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introdução

O título deste capítulo contém propositadamente cinco conceitos que 

estão sempre presentes e entrelaçados nas reflexões e na experiência 

concreta de todos os envolvidos com a tomada de decisões que impli-

cam em consequências para a vida dos indivíduos e das instituições. 

Ao longo do texto será feita uma tentativa de análise desses elemen-

tos e da conexão dos mesmos com o desenvolvimento das ações de 

avaliação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFBA.

O poder e a sua distribuição entre os indivíduos ou entre os diver-

sos segmentos das sociedades organizadas sempre se constituíram 

questões cruciais para a humanidade, e estão na origem dos grandes 

conflitos e transformações ao longo da história.

Partindo-se do conceito de poder como a possibilidade de tomar 
decisões e fazer com que essas decisões sejam implementadas, o Estado é a sua 

instância mais representativa na medida em que se sobrepõe a todas 

as demais manifestações de poder disseminadas na sociedade, sejam 

elas coletivas ou individuais, estando historicamente associado ao 

uso da força e a impossibilidade de se evitar a sua ação coercitiva.  

Nas sociedades antigas e do ocidente medieval as religiões contribu-

íram fortemente para conferir legitimidade ao exercício do poder 

político, associando divindades a governantes, obtendo assim uma 
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obediência consentida por parte dos que são submetidos ao Estado 

e reduzindo, desse modo, a necessidade do uso da força.

É na Grécia Antiga, no século V a.C., que surge a ideia de de-

mocracia, ou seja, de uma forma de governo que representaria a 

vontade geral dos cidadãos, transformando-se numa prática política 

inovadora e identificada com os ideais gregos de justiça e virtude. 

Em função da dimensão da população e da natureza altamente res-

tritiva dos cidadãos com direito à participação nas decisões da pólis, 
foi possível, nessa época, a prática da democracia direta.

Na Grécia surgem também as primeiras reflexões sobre a or-

ganização do poder político e o questionamento de critérios de 

escolha de quem poderá exercê-lo. Platão (2007) em A república pre-

coniza uma sociedade ideal governada por filósofos, ou seja, pelos 

detentores do maior saber, subvertendo os critérios e mecanismos 

tradicionais de ascensão ao poder, como a linhagem de sangue e 

as conquistas militares.

[...] donde fui forçado a dizer que a raça humana não verá 

melhores dias até o dia em que aqueles que seguem honesta 

e sinceramente a filosofia adquiram autoridade política ou 

que aqueles que detêm o mando político sejam levados, por 

obra e graça da Providência, a se tornar verdadeiros filósofos. 

(PLATÃO, 2007, p. 170)

Com o advento das ideias liberais na Europa, a partir do século 

XVII, a democracia representativa passa a ser defendida como a única 

modalidade de governo compatível com o ideário político iluminista. 

Pensadores como Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Tocque-

ville, John Stuart Mill, Thoreau, Paine, e muitos outros, produziram 

uma extensa literatura sobre o tema, que parece inesgotável, pois 

tem tido continuidade até os dias atuais. O filósofo e cientista político 

Norberto Bobbio, no seu Dicionário de política menciona dois aspectos 

definidores da democracia representativa:

[...] o significado deste fenômeno se manifesta melhor se 

observarmos como o regime político representativo se coloca 

Avaliacao_educacional.indb   86 31/03/2010   16:00:02



poder, representação, participação, conhecimento e decisão: a cpa da ufba 87

em oposição, por um lado, com os regimes absolutistas e 

autocráticos, desvinculados do controle político dos súditos 

e, por outro, com a democracia direta, ou seja, com o regime 

no qual, em teoria, deveria desaparecer a distinção entre go-

vernantes e governados. O sentido da representação política 

está, portanto, na possibilidade de controlar o poder político, 

atribuída a quem não pode exercer pessoalmente o poder. 

(BOBBIO, et. al., 1995, p. 345)

Antes mesmo que as democracias representativas se consolidassem 

na Europa como forma de governo, pensadores socialistas e anarquis-

tas do século XIX denunciavam a inviabilidade de uma organização 

política e social democrática e igualitária num contexto econômico 

capitalista, baseado na propriedade privada e na exploração dos 

trabalhadores pelas classes detentoras dos meios de produção.

A trajetória da democracia, ao longo do século XX, seja no discur-

so político, seja nas vicissitudes da sua prática, não tem sido nada li-

near. As experiências políticas do século passado, de implantação do 

socialismo em diversas nações (as democracias populares) também 

adotaram modelos representativos de governo. O mundo chegou 

ao século XXI praticando de forma generalizada o modelo formal 

de democracia representativa (parlamento, eleições, independência 

entre os poderes) embora nem sempre isso signifique a adoção 

da democracia como um ideal político de garantias de liberdade, 

respeito dos direitos individuais ou, sobretudo, participação efetiva 

na riqueza socialmente produzida, no acesso à educação, à cultura 

e às benesses da ciência e da tecnologia, sendo consensual a exis-

tência de uma profunda crise dessa forma de organização política 

no mundo contemporâneo.

Embora a ideia de representação tenha se disseminado em todos 

os níveis decisórios das sociedades organizadas, os representantes 

já não conseguem mais identificar e atender todas as demandas da 

sociedade, primeiro porque a globalização e a economia mundial 

enfraqueceram o poder dos Estados, segundo porque a sociedade 

tem cada vez mais se organizado em torno de infinitas questões, e 

essas organizações têm cobrado de maneira mais efetiva dos gover-
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nos e seus representantes. As exigências vêm se tornando cada vez 

mais complexas, e parece clara a necessidade de garantir a uma 

maior interatividade entre o governo e a sociedade, ou seja, entre 

representantes e representados.

O conceito de democracia sofre hoje uma nova guinada em sua 

dinâmica trajetória. A democracia direta permanece inviável mas o 

sistema representativo já não responde aos anseios da sociedade, e, 

como resultado, começou a se fortalecer nos últimos anos o conceito 

de democracia participativa que, sem desconsiderar os representantes, 

busca uma maior aproximação da sociedade com a arena decisória. 

De acordo com alguns teóricos, a democracia participativa passa a 

configurar-se como um continuum entre a forma direta e a represen-

tativa. O objetivo é fazer com que, juntos, os cidadãos reivindiquem 

espaço e avancem em suas conquistas, cabendo ao Estado oferecer 

ferramentas que catalizem essas demandas, afastando-se da clássica 

relação vertical de poder. 

Embora a construção da União Europeia seja qualificada por al-

guns críticos como uma empreitada tecnocrática, desde os primeiros 

movimentos no sentido da sua criação, os seus fundadores impri-

miram um caráter essencialmente democrático à sua concepção e 

implementação. 

O Tratado de Lisboa, que substituiu a Constituição Europeia a partir 

de 2008, e foi assinado por 27 Estados-Membros, buscou prover a 

União Europeia de instituições modernas e a otimização de métodos 

de trabalho de modo a enfrentar os desafios do mundo atual com 

eficiência e efetividade. Esse Tratado reforça a ideia de democracia 

participativa em defesa dos interesses dos seus cidadãos com base 

nas ações do cotidiano. No seu texto foram introduzidos dispositivos 

para garantir o exercício da democracia participativa. Dentre eles:

Baseado no princípio da igualdade democrática, todos os ci-a) 

dadãos devem receber igual atenção das instituições da União 

Europeia.

Cidadãos e associações representativas devem ter a oportu-b) 

nidade de divulgar e discutir publicamente os seus pontos 

de vista.

O Estado manterá diálogo aberto, transparente e regular com c) 

a sociedade civil e associações representativas.
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Serão feitas amplas consultas à população pelos partidos d) 

políticos.

Propostas oriundas de iniciativas populares, com o mínimo e) 

de um milhão de assinaturas, serão submetidas à apreciação 

do legislativo.

Um dos aspectos mais polêmicos dessa expectativa contemporâ-

nea de uma maior participação dos cidadãos nas decisões de interesse 

coletivo, é a dicotomia entre o crescente conhecimento produzido 

pela ciência e tecnologia e o poder político de decisão conferido 

aos representantes dos segmentos sociais interessados que, com 

frequência, seguem direções divergentes. A taxa básica de juros 

definida, a cada mês, pelo Comitê de Política Econômica do Banco 

Central do Brasil, o consumo de alimentos transgênicos, a utiliza-

ção de células embrionárias em pesquisa médica, são exemplos, 

dentre muitos outros, bastante atuais de decisões que ultrapassam 

o conhecimento técnico-científico, envolvendo dimensões éticas, 

políticas e pragmáticas.

Quatro séculos depois do seu surgimento, a ciência moderna 

tornou-se avassaladora em todas as dimensões da vida pública ou 

privada, individual ou coletiva.  Vivemos cercados de máquinas, dis-

positivos, objetos, ferramentas, substâncias, materiais, procedimen-

tos, formas de organização, enfim de inúmeras coisas resultantes do 

avanço do conhecimento científico que contribuem para aumentar 

a produtividade do trabalho, acumular riquezas, curar doenças, 

prolongar a vida e a juventude, encurtar as distâncias, facilitar e in-

tensificar a comunicação, diversificar o lazer, proporcionar conforto 

físico e psíquico, embelezar os corpos, realizar tarefas penosas ou 

repetitivas, realizar processos de memória e raciocínio, potencializar 

a percepção sensorial, criar realidades virtuais, degradar a natureza, 

reduzir a privacidade, eliminar postos de trabalho, exterminar vidas 

em massa, enfim, para o bem ou para o mal, não se pode escapar 

da tecnociência.

Qualquer tentativa de privilegiar uma dessas abordagens em detri-

mento da outra resultaria em impasse. A defesa do primado do políti-

co sobre o técnico-científico implicaria em retrocesso, em opção pelo 
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obscurantismo, enquanto o seu oposto nos remeteria à hegemonia 

do que os filósofos frankfurtianos denominaram ‘razão instrumental’ 

na sua fundamentada crítica à sociedade contemporânea.

Embora a expressão “razão instrumental” tenha sido cunhada 

por Horkheimer e Adorno (1985) na Dialética do esclarecimento, Jurgen 

Habermas desenvolveu, posteriormente, uma análise acurada das 

relações entre sociedade, cultura, ciência, tecnologia, ética e política 

no contexto do capitalismo do século XX. Habermas explica a gênese 

da sociedade moderna em termos de categorias básicas derivadas de 

estudos filosóficos sobre a linguagem e a racionalidade. Essa análise 

revela que os processos de racionalização, característicos da moder-

nidade, têm privilegiado a racionalidade instrumental, ao selecionar os 

meios mais eficazes para alcançar os fins, às expensas da racionalidade 
comunicativa que levaria a uma compreensão compartilhada dos fins, 

com base em razões que poderiam ser aceitas numa discussão livre.

O ponto central do discurso de Habermas sobre a modernidade é 

a introdução de imperativos científicos e tecnológicos no domínio 

da política, fato que suscita questões teóricas e práticas acerca das 

relações apropriadas entre ciência e política. No modelo decisionista 

weberiano, há uma separação estrita ente o político e o especia-

lista: o primeiro toma decisões (irracionais) com base em valores, 

enquanto o último decide com base no conhecimento científico. 

Os tecnocratas, por outro lado, percebem o campo político limitado 

por exigências de preservação da estabilidade do sistema, enquanto 

os especialistas apresentariam alternativas de políticas necessárias 

para implementação de objetivos, como o crescimento econômico, 

que teriam origem em necessidades objetivas.

Para Habermas, necessidades devem ser interpretadas à luz de 

valores e significados culturais antes que possam guiar as ações, daí 

ele preferir o modelo pragmatista de Dewey, no qual meios e fins 

são interdependentes. Por um lado, o horizonte de valores numa 

sociedade deve guiar a pesquisa científica, e por outro lado, valores 

só persistem na medida em que estão conectados a uma satisfação 

potencial, através da ação instrumental.

Por consequência, a tecnologia não pode ser axiologicamente 

neutra. Realizações científicas relevantes na prática devem ser sub-
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metidas a discussões públicas de modo a tornar possível uma dia-

lética da vontade iluminada e da autoconsciência potencial, ambas 

permitindo modificar o autoentendimento por parte do público e 

que esse autoentendimento determine a direção das futuras pes-

quisas. Essa força não coercitiva do melhor argumento produzirá 

decisões políticas racionais.

Segundo Habermas, essa domesticação do desenvolvimento tec-

nológico será impossível se a tecnologia implicar em ideologia no 

sentido marxista do conceito, ou seja, de falsa consciência a serviço da 

dominação de classe. O progresso da ciência no capitalismo substituiu 

a legitimação ideológica antes promovida pela religião e pela tradição. 

Onde, então, buscar a normatização que irá se contrapor às formas 

de dominação social que legitimam as desigualdades com um apelo 

às demandas científicas e econômicas e manipulam o público através 

dos meios de comunicação e de um lento, mas estável, aumento do 

conforto material viabilizado pelo desenvolvimento tecnológico?

A concepção de Habermas de razão comunicativa fundamenta-se 

em dois interesses cognitivos, mais pertinentes à esfera da inte-

ração do que à do trabalho. Como seres sociais, cujas identidades 

dependem de reconhecimento mútuo na interação linguística, as 

pessoas têm um interesse prático em resolver problemas de comuni-

cação e compreensão no âmbito das tradições culturais. O interesse 
emancipatório consistiria em se contrapor aos efeitos da comunica-

ção sistematicamente distorcida, através da psicanálise no nível 

individual, e no nível social, pela crítica da ideologia que revela os 

interesses econômicos, sociais e políticos em que estão imersas as 

tradições humanas.

O aspecto ideológico da visão positivista de ciência e tecnologia 

consiste em estabelecer um conflito entre o prático e o técnico 

obscurecendo, assim, a possibilidade de racionalização entre essas 

duas dimensões. O problema não está no pensamento instrumental, 

mas na sua universalização.

Em suma, a contribuição fundamental de Habermas a uma ética 

da ciência e da tecnologia é a sua teoria da racionalidade inter-

subjetiva. Essa racionalidade não reduz a eficiência instrumental 

e permite ser utilizada no estabelecimento de objetivos e limites 
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não arbitrários ao desenvolvimento técnico, se implementada em 

instituições verdadeiramente democráticas.

dois estudos empíricos

Bozeman e Pandey (2003) realizaram um estudo empírico sobre os 

conteúdos político e técnico de decisões em organizações públicas 

norte-americanas e suas implicações de ordem prático-operacional, 

buscando estabelecer correlações entre o conteúdo da decisão (polí-

tico ou técnico) e 14 variáveis agrupadas por natureza, tais como, cri-

tério, tempo, participantes e qualidade de informação/burocracia.

Quadro 1 - Correlações encontradas
Legenda: (+) positivamente relacionada com o conteúdo da decisão

(-) negativamente relacionada com o conteúdo da decisão
(n/s) relação não-significante

Uma das mais importantes conclusões do estudo é que o conte-

údo político ou técnico faz efetivamente diferença, exceto no que 

concerne às variáveis de participação. As variáveis mais afetadas 

pelo tipo de conteúdo são as relativas ao tempo.

D
ec
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 /
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o 
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 C
on

te
úd

o

Critério de Decisão Tempo de Decisão Participantes da Decisão
Qualidade de 
Informação e 

Burocracia

Político

Custo-benefício +
Viabilidade técnica -
Equidade +
Utilidade  -

1. Tempo necessário  
à decisão -
2. Permanência -
3. Estabilidade -
4. Interrupções -

1. Total de participantes +
2. Participantes internos +
3. Participantes externos +
4. Participantes externos  
como % do total de 
empregados +

1. Qualidade de 
informação -
2. Burocracia -

Técnico

1. Custo-benefício +
2. Viabilidade 
técnica +
3. Equidade n/s
4. Utilidade +

1. Tempo necessário 
à decisão +
2. Permanência n/s
3. Estabilidade +
4. Interrupções +

1. Total de participantes -
2. Participantes internos -
3. Participantes 
externos n/s
4. Participantes externos  
como % do total de 
empregados -

1. Qualidade de 
informação +
2. Burocracia +
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Dorothy Nelkin (1975), cientista social norte-americana, que 

coordenou um importante estudo intitulado O impacto político do 
conhecimento técnico, lista seis proposições relacionadas com essa 

clássica e conflituosa relação entre a dimensão política e técnica, 

que merecem ser transcritas pela sua atualidade.

Os responsáveis pelas políticas públicas sempre buscam le-1. 

gitimar sua autonomia invocando o conhecimento técnico-

científico.

O conhecimento técnico-científico tanto pode ser um fator 2. 

de clarificar as questões relativas à tomada de decisão, como 

também podem contribuir para aumentar os conflitos.

O grau de aceitação do conhecimento especializado depende 3. 

menos da sua validade e da competência pessoal dos envolvi-

dos do que da possibilidade que ela tem de reforçar posições 

previamente defendidas.

Os opositores de uma decisão de base técnico-científica não 4. 

precisam demonstrar essa discordância utilizando o mesmo 

grau de competência sobre o assunto.

Conflitos entre especialistas reduzem o seu impacto político.5. 

O peso do conhecimento especializado independe de se 6. 

tratar de uma área científica “dura” ou humana e social do 

conhecimento.

a avaliação na educação superior no brasil

O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(PAIUB) foi a primeira iniciativa oficial e sistematizada de avaliação da 

educação superior no País. Surgiu da proposição de um grupo de pes-

quisadores (grande parte deles com reconhecida experiência de gestão 

universitária) ao MEC, que o institucionalizou em 1993. A proposta 

do PAIUB sustentava-se em alguns princípios fundamentais entre os 

quais, o da adesão voluntária das universidades, e previa a autoava-

liação como etapa inicial do processo, que em seguida se estenderia 

a todas as dimensões da instituição, completando-se com a avaliação 

Avaliacao_educacional.indb   93 31/03/2010   16:00:02



94 josé albertino carvalho lordêlo & márcia pontes

1 A entrevistada compôs 
a Comissão de elaboração 

da proposta do SINAES.

externa. É importante destacar a grande contribuição do PAIUB na 

consolidação de uma cultura institucional de avaliação, pois mesmo 

tendo vida curta promoveu mudanças institucionais, recebeu a adesão 

das instituições de ensino superior, transformando-se em modelo de 

avaliação institucional (interno às mesmas) até hoje adotado seus 

princípios básicos em muitas delas. O seu caráter de adesão voluntária, 

bem menos que a sua concepção técnica ou política, podem explicar 

a implementação limitada e o insucesso dessa iniciativa.

O Exame Nacional de Cursos (ENC), instituído em 1996, com 

caráter obrigatório, representou uma concepção bastante diferen-

ciada de avaliação, em relação ao PAIUB. A ênfase do ENC recaía 

sobre os resultados e não sobre o processo e reflete um contexto 

político (governo FHC) fortemente marcado pela concepção polí-

tica neoliberal cujo foco é a busca da eficiência e da eficácia dos 

resultados, estabelecendo um ranqueamento das IES. Esse modelo 

de avaliação sofreu duras críticas de natureza política, nos meios 

acadêmicos e boicotes generalizados de estudantes nas instituições 

públicas, até ser substituído, em 2004, pelo atual Sistema de Avalia-

ção da Educação Superior (SINAES), que é uma nova concepção de 

avaliação da educação superior calcada em outra lógica, integrante 

de um conjunto de políticas públicas, voltadas para a expansão do 

sistema, pela democratização do acesso, de forma que a qualificação 

do mesmo se integre a um processo mais amplo de revalorização 

da educação superior. 

Segundo Maria José Jackson1 (2004), 

[...] o SINAES contextualiza a educação superior ao mundo 

atual em que entre as finalidades da construção do saber se 

insere a intervenção social no sentido de reduzir as assime-

trias sociais, propiciando condições para a construção de 

novas pontes de inclusão social. Portanto, o SINAES amplia 

suas dimensões, objetos, procedimentos, integrando os vários 

instrumentos de avaliação. Como tal, incorpora aos processos 

avaliativos todos os atores sociais, as dimensões sociais e 

todas as instâncias da educação superior. Busca assegurar, as 

dimensões externas e internas, particular e global, somativo 
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e formativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação, 

constituindo-se num Sistema e não mais de procedimentos 

isolados de avaliação.

a composição da comissão própria de 
avaliação (cpa), segundo o sinaes

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que SINAES, estabelece, em 

seu Artigo 11, que cada instituição de ensino superior, pública ou 

privada, deve constituir sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

com as “atribuições de condução dos processos de avaliação internos 

da instituição, de sistematização e de prestação das informações 

solicitadas pelo INEP”. Segundo a lei, a CPA deve ser constituída “[...] 

por ato do dirigente máximo da IES ou por previsão de seu próprio 

estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os seg-

mentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, 

e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos da comissão”.

A lei não exige especificamente que a comissão seja constituída 

por representantes eleitos pelos segmentos da comunidade universi-

tária, mas por ato de sua autoridade máxima, de modo a ter assegu-

rada a participação de todos os segmentos, o que pode ser alcançado 

pela nomeação ou indicação de um membro de cada segmento. No 

caso das instituições universitárias, docentes, servidores técnico-

administrativos e discentes possuem entidades representativas, com 

direções democraticamente eleitas e, portanto, com legitimidade 

para indicar seus representantes nas comissões.  Teoricamente, as 

entidades podem realizar consultas ou eleição de seus representan-

tes para indicá-los ao dirigente máximo. No caso do representante 

da sociedade civil, a indicação torna-se mais polêmica. Quem tem 

delegação para representá-la? 

A legitimidade política não confere competência técnica para o 

exercício da avaliação; tampouco, a legitimidade técnica, conferida 

por alto grau de especialização, produção acadêmica e reconheci-
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mento técnico, não conferem legitimidade política. Qual seria o 

perfil mais adequado para uma CPA?

A condução do processo de autoavaliação de uma instituição de 

ensino superior e, particularmente, das universidades, é uma tarefa 

das mais complexas. Por um lado, o avaliador que compõe uma 

Comissão de Autoavaliação universitária precisa dialogar com seg-

mentos da comunidade acadêmica para sensibilizá-la e estimular a 

participação democrática, conferindo maior legitimidade às decisões 

e aos processos de mudança, indicados nos relatórios. Neste sentido, 

a escolha de lideranças políticas e sindicais pelo dirigente máximo 

da instituição superior, ou a indicação pelas entidades representa-

tivas dos segmentos, de membros para compor a comissão torna-se 

um requisito importante para a legitimação do processo avaliativo. 

Por outro lado, a avaliação educacional se constitui num campo de 

conhecimento particular, com seu referencial teórico, perspectivas 

metodológicas diversas e de um aparato instrumental, que requer com-

petência para sua concepção, construção, validação, aplicação, análise e 

interpretação. Isso exige dos avaliadores uma formação específica, além 

de dedicação e meios para o desenvolvimento do processo avaliativo. 

legitimidade política e 
legitimidade técnica

A preocupação com a autonomia frente aos conselhos superiores e 

demais órgãos universitários assim como o equilíbrio da composição 

entre os segmentos revelam um viés político. Contudo, os desafios 

que uma comissão de avaliação institucional, particularmente, de 

uma universidade terão pela frente, não serão superados apenas 

com requisitos políticos. 

A não exigência da lei e de seus formuladores de um perfil acadê-

mico especializado, de uma formação acadêmica trilhada no campo 

da avaliação educacional para os membros da comissão, revela uma 

percepção de irrelevância da legitimidade técnica. É como se as 

competências para o exercício teórico, metodológico e prático da 

avaliação institucional fossem automaticamente adquiridas como 
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consequência ou benefícios de uma formação ou militância políti-

cas. Como garantir uma escolha adequada de representantes para 

um estudo que reflita verdadeiramente a imagem institucional e 

a responsabilidade social da universidade, sem que esses possuam 

uma formação especializada? Como assegurar a qualidade e a vali-

dade dos instrumentos de medida adotados sem o domínio destas 

competências, seja no plano teórico ou metodológico?

Almeida Junior (2005) traçou um perfil das comissões próprias 

de avaliação e suas preocupações centrais, a partir do cadastro do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-

xeira (INEP), de documentos impressos, observações e questionários 

aplicados em seminários regionais promovidos pelo Instituto. Entre 

as principais preocupações das IES públicas está a falta de recursos 

financeiros para viabilizar a avaliação institucional. 

Já Andriola (2005) coloca como grandes desafios dos autoava-

liadores a sensibilização da comunidade interna e o incentivo ao 

engajamento democrático dos atores institucionais. Para ele, os 

atores devem ser consultados sobre a escolha dos membros para 

que estes tenham a legitimidade necessária, sem a qual a avaliação 

deixará de caracterizar-se como atividade democrática e partici-

pativa. Mas o autor percebe que, além da legitimidade política, os 

autoavaliadores precisam de uma sólida formação humanística e 

técnica em avaliação educacional.

Encontrar docentes, funcionários e estudantes reunindo tantas e 

diversas qualidades como legitimidade política, habilidades sociais 

e competência técnica talvez não seja uma operação bem-sucedida 

e a instituição tenha que fazer escolhas entre um ou outro atributo. 

Entre o segmento estudantil, o ensino de pós-graduação em educa-

ção, psicologia e administração poderiam ser campos com maiores 

possibilidades de sucesso.

Se a legitimidade política é importante, também o é a legitimidade 

técnica. Sem o reconhecimento das competências técnicas no avalia-

dor, sobretudo em comunidades científicas, o produto da avaliação 

será pouco confiável e socialmente inócuo. Segmentos importantes 

e formadores de opinião da comunidade se manterão indiferentes ou 

reagirão à autoavaliação, porque perceberão facilmente limitações 
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decorrentes da falta de rigor científico, da imprecisão conceitual, 

do questionamento da validade dos processos qualitativos de coleta, 

análise e interpretação de informações, de problemas de falta de 

representatividade, de enviesamentos amostrais, etc. Supor que basta 

a alguém possuir a capacidade de dialogar ou a disposição para uma 

escuta sensível para a realização de um processo investigativo tão 

complexo técnica e politicamente é uma posição tão equivocada 

quanto aquela que defende como critério preponderante para o 

avaliador, uma sólida formação tecnicista ou quantitativista.

A ideia de que as formas, as posturas e os sentidos da participação 

variam de acordo com o paradigma de avaliação adotado, sugere 

algum grau de maniqueísmo, porque parte de uma premissa ques-

tionável, qual seja, a de que só processos conduzidos heurística e 

qualitativamente podem ser construções coletivas, que nas aborda-

gens quantitativistas  só cabem a burocracia governamental e espe-

cialistas  especialmente contratados. Esse menosprezo pela técnica 

tem custado caro em outros campos. Muitas lideranças sindicais 

de trabalhadores rurais foram promovidas a gestores de projetos 

microeconômicos, dadas as suas habilidades sociais e competências 

para ler e interpretar o mundo, analisar a conjuntura, mobilizar e 

liderar a luta para conquistar a terra. Ao transpor valores, atitudes 

e práticas da luta política para a gestão dos negócios, os empreendi-

mentos fracassam, ao tempo que o movimento social perde fôlego 

e desgasta a imagem de uma liderança competente que precisa 

reconstruir sua imagem.

Do mesmo modo que ninguém se torna um bom gestor por ser 

honesto ou por sonhar e lutar por ideais de justiça e de liberdade, 

ninguém se torna um bom avaliador somente porque conhece as 

implicações éticas e políticas do processo avaliativo.  

cpa deliberativa ou executiva?

A lei que institui o SINAES não determina a sua natureza deliberativa 

ou executiva. No caso específico da Universidade Federal da Bahia, 

a comissão assumiu as duas funções. A CPA/UFBA não contou com 
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representante estudantil nem da associação docente; os estudantes 

por terem uma posição de repúdio às políticas de avaliação insti-

tucional e os professores por falta de interesse. A associação dos 

servidores indicou um representante com participação ativa nas 

reuniões embora de natureza essencialmente política. O trabalho 

técnico, a construção do projeto de autoavaliação, os termos de 

referência para as autoavaliações setoriais, a realização de estudos 

específicos e especializados, incluindo a elaboração e execução dos 

projetos, a consolidação das informações e a elaboração do relatório 

final, dependiam exclusivamente de três docentes indicados pela 

Reitoria, e que tinham experiência e/ou especialização na área de 

avaliação institucional. Apesar de todos os esforços para sensibili-

zação e mobilização de colegas que poderiam contribuir em vários 

campos da autoavaliação da universidade, a comissão não conseguiu 

uma única colaboração para a produção ou reflexão de alguma 

temática de interesse do projeto. As justificativas dos professores 

eram de impossibilidade de encontrar tempo em suas agendas so-

brecarregadas de aulas, orientações de estudantes, apreciação de 

processos, participação em bancas, pareceres em artigos, reuniões 

de departamento, colegiados e congregação, produção de comuni-

cações científicas, todas estas atividades rotineiras e consideradas 

mais relevantes do que o trabalho voluntário em uma CPA.

Estas atividades dos docentes da universidade impedem tam-

bém que os membros da comissão de autoavaliação disponham de 

tempo para as atividades técnicas. Até mesmo encontrar um dia e 

horário comum disponível para as reuniões dos membros torna-se 

um exercício demorado e difícil, o que impede regularidade dos 

encontros e acaba por afetar o cronograma das atividades. Faltam 

uma estrutura técnica de caráter mais executivo e recursos alocados 

especificamente para o financiamento das atividades de pesquisa e 

de apoio administrativo.

Um aspecto que não pode deixar de ser ressaltado ao se abordar 

o presente tema é que avaliações, por sua própria natureza, são atos 

políticos. A tomada de posição em relação à qualidade de programas, 

projetos ou instituições, em relação ao que funciona bem ou mal, é 

inevitavelmente um ato político. Publicizar as informações sobre o 
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que é avaliado pode alterar alocação de recursos, arranjos institucio-

nais e afetar a percepção pública em relação a seus dirigentes. Para 

lidar com políticas de avaliação é essencial a compreensão da dinâmi-

ca dos processos políticos e considerá-los na avaliação. Essa percepção 

pode, inclusive, colaborar na antecipação por parte dos avaliadores 

de resistências que podem ser oferecidas por dirigentes.

Carol Weiss (1998), autora norte-americana de numerosos estudos 

sobre avaliação, aponta três situações recorrentes em que o fator 

político interfere na condução dos processos institucionais de ava-

liação e que não podem ser ignorados pelos avaliadores:

As políticas e programas avaliados são invariavelmente re-1. 

sultantes de decisões políticas.  Eles são propostos, definidos, 

debatidos, viabilizados através de processos políticos, e ao 

serem implementados permanecem submetidos a pressões 

políticas, sejam elas hostis ou de apoio.

As avaliações são empreendidas de modo a alimentar a toma-2. 

da de decisões, que situam-se sempre na arena política. Os 

resultados dos processos avaliativos concorrem com outros 

fatores que têm peso no processo político.

A avaliação é, em si, uma instância política e por sua natureza 3. 

implica em constatações sobre questões controversas sobre 

a legitimidade e utilidade de objetivos e estratégias, e até 

mesmo sobre o papel dos especialistas nesses programas.

Concluindo, vale ressaltar que somente quando o avaliador tem a 

percepção dos interesses e motivações dos outros atores do sistema, 

do papel que ele próprio desempenha, dos obstáculos e oportunida-

des implícitos no esforço de avaliar, das possibilidades e limites dos 

efeitos da avaliação, ou seja, somente mobilizando a sua sensibilida-

de política, ele pode conduzir eficientemente a sua tarefa.
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