vez socializado, passa a simbolizar a qualidade do curso ou da IES como se de 

verdade fosse, independentemente da qualidade real da ação educativa 

realizada.  

Os instrumentos de avaliação, até então adotados, desde a 

institucionalização do SINAES, ainda buscam indicadores que mais se 

aproximem de um padrão de qualidade, que atendam ao modelos neoliberais 

de mercado. Nesse quadro, os instrumentos de avaliação adotados ainda são 

desvinculados das políticas públicas de acesso e inclusão como o Prouni, 

implantado em 2005, entre outros. Nenhum modelo de avaliação institucional 

pode desconsiderar as taxas de inclusão de jovens na faixa de 18 a 24 anos 

matriculados nas instituições de ensino públicas e privadas do país que ainda é 

uma das mais baixas de toda a América Latina. Aproximadamente, 15% dos 

jovens de 18 a 24 anos estavam matriculados em IES, segundo dados do INEP 

(2013). No conjunto dos países da América Latina, o Brasil apresenta um dos 

mais baixos índices de acesso ao ensino superior quando comparado com 

outros países.  

Com esse índice, o Brasil destaca-se negativamente em qualidade de 

educação, não apenas entre os países com níveis de desenvolvimento 

semelhantes, mas também entre aqueles economicamente inferiores. Assim, 

dentre os muitos desafios de que o Brasil necessita para enfrentar e 

equacionar, este é um dos mais relevantes, quando se considera a educação 

como fator de desenvolvimento e competitividade do mercado interno e 

externo. Tal situação se configura como particularmente desafiadora, quando 

se toma como referência a meta definida pelo Plano Nacional de Educação de 

2014-2024, que propõe a “prover até o final da década a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 33% da faixa etária de 18 a 24 anos”. 
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Para atingir patamares de crescimento estabelecidos pela OCDE, 

Frauches (2010) afirma que é necessário passar por uma análise dos 

processos de gestão das IES e buscar descobrir o que pode ser feito de forma 

diferente, criativa e inovadora, não só para atrair e manter cada vez mais 

alunos no curso superior, mas principalmente para aprimorar a qualidade do 

futuro profissional a fim de que este possa efetivamente colaborar com o 

desenvolvimento do país.  

Esse cenário explica e aponta para a temática acerca da qualidade que 

tem se deslocado do campo empresarial para a área educacional revestido de, 

em outros termos como: cidadania, qualidade de vida, inclusão, 

sustentabilidade, políticas de acesso, educação integral etc. Portanto, não se 

pode ignorar o lado ideológico da onda da qualidade ou da falta da qualidade, 

uma vez que se trata de um termo cujo sentido origina-se da gestão 

empresarial, com inscrição no contexto dos ajustes neoliberais e no 

acirramento da competitividade, diante da globalização do mercado.  

Diante disso, é essencial o entendimento de que tanto a avaliação, 

incluindo a autoavaliação, como qualidade, são conceitos históricos, que se 

alteram no tempo e no espaço de acordo com as demandas e exigências 

sociais, políticas e econômicas de um dado processo histórico. Assim, a 

tendência de medir em termos econômicos a rentabilidade do investimento 

aplicado, tem sido interpretada por alguns autores como natural, uma forma de 

controlar os recursos investidos. Por outro viés, Bonniol e Vial (2001) afirmam 

que o enunciado relativo à avaliação como sistema de regulações tem como 

objeto central o processo de formação; nele a lógica de formação é a 

qualidade, e se interessa pouco pelos procedimentos. Nesse sentido, o aluno 

não é objeto a ser transformado, mas sujeito que deve aprender a se 

autorregular prioritariamente. Ao professor, apenas cabe prestar-lhe auxílio 

necessário, uma vez que a principal função docente é promover a regulação do 

outro para atingir o sucesso. 

Nesse contexto, pesquisas apontam que a necessidade de avaliar a 

qualidade dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior pode ser 

inserida num contexto de algumas tendências como: o desenvolvimento das 

tecnologias e a especialização do trabalho que trouxeram novas demandas e 
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expectativas da sociedade e da economia para as instituições de ensino, a 

competitividade no mercado mundial e o valor assumido pelo conhecimento, 

decorrente das transformações no mundo produtivo. Os países desenvolvidos 

e os em desenvolvimento progridem de modo acelerado no mundo globalizado 

para novas formas de organizar a produção, a distribuição e o uso do 

conhecimento, intensificando cada vez mais a competição entre os países. 

Assim, já pode se considerar consenso, que a avaliação da educação, de modo 

geral, se impõe a partir das transformações verificadas no cenário produtivo e 

econômico mundial, de modo globalizado, que trouxeram a exigência legal ao 

Estado e às instituições de ensino na oferta e manutenção do sistema de 

ensino superior de qualidade. 

A interpretação, ora empreendida, nos remete à pesquisa desenvolvida 

por Lara (2009), por meio de entrevistas com coordenadores e gestores de 

cursos, nas quais “tenta flagrar a situação vivida pelas IES após o envio do 

relatório final” aos gestores, publicado em 2010. O autor, ao procurar entender 

os paradoxos  comportamentais  das  IES, elaborou dois caminhos que se 

bifurcam logo de início, e que teriam levado as  IES  a  situações  diferentes  

nesse  momento. Afirma Lara (2010, p. 68): “Se estivermos corretos”, os 

caminhos poderiam ser assim entendidos:  

 

 

Caminho A 

 

 

 

 
 

 
 

Caminho B 

 

Fonte: Lara (2010). In: Lara et al. (2010, p. 68) 
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Ambos os caminhos indicam interferências da autoavaliação no contexto 

concreto da IES. Ou seja, a autoavaliação não é um processo autolimitado que 

se basta em si mesmo, nem fica restrita aos órgãos da administração, 

conforme argumentado por Dias Sobrinho (2004). No quadro apresentado por 

Lara (2010), no caminho A, se os planos de ação advindos dos resultados da 

autoavaliação forem introjetados nos processos e servirem de subsídio para 

correção de inconformidades encontradas, ou para ajustes necessários às 

demandas apresentadas nos relatórios da CPA, haverá em consequência, 

mudanças de conduta por meio do processo cíclico ação-avaliação-ação e, a 

partir daí, incorporado à rotina.   

No caminho B, ao contrário do caminho A, a não introjeção leva à 

obediência mecânica e burocrática, com a consequente ação apenas de 

cumprimento de tarefas que deverão ser executadas enquanto houver controle. 

Daí a geração de resistências, dúvidas, esquecimentos, descontinuidade e 

modelos substitutos em busca de melhoria de resultados. O desenho desses 

caminhos apresentados por Lara (2010), no que se refere aos caminhos 

percorridos pelo resultado da autoavaliação, concordamos plenamente com o 

autor, ao ilustrar o cenário da maioria das IES, que por não terem uma “cultura 

avaliativa estruturada” (p. 69), encarou a autoavaliação e as suas 

determinações apenas como um procedimento burocratizado e mais tarefa. 

Nessa linha de reflexão, a eficácia da autoavaliação está 

intrinsecamente vinculada aos comportamentos e atitudes da comunidade 

acadêmica, os quais geram ações, positivas ou de resistência.  Conforme 

entendimento de Belloni et all. (1995, p. 89), a autoavaliação “é um  processo  

de  aferição  do  desenvolvimento  de  ações  que  permite  o 

autoconhecimento  institucional,  a  correção  e  o  aperfeiçoamento  das  ações 

institucionais”. Defendem os autores que este processo deve ser livre e 

democrático, formado por membros internos e externos da comunidade 

acadêmica, com vista à promoção da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade interna e externa.  

Entretanto, como já apontado nesta tese, nem sempre a autoavaliação é 

compreendida como um instrumento capaz de fornecer subsídios para a 
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tomada de decisões e o consequente aperfeiçoamento da qualidade do ensino, 

uma vez que a autoavaliação ainda é realizada por força de lei e por pessoas, 

cerceadas da sua capacidade de compreensão dos aspectos positivos que a 

mesma possibilita à comunidade acadêmica, em particular, e à sociedade, em 

geral.   

No caso da IES pesquisada, as diversas reuniões realizadas com a 

comunidade acadêmica, exatamente para discutir os resultados apresentados 

nos relatórios da CPA, pretendem ser um dos embriões a partir dos quais 

possam ocorrer iniciativas diversas para soluções adequadas na superação de 

problemas apontados pela comunidade acadêmica, pois como defende Afonso 

(2003), a autoavaliação é um processo sistemático para coletar informações, 

quantificadas ou não, sobre determinada realidade para posterior tomada de 

decisão.  

Ou seja, existe um trabalho, ainda que embrionário, no sentido de utilizar 

os relatórios da CPA como ponto de partida para uma gestão eficiente, eficaz e 

efetiva, sem desconsiderar a complexidade da gestão universitária, como já 

apontado por Dias Sobrinho (1994). Portanto, a autoavaliação é um processo 

de aprendizado contínuo e sistemático, como tal, na IES pesquisada, tem 

contribuído para que os gestores em exercício reúnam alternativas a fim de 

tomar decisões sem dissociar os aspectos acadêmicos e administrativos, 

buscando aprimorar cada vez mais a qualidade de educação praticada na 

universidade.  
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ALINHAVANDO CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

No percurso desta pesquisa buscamos conhecer o uso dos resultados 

da autoavaliação institucional pelos gestores no processo de tomada de 

decisões em uma instituição de ensino superior. Muito aprendemos, 

questionamos, mas, principalmente, foi possível compreender as condições e 

as relações que fazem com que a autoavaliação institucional tenha o formato e 

os objetivos apresentados pelo MEC/SINAES.  

Dados e informações coletadas no processo empírico fizeram emergir 

questionamentos que, embora não fizessem parte da questão principal da 

pesquisa, não puderam ser desconsiderados. Os caminhos percorridos nas 

diversas etapas da investigação, as leituras realizadas e, principalmente, as 

análises, desenvolvidas durante a etapa de análise das informações e dos 

dados coletados, leva- nos a afirmar que grandes são os desafios no que se 

refere à regulação e controle da qualidade da educação do ensino superior por 

meio de um sistema nacional de avaliação.  

Em um país de profundas diferenças, sociais, econômicas, geográficas, 

que refletem diretamente no setor educacional, a homogeneização pretendida 

pelos gestores das políticas educacionais do país, personificado na figura de 

uma sigla “SINAES” assume também seu caráter segregador, pois, da mesma 

forma que seleciona apenas as melhores instituições e os melhores alunos, 

também individualiza e exclui aqueles que não conseguem se enquadrar no 

formato idealizado.  

Ao longo de todo o trajeto da pesquisa procuramos manter o rigor 

científico. As análises foram realizadas sempre com o cuidado de preservar o 

sigilo da fonte, mas, ao mesmo tempo, procurando separar o profissional, de 

longa experiência na área da gestão de empresas  do pesquisador, o que nos 

proporcionou um grande aprendizado. O principal deles foi o de que participar 

de processos de avaliação de modo sistemático, planejado, estruturado, o que 

gerou aprendizagem por meio da participação e convivência com processos 
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avaliativos, feedbacks, reflexões, entre outros. A preocupação em registrar 

todas as manifestações positivas e negativas, no que se refere à utilização dos 

resultados da Comissão Própria de Avaliação, a partir da ótica dos gestores, 

bem como a de deixar os respondentes à vontade para aceitar, ou não, 

participar da pesquisa, contribuiu para a nossa evolução não apenas como 

pesquisador, mas também como coordenador da CPA da Instituição 

pesquisada há mais de cinco anos. Este momento de considerações finais 

provisórias exige, de nossa parte, algumas reflexões que merecem ser 

ressaltadas diante dos resultados que apresentamos ao longo deste texto.    

A principal reflexão refere-se ao processo de gerenciamento da 

qualidade da educação superior por meio das dimensões do SINAES. No 

cenário educacional que se apresenta desde as últimas décadas, o Estado tem 

procurado criar índices de desempenho e de controles que pretendem ser cada 

vez mais eficientes e eficazes na obtenção de resultados acadêmicos positivos, 

os quais se transformam em ranqueamento do órgão regulador, para garantir a 

efetividade do ensino. A mesma lógica na área empresarial, que busca atingir 

sempre mais produção por menor custo, ou seja, visa à lucratividade e a 

perenidade do negócio, desloca-se para a área educacional. Procura-se aplicar 

a mesma lógica do mercado para alcançar resultados cada vez mais positivos 

no “negócio” chamado educação (core business).   

Nessa linha de reflexão, cabe recorrer ao que afirma Afonso (2010, p. 

21) no que tange à ideologia organizacional designada por gestão da qualidade 

total. Para ele, essa ideologia pode transformar a escola num “novo panótico, 

incrementando os mecanismos de controlo e vigilância sobre os seus actores 

educativos”. No entendimento do autor, teórica e estruturalmente, existe uma 

semelhança entre o que se pretende com a adoção e funcionamento do 

sistema de gestão da qualidade total, na empresa, e o pretendido pelo SINAES 

na educação, principalmente quanto aos objetivos de eficiência, eficácia, 

efetividade, relacionados nos documentos oficiais. Porém, relativamente ao 

argumento de Afonso (2010), há uma diferença visceral, qual seja: na empresa 

não há imperativo legal, isto é, a empresa toma a decisão que melhor lhe 

convier de acordo com os seus propósitos e condições financeiras. No caso da 

instituição de ensino, como demonstrado neste trabalho, há a imposição da lei, 
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ignorando os demais fatores que interferem no processo de ensino e de 

aprendizagem, tanto por parte da instituição, da região, como por parte dos 

alunos.  

Diante do exposto, o processo de avaliação e regulação para aferição da 

qualidade dos serviços prestados pela Instituição pode ser considerado um 

jogo de forças que se dá em um processo tenso de relações de poder, pois é 

imposta verticalmente pelo MEC/SINAES, de onde surgem as políticas, 

diretrizes por meio das quais se materializa a própria regulação.  

De modo geral, observa-se que as políticas públicas de avaliação 

relativas à avaliação institucional incidem de maneira pouco significativa no que 

tange a mudanças substanciais no processo pedagógico, na produção e 

disseminação de conhecimentos, como estabelecido pelo SINAES, sobretudo 

na Universidade, identificada como instituição que alia pesquisa, ensino e 

extensão. Especificamente no caso da IES privada, em que predomina a 

modalidade de contratação de professores horistas, com reduzidas 

possibilidades de dedicação à pesquisa e à produção acadêmica, essas 

fragilidades afloram ainda mais quando são postas de frente com os objetivos 

do SINAES, pois quase não há espaço suficiente para debater os resultados 

das avaliações e muito menos para planejamento de novas ações. 

O caráter formativo, pretendido de forma prescritiva, pelo SINAES/MEC, 

pode ser colocado sob questionamento diante do prescrito nas dez dimensões 

que regulam o processo avaliativo. Após dez anos da presença das políticas de 

avaliação, por meio do SINAES, pode-se dizer que, de certo modo, os 

docentes já percebem as mudanças que vem sendo desencadeadas na esfera 

da gestão educacional, na medida em que vivenciam significativa intensificação 

das suas tarefas, mais exigências com relação aos apelos por produtividade 

acadêmica, mais participação na dinâmica da gestão e mais exigência no que 

se refere ao relacionamento com os alunos, entre outros.  

Conforme demonstrado ao logo deste texto, há um controle que vem 

progressivamente em forma de regulação, supervisão, sanções e punições, se 

a IES não obtiver o nível de qualidade exigida pelo Estado, o que gera um 

custo com o pagamento de taxas ex-offício para a avaliação in loco (auditagem 
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externa). Esta qualidade, materializada em índices, como Conceito Preliminar 

de Curso (CPC), Índice Geral de Curso (IGC), Exame Nacional de 

Desempenho de Estudante (ENADE), Conceito de Curso (CC), entre outros, 

progressivamente, gera uma nota final que representa uma “licença” ou “alvará” 

que autoriza, ou não, a instituição a permanecer no mercado. 

 A nota da instituição funciona como o certificado de qualidade da 

instituição, sendo também utilizada como mecanismos de seleção de 

professores, fator de competitividade no mercado e instrumento de poder. Já 

existe no ambiente acadêmico uma conscientização dos docentes e também 

asseveradas críticas quanto às implicações do processo de autoavaliação na 

educação superior, na formação proporcionada aos estudantes, especialmente, 

no que tange às condições de trabalho às quais eles, professores, vêm sendo 

submetidos. As relações produzidas pela avaliação institucional no interior das 

instituições, sobretudo nas privadas, têm sido marcadas por inúmeras tensões,  

Não se pode negar que o processo de autoavaliação no ensino superior 

possui suas potencialidades formativas e pode ser tomado como um indicativo 

de avanço de uma cultura de autoavaliação interna, dos serviços prestados à 

comunidade acadêmica e à sociedade, assim como estratégia prática e 

gerencial, fundamental, na perspectiva da qualificação da educação superior, 

mesmo sob coação legal. Ao estimular a reflexão, o diálogo entre as práticas, o 

feedback, a melhoria contínua, a formação continuada permite ampliar a 

comunicação e a compreensão da realidade acadêmica e a reflexão sobre a 

prática de gestão a ponto de modificar a postura como gestor e o 

relacionamento com as pessoas, conforme apontado pela maioria dos gestores 

pesquisados (Gráfico 7). 

Nesse sentido, concordamos com Dias Sobrinho (2003, p. 92) que a 

avaliação produz efeitos “sem qualquer ambiguidade”. Entretanto, ressalta o 

referido autor que “os efeitos produzidos pelas diferentes avaliações não são 

unívocos; muitas são as avaliações, muitos são os seus usos e muitos os seus 

efeitos”.   

Este estudo apresenta a percepção dos gestores quanto ao processo de 

autoavaliação e o uso de seus resultados no processo de tomada de decisões. 
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Os resultados da pesquisa nos permitiram observar que, embora os relatórios 

da autoavaliação sejam utilizados parcialmente pelos gestores pesquisados, 

por outro lado, seus efeitos têm levado os coordenadores de cursos a 

aumentar a participação e o interesse nas práticas avaliativas, favorecendo a 

tomada de decisões, o replanejamento de ações, a correção de rumos, 

possibilitando analisar e sanar eventuais demandas apontadas na 

autoavaliação. Tais providências têm ensejado nos respectivos cursos uma 

autorreflexão dos coordenadores com seus professores, no sentido de 

repensar as práticas em salas de aula e os projetos pedagógicos em face das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) e das políticas avaliativas do 

SINAES, bem como das políticas de expansão, como o Prouni, entre outras. 

Considerando as discussões apresentadas nesta tese, pode-se destacar 

duas direções: o caráter progressista da autoavaliação pelos objetivos com que 

se apresenta, mas, ao mesmo tempo, não se pode negar o seu tom 

conservador, tecnocrático e limitado, sobretudo em níveis de administração e 

gestão. Portanto, a preocupação com a eficácia, a efetividade e a participação/ 

responsabilização por parte do SINAES, visando à excelência dos serviços 

prestados pela IES deve considerar as possibilidades e os limites de cada IES.  

No caso da Instituição pesquisada, os dados coletados revelam que a 

autoavaliação tem proporcionado mais aprendizagem organizacional, 

representada nas categorias reflexão sobre a prática, modificação de postura 

dos gestores, melhor compreensão da realidade, mais confiança para tomada 

de decisões (pedagógicas e administrativas), entre outras. No entanto, faltam 

estratégias para estimular o debate e a reflexão a partir dos dados 

apresentados nos relatórios da CPA, o que poderia contribuir para vislumbrar o 

potencial desses resultados como subsídios para a melhoria da gestão e, 

portanto, da qualidade de ensino da IES, com o consequente uso sistemático 

dos resultados avaliativos no processo de tomada de decisões. 

Pelo exposto nesta tese, esperamos ter conseguido demonstrar que a 

tarefa da autoavaliação é uma prática que tem conotações políticas, formativas 

e administrativas que necessitam de um acompanhamento crítico por parte dos 

gestores das IES, dos mais diversos níveis, e dos atores da comunidade 
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acadêmica. Da mesma forma, requer dos pesquisadores em educação um 

olhar atento e questionador,  por ser ainda um território fértil de discussão 

sobre o processo de, de qualidade da educação, bem como da expansão do 

ensino superior, em vista do baixo índice de acesso, em comparação com os 

países desenvolvidos e até mesmo com outros países da América Latina. 

Almejamos que esta pesquisa contribua para uma vigorosa e profícua 

discussão sobre à autoavaliação institucional e a atuação da Comissão Própria 

de Avaliação, conduzindo a um constante aperfeiçoamento dos processos 

avaliativos.  
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ANEXO 01 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

Data ___/___/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Como foi a sua trajetória profissional, como você se tornou um gestor? 

2. Com base em que dados são realizados os processos de decisão? 

3. No seu ponto de vista, a autoavaliação contribuiu para o seu 
crescimento como educador, de que forma? 

QUAL A SUA MAIOR TITULAÇÃO? 

Graduação  

Especialização  

Mestrado  

Doutorado  

Pós-doutorado  

PARTICIPOU DE QUAL (IS) 

MODALIDADE (S) DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL NO PERIODO DE 

2008 A 2012? 

Avaliação Externa  

Autoavaliação  

Câmaras de Avaliação  

Avaliação externa de 

Curso 

 

Recredenciamento    

SEU TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA 

GESTÃO 

(EM ANOS)  

SEU TEMPO DE 

ATUAÇÃO NO 

MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

(EM ANOS) 

Nº DE HORAS 

SEMANAIS QUE 

V.Sa. DEDICA À 

GESTÃO 

Nº DE AULAS 

SEMANAIS QUE V.Sa. 

MINISTRA  
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4. Depois de ter participado de autoavalições, você poderia dizer que:  
 

  Sim Não 

Começou a refletir mais sobre a sua prática de gestão?   

Modificou sua postura como gestor?   

Mudou sua relação com as pessoas na IES   

Passou a compreender melhor a realidade acadêmica 

interna? 

  

Está mais confiante para tomada de decisão?   

Outras mudanças a destacar   

 

5. Como são elaboradas as normas e regulamentos da IES? 

6. Qual é a importância das Leis Federais e das orientações externas 
provenientes do MEC? 

7. A CPA considera em seus relatórios o resultado das avaliações 
externas? 

8. Como é feita a avaliação da qualidade de ensino nesta IES. 

9. Quais foram os aspectos mais positivos ou relevantes encontrados 
durante a análise dos relatórios da CPA? 

10. As demais informações prestadas a você pelo responsável da CPA sua 
unidade são satisfatórias?  

11. As ações da CPA corresponderam às suas expectativas? 

12. Há alguma outra informação ou consideração relevante que gostaria de 
acrescentar para este estudo?  
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ANEXO 02 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU, NELSON LAMBERT DE ANDRADE, acadêmico do programa de Educação: Currículo de 
juntamente com a professora Dra. MERE ABRAMIWICZ aluno e docente, respectivamente, da 
Universidade do Vale do Sapucaí (Univás), Pouso Alegre, MG e da Pontifícia Universidade 
católica de São Paulo – PUC-SP - estamos realizando uma pesquisa intitulada: “Autoavaliação 
e suas repercussões na qualidade da educação a partir dos resultados da comissão própria de 
avaliação: a ótica dos gestores de uma instituição de ensino superior”, com os objetivos de 
analisar o papel da autoavaliação e suas repercussões na melhoria da qualidade da educação 
da IES pesquisada, a partir da ótica dos gestores e dos componentes da Comissão Própria de 
Avaliação - CPA . 

A realização deste estudo permitirá conhecer as repercussões da autoavaliação desta 
Instituição de Ensino Superior (IES) no que se refere ao processo de tomada das decisões que 
visam à melhoria da qualidade da educação. 

A coleta de dados se fará por meio de (entrevista gravada) respostas a perguntas (entrevista 
com o (a) pesquisador(a) para responder as doze questões em  instrumento), que são os 
seguintes: a entrevista terá a duração mais ou menos de 50 (cinquenta) minutos.  

Para a realização desta pesquisa, o (a) senhor(a) não será identificado (a) pelo seu nome. Será 
mantido o anonimato, assim, como o sigilo das informações obtidas e será respeitada a sua 
privacidade e a livre decisão de querer ou não participar do estudo, podendo-se retirar dele em 
qualquer momento, bastando par isso expressar a sua vontade.  

A realização deste estudo não lhe trará consequências físicas ou psicológicas, podendo 
apenas lhe trazer, não necessariamente, algum desconforto mediante a entrevista, porém 
serão tomados todos os cuidados para que isso não ocorra.  

Em caso de dúvidas e se quiser ser melhor informado(a) poderá entrar em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde “Dr. José Antônio 
Garcia Coutinho”, que é o órgão que irá controlar a pesquisa do ponto de vista ético. O CEP 
funciona de segunda a sexta feira e o seu telefone é (35) 3449 2199, Pouso Alegre, MG.  

O senhor(a) concorda em participar deste estudo? Em caso afirmativo, deverá ler a 
“Declaração”, que segue abaixo, assinando-a no local próprio ou imprimindo a impressão digital 
do polegar direito.  

DECLARAÇÃO  

Declaro para os devidos fins que fui informado (a) sobre esta pesquisa, estou ciente dos seus 
objetivos, entrevista e relevância, assim como me foram retirados todas as dúvidas. Mediante 
isto, concordo livremente em participar dela, fornecendo as informações necessárias. Estou 
também ciente que, se quiser e em qualquer momento, poderei retirar o meu consentimento 
deste estudo. Para tanto, lavro minha assinatura em duas vias deste documento, ficando uma 
delas comigo e a outra com o pesquisador.  

Pouso Alegre, _______ , __________________________________de 2013  

Participante: __________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________  

Pesquisador:__________________________________________________  

Assinatura:____________________________________________________ 
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ANEXO 03 

 
 

 
Questão 2 - Com base em que dados são realizados os processos de 
decisão? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - As decisões correm 
invariavelmente baseado nos resultados 
das avaliações. Também levamos em 
conta quando os fatos se repetem em 
avaliações subsequentes. Notamos 
sempre critérios e analises em que temos 
maior frequência e logicamente 
associamos com o maior beneficio que 
podemos alcançar para toda a 
comunidade envolvida 

 
Decisão baseada em 
dados de avaliações e 
frequência com que os 
dados se apresentam 

Fundamentos. 
Avaliação. 

Sujeito 2- As decisões são tomadas 
coletivamente por meio de Câmaras e 
órgãos superiores de administração. 

Decisões coletivas por 
meio órgãos colegiados 

Gestão 
democrática 

Sujeito 3 - Por meio de reuniões ordinárias 
e conversas entre pares 

Decisões por meio de 
discussão entre os pares  

Participação. 

Sujeito 4 - No caso da área em que atuo, 
com base nas metas determinadas pelo 
MEC/CAPES para a Universidade, tendo 
em vista o desenvolvimento da pesquisa e 
da pós-graduação, stricto e lato sensu. 
Sempre tendo em vista um planejamento 
estratégico para os próximos anos, 
sempre pensando no desenvolvimento e 
na sustentabilidade em médio e longo 
prazo e sempre priorizando o coletivo em 
detrimento do individual. 

Decisões a partir das 
metas do MEC/CAPES  
e do planejamento 
estratégico. Priorização 
do coletivo. Visa a 
sustentabilidade em 
médio e a  longo prazo. 

Planejamento 
estratégico. 

Sujeito 5 – Os dados, bem os dados são 
levantados com base na coleta de 
informações via ouvidoria, avaliação 
institucional e avaliação do desempenho 
docente.  
Os processos de decisão são 
fundamentados na legislação institucional 
que por sua vez é baseada na legislação 
federal. 

Levantamento de dados 
fundamentados na 
legislação 

 
Avaliação 

Sujeito 6 - Os processos de decisão desta 
direção acadêmica pautam-se pelas 
questões regimentais e estatutárias, pela 
oitiva das partes envolvidas (priorizamos 
uma gestão que se guia pelo diálogo) e 
pela oitiva dos líderes imediatos 
envolvidos. 

Decisões pautadas no 
regimento e estatuto. 
Gestão com base no 
dialogo e na participação 
dos líderes 

Participação 
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Questão 3 - No seu ponto de vista, a autoavaliação contribuiu para o seu 
crescimento como educador, de que forma? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1- Sim. Observando resultados 
e tendências das diversas avaliações e 
do comportamento do corpo docente e 
administrativo com a divulgação e 
implementação dos resultados 
 

Inclui a observação 
dos resultados das 
avaliações e das  
tendências da 
avaliação. 
Inclui a observação do 
comportamento 
docente e 
administrativo 

Formação  
continuada. 
 

Sujeito 2 - A avaliação, qualquer que 
seja a sua forma e seus resultados, 
sempre contribui para o crescimento 
pessoal e profissional. 
 

Considera a 
autoavaliação  como 
qualquer outra 
avaliação. 
Coloca todo e qualquer 
processo avaliativo 
como forma de 
crescimento 
profissional e pessoal 

Autoavaliação.. 

Sujeito 3 - Pela Necessidade de 
adequar metodologias de trabalho, 
processos de autoavaliação 

Foco na posição do 
gestor. Orienta 
adequação de 
metodologias de 
trabalho. 

 Autoavaliação.. 

Sujeito 4 - Sem duvida contribui. O 
feed-back de professores e alunos em 
relação a nosso trabalho é 
fundamental para nortear nossas 
ações. 
 

A autoavaliação 
promove o feedback 
dos professores e 
alunos. 
Os resultados da 
autoavaliação 
interferem nas ações 
do gestor. 

Ações do gestor 

Sujeito 5 – A autoavaliação oportuniza 
a observância de  ações que não são 
vistas pelo próprio ator do processo. 
Portanto, é a oportunidade de serem 
elencados os possíveis desvios para 
serem tomadas as medidas 
saneadoras que possam corrigir tais 
desvios. 
O processo educacional é de um 
eterno recomeçar dentro do dinamismo 
inerente ao ser humano que, 
constantemente está em movimento, 
na busca da felicidade. 

Autoavaliação como 
forma observação de 
professores e alunos. 
Processo educacional 
eterno recomeçar.  

Autoavaliação. 
Processo  
educacional 
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Sujeito 6 - A autoavaliação contribui 
com nosso desenvolvimento 
profissional porque nos permite tomar 
consciência da percepção que os 
alunos têm de nosso trabalho (didática 
utilizada, estilo de provas). 
 

Autoavaliação contribui 
para o 
desenvolvimento 
profissional.. 
 
 

Avaliação 
formativa. 

 

 
Questão 5 -  Como são elaboradas as normas e regulamentos da IES? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - Baseado nas diretrizes 
nacionais de cada curso, 
complementadas com os resultados da 
CPA e após análise das câmaras de 
ensino e encaminhado ao CONSEPE 
para decisão final 
 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 
Resultados da CPA. 
Câmaras de Ensino 
CONSEPE. 
. 
 

Regulação e 
participação  

Sujeito 2 - Inicialmente por comissões 
especialmente designadas, 
posteriormente submetidas à 
apreciação e deliberação de conselhos 
superiores. 
 

Deliberação por 
Conselhos Superiores. 
 

Regulação e 
hierarquia.  

Sujeito 3 - Por meio dos órgãos 
colegiados nas diversas instancias, por 
demandas da própria instituição e dos 
órgãos reguladores ( MEC, CAPES, 
CNE)  
 

Regulação do MEC, 
análise das Câmaras 

Regulação e 
Democracia. 

Sujeito 4 - Sempre democraticamente, 
discutindo no âmbito dos colegiados 
competentes, sem perder de vista as 
diretrizes do MEC/Capes 
 

Regulação, colegiados Regulação e 
Democracia 

Sujeito 5 – As normas e regulamentos 
da IES são elaborados com base na 
legislação vigente e na realidade da 
Instituição que está sempre na busca 
de primar pela qualidade. 
 

Regulação. Melhores 
resultados. 

Regulação 

Sujeito 6 Os dispositivos legais da 
instituição são propostos, de forma 
conjunta, pelos setores envolvidos e 
que recebem respaldo direto do 
documento elaborado. Ex.: a 
documentação de curso é organizada 
pelo colegiado e pelo núcleo docente; 
documentos mais amplos, como o 
Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), requerem a discussão dos 
setores jurídico e de recursos 
humanos, reitoria e direções 

Por meio dos 
colegiados, do NDE 
dos Conselhos e dos 
diversos setores 

Gestão 
democrática 
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acadêmicas. Por fim, as minutas são 
apreciadas e votadas por Conselhos 
Superiores – Consepe (Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão) ou 
Consuni (Conselho Universitário).  
  

 
Questão 6 - Qual é a importância das Leis Federais e das orientações externas 
provenientes do MEC? 
 
Respostas. Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 Indispensável para o bom 
andamento dos diversos segmentos da 
graduação e pós graduação e a 
legitimidade das decisões. Considero o 
norte das decisões e aplicações das 
avaliações e dos resultados 

 
Regulação necessária 
à legitimidade das 
decisões e importante 
para a autoavaliação e 
os resultados. 

Necessidade de 
regulação do  
MEC. 

Sujeito 2 - As leis são para ser 
cumpridas e as orientações para ser 
seguidas. 

As leis devem ser 
cumpridas. As 
orientações devem ser 
seguidas. 

Regulação 
 

Sujeito 3 - Nem sempre são factíveis 
pela diversidade de cenários, mas 
fundamentais para a organização do 
sistema educacional do país. 
 

As leis são 
necessárias para a 
organização do 
sistema educacional. 
As leis devem ter 
flexibilidade devido à 
diversidade nacional. 

Regulação e 
flexibilização 

Sujeito 4 - Fundamental importância. 
São elas que norteiam nossas ações. 

Importantes por 
nortearem as ações do 
gestor 

Gestão com base  
em instrumentos 
legais 

Sujeito 5  É de suma importância ter 
um direcionamento para a tomada de 
decisões, principalmente, quando se 
trata do bem coletivo. As orientações 
do MEC proporcionam a clareza 
necessária para a escolha do caminho 
a seguir sem privilegiar qualquer que 
seja a situação. 

É de suma 
importância. 
 

Gestão com base 
em instrumentos 
legais 

Sujeito 6 - As leis federais e as 
orientações externas do MEC auxiliam-
nos na montagem de nossa 
documentação interna e ainda 
contribuem com a padronização do 
ensino ofertado, o que leva, 
consequentemente, à melhoria da 
qualidade de ensino. 
 

Auxiliam na montagem 
da documentação 
interna. Contribui para 
a padronização do 
ensino. 

Regulação 

 
Questão 7 - A CPA considera em seus relatórios o resultado das avaliações externas? 
 

Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 – sim   Positivo 
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Sujeito 2 -  Acredito que sim, mas não 
estou seguro para responder 

Não estou seguro. Incerteza 

Sujeito 3 -  sim  Positivo 

Sujeito 4 – não sei responder Desconhecimento  
da resposta 

desconhecimento 

Sujeito 5 – Passado o período da 
participação da comunidade 
acadêmica responde a avaliação, os 
dados são contabilizados e os 
resultados apresentados em forma de 
relatório. 
Os resultados das avaliações são 
levados em conta pela CPA na medida 
em que aprecem nos relatórios e que 
são divulgados para cada seguimento 
(sic) da IES. Existe a expectativa do 
retorno com as medidas consideradas, 
para que as mesmas aconteçam. 
 

 
Os resultados são 
levados em conta. 

 
Avaliação externa 
é considerada. 

Sujeito  6 – A CPA considera, sim, o 
resultado das avaliações externas 
porque, vale dizer, todos os relatórios 
gerados buscam estar articulados com 
as orientações do MEC. 
 

Os resultados são 
considerados 

Avaliação externa 
é considerada 

 
Questão 8  - Como é feita a avaliação da qualidade nesta IES? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - Por meio dos resultados da 
CPA , da avaliação em grupo dos 
professores de cada curso, pela 
avaliação individual de cada docente 
da Instituição e sempre levando em 
conta a opinião dos alunos. Ressalto 
aqui a importância de observar várias 
avaliações para tomada de decisão 
 

Avaliação individual 
por curso de 
professores. 
Resultados da CPA, 
Várias avaliações. 
Avaliação em grupo 
dos professores de 
cada curso. 
Considera opinião dos 
alunos, 

Múltiplas 
avaliações  
e a qualidade. 
  

Sujeito 2 -  Pelas avaliações do MEC  
e pela CPA 
 

Avaliações do MEC e 
CPA 

Regulação 

Sujeito 3 – Identificando relatos dos 
estudantes em órgãos como CPA e 
ouvidoria, pelo desempenho dos 
estudantes nos processos avaliativos  
 

Avaliações da CPA e 
Enade 

Regulação. 
Participação  
Discente. 

Sujeito 4 - Não sei responder. 
 

Desconhecimento Desconhecimento 
da resposta. 

Sujeito 5 – A avaliação da qualidade 
de ensino é feita por meio da análise 
dos resultados da autoavaliação 
institucional realizada pela CPA e 

Avaliação da qualidade  
é feita  por meio da 
análise dos resultados 
dos relatórios da CPA 

Regulação 
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também pela avaliação do 
desempenho docente, realizada pelo 
coordenador do curso. 
 

Sujeito 6 – Por meio de: (1) 
autoavaliação institucional; (2) 
autoavaliações dos cursos; (3) 
recebimento direto e acompanhamento 
das manifestações de acadêmicos; (4) 
inspeções in loco realizadas pelo MEC.  

Pela Autoavaliação e 
avaliação externa 
 
 
 
 
 

Regulação  

 
Questão 9  - Quais foram os aspectos mais positivos ou relevantes 
encontrados durante a análise dos relatórios da CPA? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - Enxergar resultados que 
comprovam a ação positiva da gestão 
após utilização de critérios orientados 
pela avaliação institucional. Chamo a 
atenção do cuidado em analisar com 
bastante discernimento as mais 
variadas tendências os resultados e 
após orientar as ações. 

Utilização dos 
relatórios da CPA para 
aferir a eficácia da 
ação. 
Sugere analisar com 
cuidado os resultados 

Relatórios 
 da CPA, 
 e ação  
da gestão. 
 
Ação positiva  
da gestão 

Sujeito 2 - A credibilidade das 
informações. 

Informação com 
credibilidade 

Credibilidade   
das 
informações 

Sujeito 3 - A necessidade de 
implementação de ajustes em planos 
de ensino, postura de docentes e até 
mesmo a substituição deste.  

Reorientação 
curricular.  
Postura docente. 
 

Reorientação 
curricular. 

Sujeito 4 - Só tenho acesso aos 
relatórios referentes ao setor em que 
atuo (PROPPES). Em relação a este 
setor, os relatórios da CPA são sempre 
analisados cuidadosamente e 
procuramos nos adequar, na medida 
do possível e sem perder de vista as 
diretrizes do MEC/Capes, às 
expectativas de alunos e professores. 

Utilização dos 
relatórios da CPA para 
aferir a eficácia da 
ação. 

Relatórios da CPA. 
Aferir a eficácia  
da ação. 
 

Sujeito 5 – Nos resultados 
apresentados por meio dos relatórios 
podemos observar que a participação 
de todos está sempre melhorando no 
sentido de que o número de 
respondentes tem aumentado. Destaco 
que o trabalho da CPA e do Núcleo de 
Avaliação Institucional (NAI) que não 
mede esforços para que aconteça a 
avaliação com o maior número 
possível de respondentes. A 
comunidade acadêmica em geral tem 
apontado com bastante pertinência as 

Destaca o trabalho da 
CPA em relação ao 
número dos 
respondentes. 
Necessidades da IES  
são elencadas no 
relatório da CPA  
são encaminhadas  
aos órgãos 
competentes para 
providencias cabíveis 
na solução das 
mesmas. 

Relatório da  
CPA. 
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necessidades da IES. As necessidades 
das IES são elencadas no relatório da 
CPA são encaminhadas aos órgãos 
competentes para providencias 
cabíveis na solução das mesmas. 

Sujeito 6 – Os principais aspectos 
positivos do relatório da CPA dizem 
respeito à amplitude das 
manifestações e à liberdade de 
expressão. 

Amplitude das 
manifestações e à 
liberdade de 
expressão. 

Autonomia 

 
Questão 10 - As demais informações prestadas a você pelo responsável da 
CPA de sua unidade são satisfatórias? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - sim Satisfatórias Índice de 
satisfatoriedade  

Sujeito 2 - sim Satisfatórias Índice de 
satisfatoriedade  

Sujeito 3 - sim Satisfatórias Índice de 
satisfatoriedade  

Sujeito 4 - sim Satisfatórias Índice de 
satisfatoriedade  

Sujeito 5 – As informações  recebidas 
pelo responsável da CPA são sempre 
bem vindas e úteis para o bom 
desempenho dos membros que atuam 
no setor. São satisfatórias atendendo 
aos nossos objetivos. 
 

Bom desempenho das 
informações. 

Índice de 
satisfatoriedade  

Sujeito 6 –São perfeitamente 
satisfatórias porque sempre são muito 
bem detalhadas, o que facilita a 
compreensão e a tomada de decisões. 

Satisfatórias, 
detalhadas e de 
facilitam a 
compreensão e a 
tomada de decisão 

Índice de 
satisfatoriedade 

 
Questão 11 - As ações da CPA corresponderam às suas expectativas? 
 
Respostas Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - sim  Correspondem  
as expectativas  

Sujeito 2 - sim  Correspondem 
 as expectativas  

Sujeito 3 - sim  Correspondem  
as expectativas  

Sujeito 4 - Sim. A CPA de nossa 
instituição goza de grande 
credibilidade, e minha percepção é de 
que atua de forma idônea, responsável 
e competente. 
 

A CPA tem 
credibilidade. 
Atua de forma idônea.  

Credibilidade  
da CPA 

Sujeito 5 – Recebo o relatório geral da 
CPA com todas as informações 

Satisfaz as 
expectativas da nossa 

Eficácia da CPA 
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pertinentes ao processo de 
autoavaliação institucional, o que 
demonstra que está sendo feito um 
trabalho profícuo que satisfaz as 
expectativas da nossa gestão. 
 

gestão. 
 
 

Sujeito 6 - A CPA é, atualmente, um 
setor atuante, que está 
constantemente atualizado em relação 
às exigências do MEC. Presta-nos, 
ainda, o respaldo necessário ao 
acompanhamento das mudanças 
sugeridas e previstas nos relatórios 
finais. 

CPA atuante, 
atualizada e 
acompanha as 
mudanças. 
 
 
 
 

Eficácia da CPA 

 
Questão 12 - Há alguma outra informação ou consideração relevante que 
gostaria de acrescentar para este estudo? 
 
Respostas. Ideias Centrais Categorias 

Sujeito 1 - Maior envolvimento de 
todos os setores e maior 
responsabilidade do nosso corpo de 
funcionários (todos) para participar e 
responder os questionários, 
independente de divulgação. Seria 
determinante o dia em que a maioria 
entendesse a importância da avaliação 
para o bom desempenho de uma 
instituição de ensino. 
 

Maior envolvimento da 
comunidade 
acadêmica. Bom 
desempenho da IES 

Sim.. 
Necessidade de 
maior envolvimento 
de todos os 
participantes. 

Sujeito 2 -  não  Não acrescentaria 
nada 

Sujeito 3 – não respondeu   

Sujeito 4 – não  Não acrescentaria 
nada 

Sujeito 5 – Quero parabenizar  os 
envolvidos na escolha do tema para o 
estudo sobretudo que os resultados 
serão engrandecedores para os 
gestores 

Resultados serão 
engrandecedores para 
os gestores 

Resultado para 
gestores. 

Sujeito 6 – não    
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