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introdução

Avaliar significa determinar o valor de algo. Outros significados 

podem ainda ser acrescentados ao termo, tais como: o preço, a uti-

lização, a serventia, a eficácia, a validade que se estabelece de algo 

ou de alguma coisa. (HOUAISS, 2001) As palavras aferir, examinar, 

verificar, eficiência, eficácia são comuns quando nos referimos à 

avaliação e mostram o quanto o termo, ainda fiel à sua origem 

etimológica, está ligado à ideia de mensuração e medida, o que 

transforma a avaliação numa poderosa ferramenta de controle, de 

fiscalização e de exclusão. Certamente este é um dos motivos pelo 

qual a maioria das pessoas vê a avaliação como uma prática negativa, 

que expõe e causa mais danos que benefícios ao avaliado. Embora, 

nos textos e nos discursos, os benefícios da avaliação sejam sempre 

destacados, na prática, poucos são os que se submetem à avaliação 

compreendendo-a como um processo de crescimento e desenvolvi-

mento pessoal ou institucional.

Perrenoud (1999) entende a avaliação como um processo que 

precede a ação. Para ele, avalia-se sempre com o propósito de agir, 

de tomar decisões. Mesmo nas situações em que esta relação não 

está claramente estabelecida, a avaliação orienta uma inovação, 

fundamenta a favor ou contra uma reforma, estabelece índices de 

eficácia do ensino, indica o impacto de uma medida adotada, daí a 

referência tão constante com a medida.
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Hadji (2001), apoiado nas posições de Guilford e Boniol, define 

medida como a atribuição de um valor numérico a um aconteci-

mento, baseado em critérios sistematicamente adotados e aceitáveis, 

chamando a atenção para o fato dessa operação, a de medir, ser 

caracterizada pela descrição quantitativa da realidade num determi-

nado ponto de vista, ou seja, numa única dimensão. Assim entendida, 

a medida é um elemento da avaliação, sem dúvida um elemento 

importante, mas insuficiente para traduzir todas as dimensões en-

volvidas num processo de avaliação.

Apesar da importância e da intensa aplicação em todos os campos 

e atividades humanas, foi no campo da educação que a avaliação se 

popularizou e assumiu um destacado papel nos processos de ensino-

aprendizagem, de tal modo que, ao falar de avaliação, as pessoas a 

associam quase automaticamente à escola, ao ensino, de qualquer 

nível, de qualquer área. Considerado um precursor da avaliação 

educacional, Tyler (1976) mostra a utilidade da avaliação no campo 

educacional, pela necessidade de se verificar se os resultados das 

atividades escolares foram alcançados de acordo com o planejado 

e, além disso, pela necessidade de analisar as consequências dos 

planos de ensino e dos currículos instituídos na escola. A avaliação, 

portanto, seria um instrumento de diagnóstico que torna possível, 

aos profissionais da educação, fazer correções em seus programas 

e aprimorar o seu trabalho. 

a avaliação institucional

A avaliação aplicada ao campo da educação, como foi visto, é utiliza-

da comumente para aferir o nível de rendimento escolar dos alunos 

e o desempenho do professor. Entretanto, a avaliação é também 

utilizada para julgar o trabalho das instituições de ensino e dos sis-

temas educacionais, seja para verificar a sua eficácia e eficiência, seja 

para identificar os efeitos produzidos por uma ação ou uma política 

aplicada ao sistema educacional ou a uma instituição em particular, 

seja ainda para identificar a consecução de objetivos previamente 

propostos. Belloni (1998) estabelece a diferença entre a avaliação 

da aprendizagem, que trata do rendimento escolar, da apreciação 
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do processo de ensino e aprendizagem e do currículo, e a avaliação 

institucional, que trata do desempenho da instituição, das políticas 

públicas e da boa realização de um projeto. A expressão avaliação 

institucional é utilizada ainda para avaliação da implementação de 

planos ou projetos, dos resultados obtidos ou do impacto causado. 

Assim, a avaliação extrapolou os limites das relações de ensino na 

sala de aula e passou a mensurar a própria escola, o sistema educa-

cional e as políticas que regulam o setor. 

Como processo, a avaliação institucional constitui um serviço 

prestado à sociedade à medida que os participantes da insti-

tuição possam repensar seus compromissos e metas, modos 

de atuação e finalidades de suas práticas e de sua missão. 

(LEITE; TUTIkIAN; HOLZ, 2000, p. 33)

Dias Sobrinho (1996) afirma que um processo de avaliação não 

se restringe apenas a aspectos organizacionais e gerenciais de uma 

instituição, mas ultrapassa seus limites, atinge contextos cada vez 

mais amplos, reflete a ideologia e os valores orientadores da so-

ciedade. Exatamente por isso, a avaliação institucional, sendo um 

processo destinado a analisar o desempenho global das instituições, 

seus processos de funcionamento e os resultados alcançados, identi-

ficando os seus pontos fortes e fracos e, principalmente, verificando 

as dificuldades enfrentadas, com vistas à sua superação, deve levar 

em consideração a natureza da instituição, o contexto em que está 

inserida, a sua missão, o tipo de produto produzido, etc. Cada um 

destes aspectos deve ser objeto de análise, e a metodologia aplicada 

deve contemplar todos eles. Tais princípios e procedimentos são a 

base para a avaliação de qualquer organização ou instituição.

O desenvolvimento da avaliação, acompanhando o aumento gra-

dual da complexidade das situações e das demandas, não se limita 

ao aperfeiçoamento das técnicas e dos métodos, mas, sobretudo, 

à mudança da concepção acerca do processo, da sua importância, 

dos seus objetivos e finalidades. A avaliação, como foi mencionado 

anteriormente, deixa de ser uma atividade meramente técnica e 

incorpora duas outras importantes dimensões: a dimensão política 

e a dimensão ética. Esta visão ampliada da avaliação a transforma, 
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sobretudo, numa atividade de negociação entre avaliador e avaliado, 

exigindo, assim, não só o aperfeiçoamento constante dos instrumen-

tos e métodos de avaliação, como também uma postura mais demo-

crática e participativa tanto na elaboração, quanto na execução da 

avaliação. Em decorrência disso, como observa Dias Sobrinho (2003), 

surge um conflito entre epistemologias positivistas e naturalistas, o 

que resulta, de um lado, numa compreensão da avaliação como um 

processo voltado para o crescimento e aperfeiçoamento e, de outro, 

a avaliação como um processo de aferição voltado para o controle.

modelos de avaliação institucional

Esses dois pontos de vistas divergentes sobre a condução do processo 

vão se constituir em dois diferentes modos de fazer avaliação, em 

torno dos quais se construirão paradigmas, enfoques e modelos de 

trabalho, amplamente discutidos na literatura. Estes termos, utili-

zados muitas vezes como sinônimos, sem maiores preocupações em 

se estabelecer distinções conceituais, produzem uma multiplicidade 

de formas de classificação dos tipos de avaliação.

São muitas as classificações do tipo ou formato de avaliação 

institucional encontradas na literatura. Algumas delas baseadas na 

finalidade do processo, outras nos objetivos, outras, ainda, no nível 

de participação dos usuários, assim como na concepção filosófica 

e/ou política que norteiam o processo de avaliação, tais como en-

tendem Cousins e Earl (1995), House (2000), Saul (2001), e House e 

Howe (2001) e Leite (2005).

Um modo comumente empregado para classificar os tipos de 

avaliação, talvez um modo mais simples, é agrupá-los segundo a fina-

lidade. Deste ponto de vista, em linhas gerais, podem-se agrupar os 

diversos tipos de avaliação institucional em dois grandes grupos:

os modelos educativos, ou formativos, cuja principal finalida-a) 

de é desenvolver e aprimorar a qualidade do trabalho produzi-

do pela instituição avaliada. Este modelo é caracterizado pela 

ênfase na análise qualitativa e incentiva o envolvimento de 

todos os segmentos da instituição na construção e execução 

do processo, portanto é participativo e mais democrático;
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os modelos regulatórios, cuja principal finalidade é garantir o b) 

cumprimento das regras de funcionamento preestabelecidas 

para o sistema, garantindo, consequentemente, o nível de 

qualidade do trabalho das instituições avaliadas. O modelo 

tem, como principal característica, a ênfase na análise quan-

titativa, sendo tecnocrático e centralizador.

Um aspecto importante da discussão sobre os dois modelos de 

avaliação apresentados é a relação com a qualidade. As avaliações re-

gulatórias, como as avaliações de curso de graduação concebidas pelo 

MEC, e baseadas num padrão de qualidade, por exemplo, não pre-

tendem aumentar a qualidade do sistema e sim manter a qualidade, 

assegurando o nível mínimo que as Instituições de Ensino Superior 

(IES) devem demonstrar às autoridades educacionais. Porém, ao se fa-

zer a avaliação das instituições de ensino e se exigir que elas atendam 

aos critérios adotados, consegue-se que elas fiquem mais parecidas 

umas com as outras. Dessa forma, a avaliação termina padronizando 

as instituições, independentemente das suas características, e isto 

não implica necessariamente maior ou menor qualidade.

Ainda em relação a esses dois pontos de vistas acerca dos mode-

los de avaliação, Afonso (2000), ao discutir a avaliação no contexto 

das mudanças sociopolíticas contemporâneas, situa muito bem a 

avaliação, conforme a representação na figura a seguir:

Neoliberalismo

Mercado-avaliador estado-avaliador

Neoconservadorismo

- estado
+ Mercado

avaliação  
estandartizada  

Normativa

avaliação  
estandartizada  

Criterial

+ estado
Mercado

Teoria do estado

estado - providência

avaliação formativa

Resistência do  
estado-providência

Novas formas de avaliação

Teorias da avaliação

d

d

d

Quase-mercado

Crise do  
estado-providência

avaliação estandartizada criterial com 
publicização dos resultados

d

d

Nova direita

Figura 1 – Mudanças sociopolíticas contemporâneas.
Fonte: Afonso (2000, p. 121)
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O esquema proposto por Afonso (2000) estabelece duas linhas 

de contradições, a primeira sendo decorrente da crise do Estado-

providência. Uma nova ordem surge em seu lugar, e o Estado pas-

sa a ser regulador de serviços em lugar de provedor. Daí, pode-se 

identificar, no campo da avaliação, um movimento de resistência a 

esta situação, que defende a avaliação formativa, ou educativa, em 

contraposição à avaliação regulatória. A segunda linha de contradi-

ção decorre das diferenças entre as posições neoliberais e neoconser-

vadoras. No campo da avaliação, estas duas tendências políticas se 

expressam nos modelos avaliativos que possibilitam maior controle 

e regulação por parte do Estado, em contradição com os modelos 

avaliativos que possibilitam maior controle e regulação pelo mer-

cado. A esta segunda contradição, o autor chama de “paradoxo do 

Estado neoliberal”. 

Se a segunda contradição pode ser resolvida, ou pelo menos, 

minimizada por um dispositivo em que o Estado divide com o mer-

cado a função de controle e fiscalização da regulação, a primeira 

contradição persiste e parece ser inconciliável: o modelo regulatório 

e o modelo educativo.

Nos modelos educativos, ou formativos, há o compromisso com 

o desenvolvimento da própria instituição avaliada, a partir da utili-

zação dos resultados obtidos na avaliação. Todo o procedimento da 

avaliação é organizado em função das características da instituição 

e da sua capacidade de aproveitamento dos resultados produzidos. 

Neste caso, é muito desejável o envolvimento de todo o corpo social, 

de todos os segmentos da instituição, tanto nas etapas de preparação 

como nas etapas de execução e análise. Este modelo é utilizado 

principalmente nos processos de autoavaliação, ou processos em 

que esta é tomada como eixo, como atividade central da avaliação. 

Os avaliadores devem estar bem treinados e convictos de que o seu 

papel será sempre de contribuir para que a instituição supere as suas 

dificuldades, aumentando gradativamente o nível de qualidade do 

trabalho que realiza. Esta compreensão do papel do avaliador deve 

estar clara também para os avaliados, para que se possa superar o 

temor e a desconfiança que naturalmente se instala entre as partes 

envolvidas num processo de avaliação.
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Nos modelos regulatórios, ao contrário, não há um compromisso 

direto com o desenvolvimento da instituição e sim com a manuten-

ção da qualidade do sistema como um todo, mesmo sabendo que a 

manutenção da qualidade do sistema pode implicar no aumento da 

qualidade das instituições que compõem o sistema. O efeito, portanto, 

é indireto. A forma de conduzir o processo é também radicalmente 

diferente, pois os avaliadores partem de critérios preestabelecidos, 

que indicam como as instituições devem funcionar para garantir o 

nível de qualidade mínima aceitável. A avaliação, neste caso, procura 

identificar se a instituição atende ou não aos critérios determinados, 

se os objetivos previamente demarcados foram ou não cumpridos. 

Por esta lógica, quando uma instituição atende aos critérios, significa 

que a qualidade do seu trabalho está assegurada. O papel do ava-

liador é sempre de identificação, verificação dos indicadores e ele 

deve estar muito bem treinado para fazer o seu trabalho de forma 

objetiva, com o máximo de imparcialidade e isenção.

o sistema nacional de avaliação 
da educação superior (sinaes)

Em abril de 2003, através das Portarias MEC/SESu nº 11, de 28 de abril 

de 2003, e nº 19, de 27 de maio de 2003, o então Ministro da Educação 

Cristovam Buarque constituiu a Comissão Especial de Avaliação da 

Educação Superior (CEA),

[...] com a finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer 

recomendações, propor critérios e estratégias para refor-

mulação dos processos e políticas de avaliação da Educação 

Superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, 

metodologias e critérios utilizados [...]. (INEP, 2004b, p. 9)

Um ano depois, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) foi instituído através da Lei nº 10.861, de 14 de 

abril de 2004 e regulamentado pela Portaria nº 2.051, de 9 de julho 
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1  Estima-se que 
o mercado privado 

educacional brasileiro 
movimenta quantias 

da ordem de 10 bilhões 
de reais por ano. Uma 

parcela significativa 
deste montante é 

investida em publicidade. 
(SCHWARTZMAN; 

SCHWARTZMAN,  
2002, p. 1) 

2 Cerca de 70% do 
Sistema Federal de Ensino 

Superior é composto por 
IES privadas, de pequeno 

porte, com até 600 alunos.

de 2004. O SINAES conjuga os dois modelos de avaliação: a avaliação 

de caráter educativo, com o intuito de radiografar o funcionamento 

da IES, apontando os seus pontos fortes e fracos, permitindo, assim, 

o aprimoramento contínuo do seu trabalho; e a avaliação regulatória, 

ou somativa, com o intuito de verificar as condições de funciona-

mento da IES, exigindo um padrão mínimo de qualidade para a 

sua permanência no Sistema. A coexistência destas duas funções 

parece indicar uma tentativa de solucionar problemas observados 

nos processos de avaliação anteriores ao SINAES, quando a ênfase 

num modelo ou no outro produziu ganhos, porém trouxe também 

grandes dificuldades. Contudo, a junção destas duas funções, que não 

são excludentes entre si, parece não ser fácil. Primeiro por conta da 

dificuldade de treinamento dos avaliadores, conforme foi apontado 

anteriormente. Segundo, por causa das características do nosso 

Sistema Federal de Ensino Superior: composto por IES de grande 

porte, quase todas públicas, cujo mantenedor é o governo federal; 

um pequeno percentual representa as instituições confessionais 

e comunitárias, sem fins lucrativos; e uma grande quantidade de 

IES de pequeno e médio portes, normalmente faculdades privadas, 

com fins lucrativos. Neste caso, como a regulação é exercida pelo 

próprio Estado, que também é o mantenedor das grandes instituições 

educacionais, as consequências de uma eventual avaliação negativa 

não produzirão efeitos sobre o funcionamento destas IES. E mesmo 

que os efeitos da avaliação afetem a sua reputação, não colocarão em 

risco a continuidade do seu funcionamento. Do mesmo modo, as IES 

de grande porte privadas, cujos mantenedores são grandes grupos 

econômicos, mesmo com a imagem abalada por uma eventual ava-

liação negativa, terão fluxo de caixa suficiente para reverter a sua 

imagem através da publicidade1. Os efeitos de uma avaliação negativa 

sobre as IES de médio e pequeno portes, privadas, mantidas por 

famílias ou pequenos grupos empresariais, podem ser devastadores 

e colocar em risco a própria sobrevivência institucional. Portanto, os 

efeitos regulatórios são muito mais intensos para as IES privadas de 

pequeno porte. Como estas IES constituem a maior parte do Sistema 

Federal de Ensino Superior2, a função regulatória da avaliação ter-

mina sobressaindo-se, em detrimento da função educativa. 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, portanto, 

se constituiu como uma política pública direcionada para as IES de 

pequeno porte espalhadas por todas as regiões do Brasil. Na medida 

em que o efeito da avaliação se produz mais intensamente sobre estas 

IES, como foi mencionado, a simples implementação do SINAES nestas 

instituições, seguindo as orientações e as diretrizes estabelecidas pelo 

poder público, seria capaz, por si só, de promover um modelo de 

gestão compatível com as suas dimensões e as suas possibilidades.

o conceito de política e a teoria política

O termo política tem sido utilizado de diversas maneiras e com 

diferentes significados ao longo do tempo. Porém, o termo é empre-

gado mais frequentemente para designar o debate ou o confronto 

entre dois ou mais grupos em torno de uma ideia. Duverger (1962) 

observa que o significado do termo oscila entre duas grandes inter-

pretações: a primeira dessas interpretações entende a política como 

uma luta entre grupos ou entre indivíduos. Neste caso, a vitória 

de uma das partes lhe confere o poder, permite a sua dominação 

sobre a sociedade e lhe possibilita tirar proveito desta situação. Os 

demais indivíduos da sociedade fazem oposição a esta dominação, 

empreendendo esforços para detê-la ou até mesmo destituir o grupo 

dominante desta posição. A segunda dessas interpretações entende 

a política como uma negociação, com vistas a manter a ordem e a 

justiça numa sociedade. Neste caso, a política possibilita harmonizar 

posições antagônicas, permitindo, assim, a participação dos indiví-

duos, integrando-os em torno de ideais de justiça e equilíbrio.

Parsons (1970) traduz esse conceito de modo mais geral, definindo 

política como a ação que move os indivíduos na busca coletiva de 

fins coletivos. Robert Dahl (1970), por sua vez, apoiado nas posições 

de Lasswell e Weber, bem como nas ideias de Aristóteles, define 

política de forma mais ampla, como um padrão de relações huma-

nas, baseadas em poder, governo e autoridade. Dagnino (2002), ao 

discutir as definições de Easton (1953), Heclo (1972), Jenkins (1978), 

Wildavsky (1979) e Ham e Hill (1993), destaca que as características 
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do conceito de política podem ser resumidas por três elementos: 

decisões e ações que transformam ou agregam valores a algo, uma 

instância em que as ideias são articuladas e confrontadas com o con-

texto e os mecanismos que sustentam o curso do desenvolvimento 

das decisões e ações no tempo.

É fácil observar que as definições de política envolvem sempre a 

discussão ou negociação em torno de um curso de ações, antecedidas 

por um conjunto de decisões, direcionadas a metas preestabelecidas. 

Bobbio, Matteucci e Pasquino (2002), perseguindo a etimologia do 

termo, mostra que a palavra política foi originada do adjetivo polis, 
que significa tudo o que se refere à cidade, portanto, ao que é urbano, 

civil e público. Ainda segundo Bobbio, Matteucci e Pasquino o termo 

durante muito tempo foi utilizado para obras dedicadas ao estudo 

das coisas relacionadas ao Estado: 

Na época moderna o termo perdeu o seu significado origi-

nal, substituído, pouco a pouco, por outras expressões como 

“Ciência do Estado”, “Doutrina do Estado”, “Ciência Política”, 

passando a ser comumente usado para indicar a atividade ou 

conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem como 

referência a polis, ou seja, o Estado. (BOBBIO, 2002, p. 954)

As definições de Ciência Política vão oscilar entre dois pontos de 

vistas: aqueles que a definem como a Ciência do Estado e aqueles 

que a definem como a Ciência do Poder. Na prática, isto signifi-

ca preocupar-se com as questões do funcionamento do Estado, na 

primeira acepção, e preocupar-se com as funções de governo, na 

segunda acepção.

Uma teoria política, como define Easton (1970), é um conjunto de 

ideias sistematizadas, que formam um sistema simbólico que, por sua 

vez, permite a compreensão das estruturas políticas e a explicação 

dos fenômenos neste campo. A complexidade dos fatos em política, 

ou do que se poderia chamar de fenômenos políticos, é muito grande, 

o que normalmente exige várias formas de leitura, vários pontos de 

vistas ou enfoques, que se traduzem nas teorias. As teorias, portanto, 

permitem a análise do objeto por diferentes ângulos.
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a análise de políticas públicas

Os termos Policy, politics e polity, normalmente apresentados em inglês 

pela dificuldade de correspondência exata dos seus significados em 

português, definem três importantes conceitos para análise de políti-

cas, cada um deles enfatizando um aspecto ou dimensão da política. 

O termo policy está relacionado aos conteúdos da política; o termo po-
litics, aos processos políticos e o termo polity, às instituições políticas. 

Dagnino (2002), articulando as ideias de Lasswell (1951), Dye (1976), 

Wildavsky (1979), Ham e Hill (1993) e Bardach (1998), define a análise 

de políticas públicas como um conjunto de atividades relacionadas 

às ações governamentais. Do mesmo modo, Young (1970) assinala 

que, embora a análise de políticas seja tradicionalmente relacionada 

às estruturas políticas que determinam o modo de organização e 

funcionamento das instituições, a ênfase maior neste campo recai 

sobre o Estado, especialmente nas estruturas do governo.

As políticas variam segundo as suas finalidades e objetivos. 

Embora Coimbra (1989) proponha uma classificação baseada em 

perspectivas teóricas, tais como a teoria da cidadania, o marxismo, 

o funcionalismo, a teoria da convergência, o pluralismo e as teorias 

econômicas, é mais comum encontrar-se na literatura, classificações 

baseadas na finalidade ou objetivo e, por consequência, nos resul-

tados produzidos pela política. Consoante com esta perspectiva, 

Santos (1989) classifica as políticas em preventivas, compensatórias 

e redistributivas, que podem ser entendidas como uma variação da 

classificação de Lowi (apud SOUZA, 2006), que propõe quatro tipos 

de políticas:

as políticas distributivas – são iniciativas do governo, cujos a) 

resultados geram maior impacto sobre indivíduos ou determi-

nados grupos sociais, em prejuízo da sociedade como um todo. 

Na maioria das vezes, beneficiam uma parcela significativa da 

população e, por isso, os ganhos tornam-se mais perceptíveis 

do que as perdas. Este tipo de política gera pouco conflito;

as políticas regulatórias – são aquelas que normatizam as b) 

atividades ou ações de determinados grupos ou indivíduos 

na sociedade. Estabelecem limites, impõem condições para o 
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funcionamento, de modo que são as políticas mais facilmente 

percebidas pela população. O grau de conflitos depende da 

relação estabelecida entre os custos e os benefícios gerados 

pela política;

as políticas redistributivas – são políticas que impõem, no c) 

curto prazo, perdas e sacrifícios de certos grupos sociais, e 

apontam ganhos futuros, embora incertos, para outros grupos. 

Implica num deslocamento de recursos ou vantagens entre 

grupos sociais, por isso o nível de conflito é alto;

as políticas constitutivas – também chamadas de políticas d) 

estruturadoras, são aquelas que organizam os procedimentos, 

que determinam as regras e condições gerais de funcionamen-

to do processo político.

Cada um desses tipos de políticas vai requerer dos seus adminis-

tradores, ou fazedores de políticas, modos específicos de condução 

para obterem os resultados planejados. Portanto, a principal função 

dos modelos de análise política é proporcionar os conhecimentos 

necessários para permitir a escolha das estratégias corretas para a 

aplicação bem-sucedida de uma política pública.

os modelos de analise de políticas públicas

Alguns modelos foram propostos para a compreensão das políticas 

públicas e possibilitar a sua análise. As classificações são úteis, pois 

agrupam esses modelos em função de alguma característica ou ele-

mento da política que é destacado. A compreensão desses modelos 

se faz necessária, na medida em que permite compreender como 

essas características ou elementos destacados são relacionados para 

explicar um fenômeno político. 

Nesse sentido, é importante identificar um modelo de análise 

política que permita estudar o SINAES, levando em consideração as 

suas características e as estratégias utilizadas para a sua implementa-

ção. A avaliação da educação superior brasileira foi concebida como 

um sistema – o SINAES – e implementada por partes. Primeiro, a 

Avaliacao_educacional.indb   68 31/03/2010   16:00:00



a avaliação como uma política pública: aspectos da implementação do sinaes 69

elaboração do projeto pelas IES, depois as recomendações para a ela-

boração do PDI e PPI, a autoavaliação pelas IES, seguida pela avalia-

ção externa pelo Inep, a integração dos dados do Cadastro Nacional 

de Docentes, do Censo e do Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (ENADE). Cada uma dessas etapas tem orientações, di-

retrizes e prazos estabelecidos. Concomitantemente, outras ações 

foram necessárias para colocar o SINAES em pleno funcionamento: 

constituição das comissões (Conaes, CTAA, CPA, Comissões Externas 

de Avaliação), constituição do banco de avaliadores (BASis). Para que 

o sistema funcione, é necessário que cada uma das etapas e ações 

componentes aconteça conforme foi planejada, de modo que os 

resultados parciais obtidos em cada uma delas possam ser integrados 

e traduzidos, constituindo uma visão ampla e sistêmica do conjunto 

de IES avaliadas.

O acompanhamento das etapas e ações componentes do SINAES 

será fundamental para que se possa verificar o nível de desempenho 

de cada uma delas, permitindo, assim, os ajustes e correções, quando 

necessárias. 

Souza (2006) faz um esforço para reunir, numa apresentação 

sucinta, os modelos que considera mais importantes de análise 

política. A autora comenta as principais características do incre-

mentalismo, do ciclo de política pública, do modelo garbage can, 
da coalizão de defesa, do modelo de arenas sociais, do equilíbrio 

interrompido e os modelos influenciados pelo novo gerenciamento 

público, buscando identificar os seus principais pontos de conver-

gência e divergência.

O modelo de análise “Ciclo de Políticas Públicas” ou Policy Cycle, 
como é também referido na literatura, é bem adequado para estudar 

o processo de avaliação institucional/SINAES, pois permite estudar 

detalhadamente as diversas fases envolvidas num processo político, 

e compreender como, em cada uma dessas fases, as relações de poder, 

os processos decisórios e as relações entre os atores determinam as 

práticas político-adiministrativas.

O modelo de análise proposto por kingdon (1995 apud CARDOSO, 

2004), chamado de ciclo da política pública, ou Policy Cycle, considera 

o processo político como algo dinâmico, organizado no tempo e 
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composto por etapas bem demarcadas e que permite, inclusive, pos-

sibilidades de aprendizagem com o próprio dinamismo do processo. 

Embora existam várias propostas de divisão do ciclo político, de um 

modo geral, são identificadas como a primeira etapa, a definição da 

agenda, ou seja, quando um problema é identificado e tomado como 

objetivo para busca de soluções; a segunda etapa é a identificação 

das alternativas possíveis para a solução do problema; a etapa se-

guinte é a avaliação das opções disponíveis; depois, a implementação 

constitui-se na etapa seguinte, concluindo com a avaliação, que é 

a última etapa.

A ênfase no ponto de partida do ciclo é destacada por kingdon 

(1995 apud CARDOSO, 2004), que considera importantes “as nuances 

que envolvem os estágios de pré-decisão”. De fato, a preocupação 

com as fases iniciais do SINAES pode ser identificada nos primeiros 

pronunciamentos do governo federal acerca da necessidade da cria-

ção de uma política de avaliação para a educação superior,

Tratava-se, pois, urgente a criação de um Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES) a fim de suprir 

esta lacuna das políticas educacionais – diagnosticada desde 

o primeiro Programa de Governo do Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, cuja orientação era clara: Uma política de ensi-

no superior precisa apoiar-se em pressupostos acadêmicos e 

políticos que indiquem claramente sua fundamentação dou-

trinária. [...] O enfoque adotado conduz à problemática das 

complexas relações entre saber e poder, propondo uma nova 

política capaz de refundar a missão pública do sistema univer-

sitário brasileiro, respeitando sua diversidade, mas tornando-o 

compatível com as exigências de qualidade, relevância social 

e autonomia universitária. (TRINDADE, 2007, p. 12)

Feita essa constatação, o passo seguinte foi a criação de uma 

comissão capaz de elaborar uma proposta para a criação de um 

sistema nacional de avaliação. A proposta original foi apresentada ao 

Ministro da Educação em 2003 e o percurso dessa proposta, até a sua 

aprovação (Lei nº 10.861), está descrita no livro: SINAES: da concepção 
à regulação, publicado pelo INEP em 2004. Muitos estudos foram rea-

Avaliacao_educacional.indb   70 31/03/2010   16:00:00



a avaliação como uma política pública: aspectos da implementação do sinaes 71

lizados sobre o SINAES, sobretudo estudos comparativos, buscando 

estabelecer semelhanças e diferenças com processos avaliativos 

anteriores. (BERTOLINI, 2004; BARREYRO; ROTHEN, 2006) Outros 

estudos procuram, ainda, analisar a implantação do SINAES do ponto 

de vista sistêmico e do ponto de vista da CPA (ALMEIDA JÚNIOR, 

2005b; ANDRIOLA, 2005; AUGUSTO; BALZAN, 2007), identificando 

os entraves e as dificuldades enfrentadas nos momentos iniciais da 

execução da avaliação institucional. Entretanto, pouca atenção foi 

dispensada à implementação do SINAES no âmbito das IES.

A desatenção com a etapa de implementação do ciclo de políticas 

públicas é destacada na literatura. Segundo Faria (2003), de todas as 

fases do ciclo de políticas, a implementação é a fase menos estudada. 

É muito alta a complexidade do processo de implementação de uma 

política do porte do SINAES, com a sua abrangência e, sobretudo, 

com a sua capacidade de gerar consequências sobre o funcionamento 

das IES, especialmente as de pequeno porte. A forma como a política, 

que tem efeito regulatório, é absorvida pela IES e o modo como as 

diretrizes e orientações são postas em prática, determinam o nível 

de qualidade dos resultados e mesmo a eficácia dos efeitos planeja-

dos. Daí a importância de acompanhamento minucioso desta etapa, 

visando superar as barreiras e resistências que operam naturalmente, 

em tais situações, bem como identificando aspectos e situações que 

eventualmente necessitem de ajustes e correções por parte dos 

formuladores da política.

Silva e Melo (2000) acreditam que as dificuldades enfrentadas 

durante a implementação das políticas públicas são as principais 

responsáveis pelos fracassos de programas governamentais. Por 

isso, defendem o ponto de visita de que os processos de avaliação de 

políticas públicas devem atentar, especialmente, para os processos 

de implementação. 

Na visão clássica, a implementação é uma fase do ciclo de políticas 

públicas, posterior à fase de formulação, em que se executa o que foi 

formulado e planejado, desconsiderando os efeitos retroalimentado-

res que a implementação produz sobre a formulação. Neste caso, “a 

implementação é entendida, fundamentalmente, como um jogo de 

uma só rodada onde a ação governamental, expressa em programas 
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ou projetos de intervenção, é implementada de cima para baixo (top 
down)”. (SILVA; MELO, 2000, p. 5)

O enfoque top down entende a implementação como um processo 

preestabelecido, com regras e procedimentos bem definidos, em 

que os formuladores têm total controle do processo. Neste caso, o 

insucesso na implementação significa que, em algum ponto do pro-

cesso, os procedimentos foram mal executados ou mal-entendidos.

Esta visão simples, porque reflete no plano ideal como a imple-

mentação deveria ocorrer, é criticada exatamente porque coloca à 

margem do processo toda a dinâmica que se estabelece na relação 

entre os indivíduos e entre os grupos, a sutileza dos conflitos de 

interesses e a capacidade de influência que cada ator ou grupo exerce 

sobre o processo de implementação. 

O clássico trabalho de Pressman e Wildavsky (1984) alerta para os 

“contratempos” experimentados durante a fase de implementação e, 

sobretudo, chama a atenção para a necessidade de estudos específi-

cos sobre esta fase.  Se a implementação de uma política depende das 

ações de muitos atores, em muitas instâncias, o nível de aceitação e 

colaboração de cada um deles deve ser total, para que a implemen-

tação ocorra conforme foi planejada. Caso haja, em qualquer das 

instâncias, uma colaboração menor do que a necessária haverá o 

que Wildavsky chama de déficit de implementação. A cumulação de 

déficits de implementação colocará os objetivos da política em risco, 

ou, na melhor das hipóteses, diminuirá os efeitos dos resultados 

previstos quando da formulação da política. A implementação, neste 

caso, é a fase marcada pela imprevisibilidade e, portanto, pela perda 

de controle por parte do formulador da política, pois não é possível 

prever todas as situações envolvidas no processo de implementação 

de uma política, conforme Cunha (2001).

O enfoque bottom up, ao contrário do top down, entende a imple-

mentação como um processo caracterizado por um estado de tensão 

entre aqueles interessados em colocar a política em ação e aqueles 

que serão afetados por ela. A implementação, do mesmo modo que 

a formulação, é um processo caracterizado por intensa negociação 

entre as partes interessadas e, por isso mesmo, o controle não está 

totalmente nas mãos do formulador, nem totalmente nas mãos do 
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implementador. Neste caso, o insucesso na implementação da política 

significa incapacidade de negociação durante o processo. É grande o 

número de variáveis que influenciam no processo de elaboração das 

políticas públicas. Uma boa parte dessas variáveis ocorre, exatamente, 

no momento em que elas são postas em prática, ou seja, durante a 

sua implementação, pois é o momento, como já foi demonstrado, 

em que os formuladores perdem o controle do processo.

Silva e Melo (2000) identificam três dimensões que devem ser 

observadas nos estudos de implementação de políticas: a primeira 

dimensão diz respeito à discrepância entre o que foi planejado, ou 

seja, a formulação da política, e o formato final adquirido pela po-

lítica após o processo de implementação; a segunda corresponde às 

alterações institucionais decorrentes do processo de implementação, 

ao longo do tempo. E a terceira dimensão enfatiza as condições que 

possibilitam ou dificultam o processo de implementação.

A vantagem de se tomar a implementação como uma forma de 

redefinir os rumos da política, corrigindo problemas e distorções,  

é óbvia, tanto pela economia na redução de custos como pela redução 

do tempo. Todavia, a análise da etapa de implementação não é tarefa 

fácil, seja por conta do número de atores envolvidos; seja pela quan-

tidade de tarefas a serem executadas, num curto espaço de tempo.

Teoricamente, no que diz respeito à educação superior, as van-

tagens de corrigir os rumos das políticas de avaliação e negociar 

a sua redefinição durante o processo de implementação seriam 

enormes, não só pelo número de instâncias envolvidas, como,  

e até mesmo, pelas características deste tipo de atividade, em que 

a ampla participação dos envolvidos é sempre desejável. Na prática, 

porém, esta convicção é enfraquecida diante dos enormes desafios 

de avaliar um sistema de educação superior com as características 

do brasileiro, contemplar as especificidades das diferentes IES e as 

especificidades das regiões onde estão inseridas. Ademais, avaliar 

não é uma tarefa fácil, envolve dimensões técnica, ética e política, 

e exige habilidades e competências, tanto do avaliador quanto do 

avaliado, difíceis de serem treinadas. Além disso, é necessário definir 

com clareza o modelo de avaliação a ser adotado, examinar as difi-

culdades que tal modelo apresentará, tanto para o avaliador como 
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3 A Conaes, o Inep 
e o MEC promoveram 

vários eventos: “Oficinas 
Regionais de Apoio à 
Auto-avaliação – (por 

regiões geográficas)”; 
“Workshop Regional sobre 

Avaliação da Educação 
Superior – a avaliação 

interna”; “Capacitação de 
Coordenadores das CPAs – 
(por regiões geográficas)”. 

Os eventos reuniam 
coordenadores de CPA, 

em função do tamanho 
das IES (IES com até 500 

alunos, IES com até 2.500 
alunos e IES com mais de 

2.500 alunos).

para o avaliado, e o tipo de resultado que poderá ser produzido a 

partir da sua aplicação.

o processo de implementação do sinaes

Pode-se pensar a implementação do SINAES considerando dois pontos 

de vista: primeiro, no âmbito do sistema de ensino superior; segundo, 

no âmbito das instituições de ensino superior. Estes dois pontos de 

vista se constituem em duas etapas de implementação, que acon-

tecem em dois momentos consecutivos, sob a responsabilidade de 

diferentes agentes, que utilizam estratégias e meios específicos para 

consecução dos seus objetivos, e, consequentemente, não oferecem 

as mesmas possibilidades de acompanhamento e controle do proces-

so de implementação, por parte dos formuladores do SINAES.

A implementação do SINAES no âmbito do sistema de ensino 

superior brasileiro foi bem-sucedida em alguns aspectos: a propos-

ta apresentada pela Comissão Especial de Avaliação da Educação 

Superior (CEA) foi aprovada em todas as instâncias governamen-

tais, com algumas alterações e ajustes; apesar das alterações,  

os princípios e os fundamentos da concepção de avaliação defendida 

pela CEA foram preservados; por fim, os processos de avaliação, 

componentes do SINAES (Enade, ACG e Avalies), foram regulamen-

tados separadamente e colocados em funcionamento gradualmente. 

Apesar da insegurança que esta estratégia produz, porque em de-

terminado momento os procedimentos novos e os procedimentos 

antigos coexistem numa fase de transição e a postura dos órgãos 

governamentais parece dúbia, a possibilidade de rejeição aos novos 

procedimentos é atenuada. Antes de cada componente do SINAES 

entrar em operação, os órgãos governamentais, responsáveis pela 

sua implementação, publicaram documentos para orientação e 

promoveram oficinas3 para a capacitação dos pesquisadores institu-

cionais, avaliadores e coordenadores de comissões de avaliação. Não 

obstante este esforço, dois aspectos em particular ficaram obscuros: 

como acontece a articulação entre os processos de avaliação com-

ponentes do SINAES; e como as funções formativas e regulatórias 

se estabelecem concomitantemente.
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A implementação do SINAES no âmbito das IES, por outro lado, 

também foi objeto de preocupação da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Conaes), do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e do Ministério da 

Educação. O documento Diretrizes para a avaliação das instituições de 
educação superior (INEP, 2004b), elaborado pela Conaes para subsidiar 

o trabalho das Comissões Próprias de Avaliação e os demais atores 

da comunidade acadêmica envolvidos com a avaliação institucional, 

apresentou, como um dos seus principais objetivos, estabelecer as 

diretrizes para implementação da avaliação institucional. Há uma 

preocupação, expressa no documento, com a organização do pro-

cesso de avaliação, a ser empreendido pelas Comissões Próprias de 

Avaliação (a autoavaliação), de modo a permitir a comparação dos 

resultados entre as instituições componentes do Sistema Federal de 

Ensino Superior. Outra preocupação expressa no documento é com a 

preparação da avaliação externa a ser empreendida pelas Comissões 

Externas de Avaliação, definidas pelo Inep. A implementação da auto-

avaliação nas IES deve observar alguns aspectos, muito assinalados 

nos textos sobre o SINAES. Um desses aspectos é a necessidade de 

envolver toda a comunidade acadêmica, de modo a garantir ampla 

participação. Além disso, a CPA deve ter sempre como princípio 

orientador do seu trabalho, a ideia de qualidade acadêmica, definida 

no documento da Conaes (INEP, 2004b) como a maior proximidade 

possível entre o que está posto no projeto da IES e a realidade do 

cotidiano institucional. Ou seja, aproximar o máximo possível o 

que está dito nos documentos institucionais acerca do trabalho da 

IES e aquilo que realmente acontece cotidianamente, quando a IES 

está em funcionamento. A CPA deverá construir uma proposta de 

avaliação, capaz de produzir um olhar o mais abrangente possível 

sobre a instituição, de modo a permitir um planejamento institucio-

nal, com ações voltadas para a melhoria contínua da sua qualidade 

acadêmica. Para cumprir este objetivo, o documento sugere que o 

processo avaliativo seja capaz de analisar os diferentes níveis da 

instituição, quais sejam:

a) nível declaratório: analisa os textos que fundamentam o 
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projeto institucional que, em geral, está enunciado sob a for-

ma de princípios coerentes, embora possa haver contradições 

entre os objetivos e o projeto;

b) nível formativo: avalia a coerência entre as normas insti-

tucionais e a gestão prática das IES;

c) nível da organização: avalia se a instituição conta com 

instâncias que promovam a qualidade compatível com as 

modalidades de ensino, pesquisa e extensão e sua efetividade 

acadêmica e social;

d) nível dos resultados: avalia a eficácia e efetividade aca-

dêmica e social dos processos desenvolvidos: formação de 

profissionais, produção acadêmica, artística e cultural dis-

seminada no âmbito técnico-científico e social, entre outros. 

(INEP, 2004b, p. 17)

Uma vez observados esses aspectos, espera-se que a proposta de 

avaliação elaborada esteja ajustada às especificidades da instituição, 

garantindo assim, a avaliação do funcionamento real da instituição e 

evitando a avaliação baseada em padrões de qualidade e referenciais 

externos, aplicados indistintamente a qualquer tipo de instituição.

A CPA é considerada o elo de ligação entre a IES e o Poder Público, 

e a sua proposta de autoavaliação estabelecerá um nexo entra a IES e 

o conjunto delas, o Sistema Federal de Ensino Superior. Exatamente 

por isso, a implementação do SINAES no âmbito das IES torna-se de 

fundamental importância, pois a forma como cada IES vai-se organi-

zar para cumprir as diretrizes estabelecidas pela Conaes produzirá 

resultados muito diferentes, do ponto de vista dos objetivos e finali-

dades da avaliação da educação superior, conforme está posto na Lei 

nº 10.861. Ademais, a implementação no âmbito das IES não permite 

o acompanhamento e a supervisão do processo. Os procedimentos 

que ocorrem, entre o momento em que a IES inicia o processo de 

implementação do SINAES na IES até o momento em que a IES apre-

senta o seu Projeto de avaliação ao Inep, ficam invisíveis. Do mesmo 
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4 A Lei nº 10.861, de 
14 de abril de 2004, e 
a Portaria nº 2.051, de 
9 de julho de 2004, 
institui e regulamenta, 
respectivamente, o 
SINAES nas IES 
integrantes do Sistema 
Federal de Ensino 
Superior. Todavia, houve 
empenho dos órgãos da 
Administração Federal em 
estender a ação do SINAES 
para as IES vinculadas ao 
sistema estadual, através 
de acordo de cooperação.

modo, os procedimentos que ocorrem na IES durante o processo de 

autoavaliação (avaliação interna), ficam também invisíveis. 

conclusão

Vários são os fatores que podem interferir no processo de implemen-

tação e produzir efeitos indesejáveis, tais como: a desconfiança em 

relação à avaliação, adoção de objetivos estritamente relacionados 

ao cumprimento das exigências dos órgãos governamentais, entendi-

mento da avaliação como uma tarefa a ser executada com a simples 

finalidade de apresentar os pontos fortes da IES. O processo de imple-

mentação do SINAES no âmbito das IES, portanto, é um dos pontos 

críticos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.

A implementação da avaliação no âmbito das IES passaria por 

três etapas:

a etapa da preparação da avaliação (constituição da CPA, sen-a) 

sibilização, elaboração do projeto de avaliação); 

a etapa de desenvolvimento da avaliação (ações desenvolvidas b) 

pela IES, levantamento de dados, análise dos dados); 

a etapa da consolidação da avaliação (relatório, divulgação e c) 

balanço crítico – meta-avaliação).

Considerando essas etapas, o ponto de partida da implementação 

do SINAES no âmbito das IES foi a criação da Comissão Própria de 

Avaliação. As CPA teriam que ser cadastradas no Inep até 60 dias após 

a publicação da Lei n º10.861, ou seja, 14 de julho de 2004. Almeida 

Júnior (2005b) examinou os dados do cadastro das CPA junto ao 

INEP, identificando 1.831 Comissões Próprias de Avaliação cadas-

tradas até o fim de dezembro de 2004. Este número corresponde 

a 84% das Instituições componentes do sistema de ensino superior 

brasileiro. Das instituições que não haviam cadastrado a sua CPA 

até aquele momento, 16% do total, algumas delas eram instituições 

novas (recém-credenciadas), que não tinham como atender a este 

requisito, bem como as IES pertencentes ao Sistema Estadual, que 

não participavam do SINAES4. Como o número de IES vinculadas 
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5 Dados de acordo com 
o Censo da educação 
superior 2003 e 2004. 

(INEP, 2003, 2004)

6 Denominação 
vigente à época. Hoje a 

denominação ‘Faculdades’ 
inclui as Faculdades 

Isoladas, as Faculdades 
Integradas e os Institutos 

de Educação Superior.

ao Sistema Estadual de Educação corresponde a 6,8% do total de IES 

brasileiras, e o crescimento do número total de IES entre os anos de 

2003 e 2004 foi da ordem de 18% (1.856 para 2.013 instituições5), pode-

se concluir que, praticamente, todas as IES criaram e cadastraram 

suas Comissões Próprias de Avaliação. Este dado é confirmado por 

Trindade (2007), que anuncia um índice de adesão “[...] superior a 

90% entre as instituições públicas e privadas vinculadas ao MEC e 

de 6% entre as estaduais dependentes do CEE, que se cadastraram 

voluntariamente [...]”. (TRINDADE, 2007, p. 38)

Almeida Júnior (2005b) traça ainda um perfil dos coordenadores 

de CPA e destaca algumas características importantes acerca da cons-

tituição dessas comissões: 90% dos coordenadores cadastrados são 

de IES particulares e apenas 10% de IES públicas; 82% pertencem a 

Faculdades e Institutos de Educação Superior6 e apenas 7% corresponde 

a universidades; dos 1.832 coordenadores de CPA, 62,3% são docentes, 

porém existem coordenadores técnico-administrativos, discentes e até 

membros da sociedade civil; e 69% das CPA foram instituídas através 

de portaria expedidas pelo dirigente máximo da IES.

Outros dados importantes acerca do processo de implementa-

ção do SINAES nas IES podem ser verificados através dos eventos 

realizados pelo MEC, Inep e Conaes, com o objetivo de orientar e 

apoiar o trabalho dos coordenadores de CPA. Os primeiros eventos – 

‘Seminários de Capacitação de Coordenadores das Comissões Próprias 

de Avaliação’, – foram realizados em 2004 e reuniram coordenadores 

de CPA em função da região geográfica onde suas respectivas IES 

estavam sediadas: Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, realizado 

na cidade de Brasília; Região Sudeste (exceto o Estado de São Paulo), 

realizado na Cidade de Belo Horizonte; Região Sudeste (somente 

Estado de São Paulo), realizado na Cidade de São Paulo e o último, 

para a Região Sul, realizado na Cidade de Florianópolis. Participaram 

desses seminários cerca de 1.600 coordenadores de CPA. (TRINDADE, 

2007) Os coordenadores participantes dos seminários levantaram 

uma série de dúvidas, dificuldades, e manifestaram receios sobre 

alguns aspectos da avaliação. (ALMEIDA JÚNIOR, 2005b)

Exatamente por conta da insegurança dos coordenadores de CPA, 

vários eventos foram promovidos neste período por empresas de 
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consultoria educacional, visando subsidiar o trabalho dessas comis-

sões. No entanto, a partir de 2006, principalmente após a divulgação 

do instrumento que seria usado para a avaliação externa, o número 

de eventos promovidos pelas empresas de consultoria educacional 

praticamente chegou a zero. Havia uma clara percepção de que os 

documentos e a própria legislação eram suficientes para garantir 

a fase inicial de implementação do SINAES no âmbito das IES. Por 

outro lado, havia a descrença sobre a capacidade de utilização dos 

resultados da avaliação, para que eles produzissem os efeitos espera-

dos de elevação da qualidade das IES, e, em consequência, do sistema 

de ensino superior como um todo. Ou seja, a descrença de que o 

processo de autoavaliação institucional pudesse ser institucionali-

zado, e pudesse ser mais do que o cumprimento de uma exigência 

dos órgãos reguladores. Este ponto de vista manifestado por uma 

grande parte dos coordenadores de CPA. De fato, este aspecto, apesar 

de muito importante para o pleno funcionamento da política de 

avaliação, não foi devidamente observado, embora seja uma das 

etapas do processo de implementação, descrita nas Diretrizes para 
avaliação das instituições de educação superior. (INEP, 2004b, p. 23)

A organização do processo de auto-avaliação prevê a ocorrên-

cia de três diferentes etapas: preparação, desenvolvimento e 

consolidação da avaliação. Ao longo deste processo, que tem 

ritmos institucionais distintos, a Conaes e o Inep também 

promoverão uma interação periódica com as instituições 

que, além de possibilitar comunicação e diálogo, permitam 

eventuais correções de rumos. 

O reconhecimento da importância da institucionalização, ou 

consolidação da avaliação, e a intenção de supervisioná-la foram 

anunciados. Todavia, não foi previsto nenhum dispositivo de acom-

panhamento da institucionalização da avaliação institucional nas 

IES. O único elemento que talvez pudesse lançar alguma luz sobre 

este aspecto seria o “balanço crítico” da avaliação (meta-avaliação), 

fase prevista na última das três etapas da autoavaliação mencionadas 

anteriormente, e assim descrita no mesmo documento:
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O processo de auto-avaliação proporciona o autoconhecimento, 

que em si já representa grande valor para a IES e se caracteriza 

como um balizador da avaliação externa, prevista no SINAES.

Como finalização de cada fase da avaliação, a reflexão sobre 

processo é necessária, visando a sua continuidade. Assim, 

uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e dos 

avanços que se apresentaram durante o processo, permitirá 

planejar ações futuras. (INEP, 2004b, p. 27)

Contudo, os órgãos governamentais mostraram-se incapazes de 

acompanhar o processo de implementação da avaliação nas IES.  

O tamanho e a complexidade do sistema de educação superior bra-

sileiro parece ter sido mal dimensionado na proposta original, bem 

como na legislação que regulamentou o SINAES. As IES enviaram 

os seus projetos de avaliação institucional ao INEP, que os avaliou 

e devolveu às instituições um parecer conclusivo sobre o projeto 

e indicando eventuais correções a serem feitas. Posteriormente, as 

IES enviaram os relatórios da primeira avaliação interna realizada.  

A partir daí, as avaliações internas subsequentes até o fechamento do 

ciclo avaliativo, os prazos e orientações dos órgãos governamentais 

ficaram confusos. A definição do ciclo avaliativo, os prazos para re-

querimento da avaliação externa, prorrogação destes prazos, foram 

tratados por várias Portarias do MEC e do INEP. Entre 2006 e 2008, 

o MEC implantou um novo sistema eletrônico de gerenciamento de 

processos – E-mec, e instituiu o Índice Geral de Cursos (IGC), que con-

solida as informações sobre os cursos superiores obtidas através dos 

cadastros, censos e avaliações realizadas pelo INEP e Capes. É possível 

que a introdução destas novas ferramentas e procedimentos (o IGC, 

o sistema E-mec, o conceito preliminar, etc), que alteraram os pro-

cedimentos relativos à avaliação e supervisão da educação superior, 

facilitem em muito a tarefa de acompanhamento e supervisão por 

parte dos órgãos governamentais. Além disso, a dispensa da avaliação 

in loco, nos casos em que os cursos avaliados obtiverem conceitos 

satisfatórios, racionaliza o processo de supervisão e minimiza as 

dificuldades inerentes ao tamanho do sistema federal de educação 

superior, por causa da redução do número de visitas in loco. 
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Será necessário um tempo para avaliar o efeito desta nova sis-

temática sobre o comportamento das IES.  Atualmente, até onde 

foi possível observar, a implementação da avaliação no âmbito das 

IES obedeça à lógica da prudência, fazendo com que as IES adotem 

uma postura defensiva, “ritualizando” a avaliação e tentando ga-

rantir uma avaliação positiva do seu trabalho, por parte dos órgãos 

reguladores. Todavia, mesmo “ritualizando” o processo de avaliação, 

as orientações, diretrizes e a própria legislação obrigaram as IES 

(especialmente aquelas de pequeno porte), a refletirem sobre os 

trabalhos que realizam, a valorizarem o planejamento e incenti-

varam as IES a adotarem um modelo de gestão fundamentado nos 

resultados. Neste caso, a avaliação institucional vale mais pelo efeito 

que causa nas IES e menos pelos resultados que produz, exatamente 

como fazem as políticas.
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