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PREFÁCIO

Cara leitora, caro leitor,

Quem você encontrará neste livro?

Inicialmente, um texto escrito a seis mãos; ou melhor, por três 
aguçadas inteligências.

Elizaine Bagatelli, Técnica Educacional que, há anos, envolve-se 
com os quefazeres da avaliação de cursos de graduação, na Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação da UFMT. As reflexões sobre as múltiplas 
contradições com que se defronta quem luta pela excelência da educação 
pública, gratuita e de qualidade social direcionaram-na, por sendas 
diversas, a robustecer e sistematizar suas práticas candidatando-se 
ao doutorado. Em decorrência, este livro é síntese do seu pensar 
contextualizado pela prática, confrontada no trabalhoso processo 
de escrita, com o estado da arte sobre a avaliação institucional e a 
avaliação de cursos construída por autores que ocupam nove páginas 
de suas referências.

Cristiano Maciel, orientador da tese da Elizaine no Programa 
de Pós-Graduação em Educação do Instituto de Educação da UFMT, 
é coautor deste texto que ora está em suas mãos. O Prof. Cristiano 
estabeleceu sólidas interfaces entre o mundo das Ciências da Computação 
e o Universo da Educação. Deste amálgama de procedimentos de 
pesquisa que focam métodos quantitativos e processos de compreensão 
da realidade que privilegiam o qualitativo desvela-se um pensador com 
pontos de vista de diferentes áreas do conhecimento institucionalizado, 
mas, também, um educador comprometido, teórica e factualmente, com 
as contribuições mútuas das Tecnologias da Informação e Comunicação 
à educação e, desta àquela.



Taciana Mirna Sambrano, coautora desta obra, foi co-
orientadora da Elizaine, ao tempo da escrita da tese. Por proximidade 
em local de trabalho, acompanhei suas cuidadosas e repetidas leituras 
dos pensamentos que se materializavam em textos.  Comprometida 
formadora de professoras e professores de educação na infância e 
perspicaz pesquisadora adicionou mais um ponto de vista a enriquecer 
e qualificar esta publicação. Organizadora e coordenadora, em Mato 
Grosso, do Proinfantil — um amplo curso de qualificação de professoras 
já atuantes na educação infantil — seus questionamentos, reflexões e 
sugestões ajudaram a compor as tramas da tese aprovada pela banca 
examinadora, com recomendação de publicação.

O que você encontrará na tese convertida em livro?

Um trabalho acadêmico, o qual, com outros que se conta nos 
dedos das mãos, inaugura um inédito campo de estudos: a autoavaliação 
de cursos de graduação. Rigoroso na forma e rico em conteúdo. 
Cuidadosamente estruturado e fundamentado, o texto convida o leitor 
ao palco da discussão para que se aproprie das nuances de termos que 
soam familiares e aparentemente simples, como “ensino superior”, 
“avaliação”, “qualidade”, “política pública”, mas, que, na verdade 
estão carregados de concepções ideológicas antagônicas, eivados de 
lutas pelo poder e originadores de práticas contraditórias. É na bem 
construída historiografia, quase arqueológica, desses conceitos, em 
leitura prazerosa, que o leitor compreende os espaços contraditórios 
constituído pelos cursos de educação superior e, particularmente, as 
autoavaliações dos mesmos.

Como o contraditório causa tensão e incômodo, talvez se possa 
imaginar que as reflexões proponham a superação da contradição com 
vista à sedimentação de um espaço com concepções, ideários e práticas 
unívocos. Não. Ao dar voz a múltiplos agentes, os autores desvelam 
contradições, evidenciam limites institucionais de concepções e práticas 
da autoavaliação e apontam que, no processo de superação em que 



se engajam instituições e pessoas empenhadas na melhoria do ensino 
superior, a contradição precisa ser refinada e qualificada como condição 
dialética que põe em cheque o realizado/conquistado como etapa 
necessária à negação do que temos e não queremos no ensino superior 
para que emerja o ensino superior que não temos mas queremos.

Qual a relevância da leitura cuidadosa deste livro?
Em adição aos motivos pessoais que o incentivaram à leitura, 

sugiro que considere as três justificativas que se seguem. A cuidadosa 
estruturação metodológica pode ser inspiradora tanto para quem 
faz pesquisa qualitativa quanto para quem organiza processos de 
autoavaliação de curso, porquanto esta pressupõe certa afinidade 
com a pesquisa. É, ainda, leitura fundamental para a comunidade 
acadêmica da UFMT, na qual a autoavaliação de cursos é embrionária, 
especificamente para integrantes de Núcleos Docentes Estruturantes, 
de Colegiados de Cursos, docentes, estudantes e servidores técnicos 
envolvidos com atividades de medicação de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão. Evidentemente, esta relevância se estende a outras comunidades 
acadêmicas, pois dar-se conta dos próprios limites – funcionais e 
institucionais – é o passo inicial na nem sempre fácil caminhada que 
conduz à qualidade social do ensino superior. E, terceiro motivo, sendo 
a autoavaliação a chave que abre as portas das sendas que conduzem a 
um curso melhor, sua realização constante, planejada e disseminada, 
é catalizadora da construção da gestão democrática e da autonomia, 
pessoal e institucional.

Agradeço aos autores o privilégio de me fazerem pensar e desejo 
a você, tem em mãos este livro, leitura eficiente, eficaz e efetiva.

Delarim Martins Gomes
Janeiro de 2021
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APRESENTAÇÃO

Este livro, resultante da pesquisa de Doutorado em Educação, 
ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, do Instituto 
de Educação, campus Cuiabá, da Universidade Federal de Mato Grosso, 
é, antes de tudo, uma reflexão sobre a avaliação da universidade pública, 
especialmente nos dias atuais em que as universidades estão sendo 
fortemente atacadas em sua legitimidade e autonomia.

Vive-se tempos em que a avaliação tem sido requisitada em todos 
os setores da atividade humana. Uma lanchonete de esquina solicita avaliar 
o produto consumido e o serviço por meio de um totem instalado no 
caixa, a Google solicita avaliação de locais públicos frequentados pelos 
internautas e, assim, avaliações vão sendo solicitadas nas mais variadas 
situações do cotidiano na vida dos cidadãos.

Avaliação é uma palavra que, cada vez mais, tem feito parte do 
nosso dia-a-dia, seja de modo espontâneo, seja de maneira formal. Significa 
muitas coisas, se apresenta de muitos modos e busca cumprir distintas 
finalidades. Para Dias Sobrinho (2003d), não se pode compreender a 
avaliação simplesmente como instrumento ou mecanismo técnico. Para 
ele, a avaliação produz sentidos, consolida valores, afirma interesses, 
provoca mudanças e transforma.

No campo teórico da educação, Leite (2005) distingue “avaliação 
educacional” de “avaliação institucional ou de políticas públicas”. 
Considerando ambas as avaliações da área da educação, a autora argumenta 
que a “avaliação educacional” volta-se para a aprendizagem de sujeitos, 
para as avaliações de currículos, de ensino ou de uma modalidade de 
curso. Já a “avaliação institucional ou de políticas públicas”, dedica-se 
a avaliar a instituição como um todo, as políticas públicas, as políticas 
setoriais, buscando balizar os rumos da instituição em busca da qualidade. 
Considerada um processo, a “avaliação institucional constitui um serviço 
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prestado à sociedade à medida que os participantes da instituição possam 
repensar seus compromissos e metas, modos de atuação e finalidades de 
suas práticas e de sua missão” (LEITE, 2005, p. 33).

Já Gatti (2002), diz que a avaliação educacional é um campo 
abrangente que pode comportar diversas subáreas, como: “avaliação 
de sistemas educacionais, de desempenho escolar em sala de aula, de 
rendimento escolar com objetivo de macroanálises, de programas, 
avaliação institucional e auto-avaliação” (GATTI, 2002, p. 17). Nesta 
perspectiva, a autoavaliação de cursos de graduação se encontra filiada 
à avaliação educacional. Mas, qual o significado de autoavaliação?

Neste livro, a “autoavaliação de cursos de graduação” é concebida 
epistemologicamente como o movimento em que, no âmbito da 
unidade acadêmica de uma instituição de ensino superior, estudantes, 
docentes e técnicos administrativos se avaliam (autoavaliação), avaliam 
os outros (heteroavaliação), as estruturas e as relações existentes (DIAS 
SOBRINHO, 2002a) e avaliam por opinião de quem participou ou 
participa de uma atividade (LUCKESI, 2016). Ou seja, a autoavaliação de 
cursos de graduação é um processo sistemático de coleta de informações 
sobre os aspectos socioeducacionais envolvidos na organização e oferta 
dos cursos, as quais devem servir de base para julgamento de valor e 
induzir tomadas de decisão, nos diversos níveis e instâncias da unidade 
acadêmica, para ações de melhorias e aperfeiçoamento dos cursos.

Neste sentido, todas as informações apontadas pela autoavaliação 
dos cursos, devidamente compreendidas e valoradas em seu conjunto, 
devem servir para tomadas de decisões que levem os gestores acadêmicos 
a empreenderem ações transformadoras. Em outras palavras, além 
de levar a tomadas de decisões, a autoavaliação dos cursos deve levar 
a transformações. Ela não cumprirá sua finalidade educativa se não 
transformar qualitativamente, não oferecer elementos de reflexão para 
ações de transformação e melhorias na unidade acadêmica. Esse é o 
verdadeiro sentido da avaliação emancipatória.
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De acordo com Dias Sobrinho (2002b), a opção por uma 
epistemologia não deve ser simplesmente uma questão técnica. É, 
sobretudo, uma questão ética, vinculando-se a uma concepção de mundo. 
Dito isso, a posição sobre a autoavaliação de cursos, neste estudo, está 
assentada na perspectiva emancipatória, pois entendemos que a avaliação 
não deve se reduzir a controlar, tampouco a suprimir a autonomia e a 
liberdade intelectual, mas sim, se caracterizar como um movimento que 
favoreça, aos gestores acadêmicos, a elevação da consciência dos problemas, 
que potencialize os significados dos fenômenos e os induza à projeção de 
novas possibilidades de (re)construção do projeto pedagógico do curso. 
Portanto, que contribua com a emancipação da unidade acadêmica.

A pesquisa, que compõe este livro, foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa Humanidades da Universidade Federal de Mato Grosso 
(CEP/Humanidades/UFMT), em 17/05/2018, por meio do Parecer nº 
2.659.361.2. A opção metodológica foi pela abordagem qualitativa, com 
análise de conteúdo, buscando um entrelace com a teoria da análise de 
campo de Pierre Bourdieu como recurso para a análise dos dados. A 
pesquisa contou como instrumentos de coleta de campo a análise de 
documentos, entrevistas semiestruturadas e observação.

O estudo apresentado nesta obra encontra-se organizado em 
cinco capítulos que serão brevemente apresentados a seguir. Antes, 
porém, cabe ressaltar a importância do registro da pesquisa desenvolvida 
nesta temática, no âmbito da UFMT, e a relevância dela para outras 
instituição que buscam a autoavaliação de cursos.

O capítulo 1 trata da discussão sobre a constituição do campo da 
educação superior que tem como base o estudo de suas políticas, reformas 
e suas relações. Apresenta, também, as tendências de estudos e pesquisas 
da educação superior, com o aporte teórico de Catani (2017), Catani 
e Oliveira (2011), Dourado (2002), Dourado et al. (2003), Gomes e 
Oliveira (2012) e Oliveira (2011), e um breve histórico sobre as políticas 
públicas nacionais de avaliação da educação superior. A qualidade da 
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educação superior é a última temática abordada nesse capítulo, que está 
problematizada enquanto um conceito subjetivo que se relaciona com 
as percepções, necessidades e resultados de cada indivíduo.

No capítulo 2, a construção da pesquisa e os caminhos trilhados 
são descritos metodologicamente, buscando um entrelace com a teoria 
da análise de campo de Pierre Bourdieu como recurso para a análise dos 
dados. Nesse capítulo, estão postas a abordagem do estudo e a postura 
epistemológica nele adotada.

O capítulo 3 expressa a trajetória da autoavaliação na Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), local da pesquisa, com destaque 
para a constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e o seu 
trabalho com a avaliação institucional, além de descrever as tentativas 
de estruturação do habitus em autoavaliação dos cursos de graduação.

No capítulo 4, expõe-se a análise dos dados encontrados na 
pesquisa que, por meio da análise de conteúdo de Bardin (2016), 
foram trabalhadas ao todo 43 categorias, sendo 36 categorias iniciais, 5 
categorias intermediárias e 2 categorias finais.

O capítulo 5 aborda algumas considerações de caráter político-
pedagógicas a partir de um olhar da emancipação que vislumbra a 
consolidação de uma cultura institucional de autoavaliação nos cursos de 
graduação da UFMT, mas que por semelhança, pode contribuir também 
com outros cursos em outras IES. O capítulo 6, por fim, delineia os 
apontamentos finais da pesquisa.

Agradecimento especial à Pró-reitoria de Ensino de Graduação 
(PROEG) da UFMT, na pessoa da Pró-reitora Profa. Dra. Lisiane 
Pereira de Jesus, pela concessão do espaço de pesquisa e, à Editora da 
Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT), pela oportunidade 
de publicação desse estudo.
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CAPÍTULO 1

Educação superior e políticas de avaliação

Este capítulo propõe-se a apresentar a análise conceitual que 
fundamenta o entendimento do campo da educação superior e as 
relações com as políticas públicas e reformas, bem como discutir a os 
significados do termo qualidade social na educação superior.

1.1 A educação superior como campo de estudo

Para os pesquisadores da educação superior Catani e Oliveira 
(2011), Dourado (2002), Dourado et al. (2003), Gomes e Oliveira 
(2012) e Oliveira (2011), a compreensão do campo da educação superior 
tem como base de referência o estudo das suas políticas, reformas e 
suas relações. Por conseguinte, a educação superior está sujeita às ações 
do Estado ou dos governos que, a depender das transformações ou 
ajustamentos a ela intencionadas, são definidas no âmbito de políticas 
públicas ou reformas do sistema educacional.

As ações de política pública, a depender da profundidade 
e alcance das transformações pensadas para a educação superior, 
direcionam-se, ou no sentido de realizar um “ajustamento” tendo em 
vista uma adequação para solucionar problemas diagnosticados, ou no 
sentido de realizar “reformas” das relações institucionais, da estrutura 
e dos modos de organização e funcionamento da educação superior.

Para Gomes e Oliveira (2012), esses dois direcionamentos 
sugerem que as políticas públicas sejam formuladas e coordenadas 
pelo Estado1 e que, não apenas se destinam, mas tomam como 

1 No Brasil, a Constituição Federal determina que compete à União legislar sobre 
as diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, XXIV) e a Lei de Diretrizes 
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sujeito-objeto a educação superior considerando os seus problemas e 
desafios e, ainda, que as políticas públicas da educação superior podem 
desencadear reformas ou mesmo realizar ajustes e correções nos rumos 
e procedimentos do sistema de educação superior ou das instituições. 
Nesse sentido, as políticas públicas para a educação superior são 
voltadas ao sistema de educação superior como um todo, portanto, 
vão impactar diretamente e de diferentes modos nas universidades e 
nas instituições de educação superior não-universitárias.

Para Dourado (2011, p. 54) a discussão sobre as políticas, em geral:

[...] articula-se a processos mais amplos do que 
a dinâmica intrainstitucional sem negligenciar, 
nesse percurso, a real importância das instituições 
e da regulação decorrentes de sua função social 
e relativos à sua organização, cultura e gestão. 
Portanto, é fundamental não perder de vista que 
o processo educativo e as políticas educacionais, 
como expressão da materialização da ação do 
estado/governo, são mediados pelo contexto 
sociocultural mais amplo, bem como pelas 
regulamentações, regulações e dinâmicas de 
financiamento, que impactam os processos de 
organização e gestão da educação superior.

Em outras palavras, com o autor, apreende-se que a materialização 
das políticas públicas é mediada também pelas ações institucionais de 
gestão e de seus atores.

No que se refere às pesquisas da educação superior, Gomes e 
Oliveira (2012) fazem alusão à existência de duas grandes tendências. A 
primeira delas compreende estudos que focalizam as políticas públicas 
em nível nacional ou sistêmico, entre as quais se destacam, entre outras, 
as políticas públicas nacionais de avaliação da educação superior. A 
segunda tendência, justamente em cujo âmbito esta pesquisa se insere, 

e Bases da Educação Nacional define que a formulação das políticas públicas de 
educação superior é de competência do Estado, no caso a União (artigo 9º).
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contempla estudos de políticas da educação superior que focalizam 
questões e problemas mais específicos relacionados às partes do sistema, 
voltados à compreensão do impacto de determinadas políticas públicas 
nacionais sobre as instituições. Ou seja, segundo os autores, a primeira 
tendência de pesquisa diz respeito aos estudos da unidade da diversidade 
que “evidenciam a unidade que articula a diversidade de relações 
solidárias ou contraditórias que caracterizam a educação superior [...] 
procurando contribuir para o entendimento das relações entre o todo 
e as instituições-parte” (GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 16). Quanto à 
segunda tendência, explora os estudos da diversidade da unidade, pois 
considera que as políticas públicas não se efetivam se as instituições 
não as materializarem.

As políticas públicas, de um modo geral, podem induzir 
transformações e instituir valores e práticas no campo da educação 
superior especificamente, mudando o seu modus operandi. Por mais 
que não sejam aceitas ou não se concorde com tais políticas, é inegável 
que elas produzam uma reforma do campo da educação superior:

A história contemporânea testemunha uma vitória 
provisória das reformas neoliberais no campo 
da educação superior a partir de meados dos 
anos de 1980, que impactaram fortemente nos 
sistemas de educação superior dos países em 
desenvolvimento a partir de meados dos anos 
de 1990, numa onda de reformas que tiveram 
como ponto central a reforma do Estado e a partir 
daí dos setores sociais como educação, saúde, 
cultura, entre outros. A orientação das políticas 
públicas muda profundamente com a assunção 
das políticas neoliberais, vastamente analisadas 
na literatura do campo da educação superior 
(GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 20).

Neste sentido, a reforma representa um determinado nível de 
transformação idealizada pelas políticas de educação superior. Sendo 
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assim, supõe-se que a política diz respeito à intenção racionalizada 
com fins pré-definidos e a reforma remete às mudanças concretas no 
modus operandi e nos valores das instituições de educação superior.

Gomes e Oliveira (2012, p. 17) problematizam o significado 
teórico-conceitual do termo “reforma”, dizendo que “o que se pode 
compreender por reforma da educação superior não é um ‘mero’ ajuste 
ou readequação de rumos, procedimentos e arranjos acadêmico-
institucionais.” Para além disso, os autores se reportam ao conceito 
de reforma para se referir às transformações significativas dos valores, 
práticas e modus operandi das instituições de educação superior.

Assim sendo, constata-se em Gomes e Oliveira (2012) que 
a política pública diz respeito à intenção racionalizada com fins e a 
reforma remete à prática, às mudanças concretas no modus operandi 
e nos valores das instituições de educação superior.

A exemplo de política pública na educação superior, cita-se a 
Lei nº 10.861, de 14/04/2004, que instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), no âmbito das Instituições 
de Ensino Superior Públicas Federais e Privadas.

A finalidade principal do Sinaes é a:

[...] melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão da sua 
oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, a promoção do aprofundamento 
dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da 
valorização de sua missão pública, da promoção 
dos valores democráticos, do respeito à diferença 
e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade institucional (BRASIL, 2004b)2.

2 Material acessado em meio eletrônico, e sem enumeração de páginas.
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A política do Sinaes, uma vez implantada nas Instituições 
de Ensino Superior (IES), desencadeou muitas mudanças na rotina 
acadêmica universitária, no que se refere à agenda nacional oriunda 
do MEC: visita in loco de avaliadores externos para credenciamento/
recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos de graduação e a operacionalização do 
Enade. O Sinaes é, até os dias de hoje, a política de avaliação da 
educação superior que não sofreu nenhuma alteração desde à sua 
instituição em 14/04/2004 por meio da promulgação da Lei Nº 10.861. 
Transcorridos 16 anos de sua implantação, a política do Sinaes ainda 
não foi ressignificada no âmbito da educação superior.

A política é entendida por Bowe e Ball (1992), citados 
por Gomes e Oliveira (2012), como um discurso que contempla 
possibilidades e impossibilidades, um discurso construído em dois 
pilares, o conhecimento (análise do problema, objetivos e a identificação 
das soluções) e a definição dos métodos para alcançar os objetivos. 
Contudo, para esses autores, a formação da política, especialmente as de 
educação, a exemplo a lei do Sinaes, não termina no momento legislativo. 
Há que se ter oportunidade para reformular e reinterpretar seu texto.

Assim, a definição de política como discurso entende que o 
processo de implementação constitui uma oportunidade para reformular 
e reinterpretar a política pública, com novos sentidos e outros aspectos 
que, no momento da elaboração, não foi possível elucidar. Nessa 
concepção cíclica, portanto, a implantação não seria o último estágio de 
materialização da política pública, mas constitui-se mais um momento 
em que ela poderia ser ressignificada.

Neste sentido, o objetivo geral desse estudo de analisar se os 
cursos de graduação da UFMT têm desenvolvido a autoavaliação 
como uma prática transformadora, busca verificar um aspecto da 
micropolítica que se processa em torno do embate no momento da 
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implantação do Sinaes, quando os cursos de graduação deveriam 
realizar o processo de autoavaliação.

Entre as linhas de estudos em políticas de educação superior, 
este trabalho insere-se no escopo das pesquisas que procuram desvelar 
os processos e estratégias relacionadas com as práticas sociais e 
institucionais em torno da materialização do Sinaes. A preocupação 
é entender como se coloca em prática a política pública a partir das 
ações de pessoas da comunidade acadêmica (gestores, estudantes, 
docentes e técnicos administrativos) que não participaram de sua 
elaboração. Tal pesquisa resultou em um estudo qualitativo que 
evidencia a micropolítica em torno de uma política específica. Para 
Gomes e Oliveira (2012), essa linha de pesquisa é capaz de trazer à 
tona a recepção, a reação e resistência que a comunidade acadêmica 
constrói em relação a determinada política.

1.2 Contextos da Educação Superior e sua organização acadêmica

Até o momento, discutiu-se sobre as políticas públicas para 
a educação superior, bem como foi demarcada a linha de estudos da 
pesquisa em relação à educação superior. Mas, de qual educação se 
está falando? Agora, introduz-se a discussão sobre a educação superior 
no país, com destaque para a organização acadêmico-institucional.

A educação superior no Brasil inclui uma gama de instituições 
universitárias e não universitárias. Em face desses dois grandes grupos 
de instituições de educação superior, será debatido sobre o que vem 
a ser universidade.

Segundo Chaui (2003), a universidade é uma instituição social 
e, como tal, exprime de maneira determinada a estrutura e o modo 
de funcionamento da sociedade como um todo:

Tanto é assim que vemos no interior da instituição 
universitária a presença de opiniões, atitudes e 
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projetos conflitantes que exprimem divisões e 
contradições da sociedade como um todo. Essa 
relação interna ou expressiva entre universidade e 
sociedade é o que explica, aliás, o fato de que, desde 
seu surgimento, a universidade pública sempre 
foi uma instituição social, isto é, uma ação social, 
uma prática social [...] (CHAUI, 2003, p. 1).

As primeiras notícias que se têm do surgimento do ensino 
superior no Brasil datam no ano de 1550, em que os jesuítas criaram 
colégios em que era oferecido o ensino das primeiras letras, o ensino 
secundário e, em alguns deles, era acrescido o ensino superior em Artes 
e Teologia. Segundo L. Cunha (2003), o curso de Artes era também 
chamado de Ciências Naturais ou Filosofia e tinha duração de três 
anos, já o curso de Teologia, tinha duração de quatro anos e conferia 
o grau de doutor. Os jesuítas criaram, ao todo, dezessete colégios no 
Brasil, destinados a estudantes filhos de funcionários públicos, de 
senhores de engenho, de criadores de gado, de artesãos e de mineradores. 
No século XVIII, segundo o autor, o colégio da Bahia desenvolveu 
o ensino de Matemática a ponto de criar uma faculdade específica. 
Neste sentido, “cursos superiores foram também oferecidos no Rio 
de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, no Maranhão e no Pará” 
(CUNHA, L., 2003, p. 152).

Entretanto, apesar do surgimento dessas unidades de ensino, 
havia, durante o Império, proibição à criação de uma universidade no 
Brasil Colônia. Como explica L. Cunha (2003, p. 152):

Com a proibição da criação de universidades na 
colônia, Portugal pretendia impedir que os estudos 
universitários operassem como coadjuvantes de 
movimentos independentistas, especialmente 
a partir do século XVIII, quando o potencial 
revolucionário do Iluminismo fez-se sentir em 
vários pontos da América.
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Conforme o autor, a partir dos anos de 1800, o príncipe regente 
do Brasil, D. João VI, criou cátedras isoladas de ensino superior para 
a formação de profissionais, “[...] Medicina, na Bahia e no Rio de 
Janeiro, em 1808; e de Engenharia, embutidas na academia Militar, 
no Rio de Janeiro, dois anos depois” (CUNHA, L., 2003, p. 153). As 
cátedras isoladas de Medicina e Engenharia eram, segundo L. Cunha 
(2003, p. 154) de:

[...] de extrema simplicidade, consistindo num 
professor que com seus próprios meios ensinava 
seus alunos em locais improvisados. Foram as 
escolas, as academias e as faculdades, surgidas 
mais tarde, a partir das cátedras isoladas, as 
unidades de ensino superior que possuíam uma 
direção especializada, programas sistematizados 
e organizados conforme uma seriação 
preestabelecida, funcionários não-docentes, meios 
de ensino e local próprios.

Em 1827, o imperador Pedro I criou os Cursos Jurídicos em 
Olinda e em São Paulo, com o que se completava a tríade dos cursos 
profissionais superiores que dominaram o ensino superior no país por 
tanto tempo, os cursos de Medicina, Engenharia e Direito.

Somente em 1931, com a aprovação do Estatuto das 
Universidades Brasileiras é que as iniciativas de institucionalização 
das universidades ganham força. Todavia, a partir dos anos 1950, 
expande-se o número de universidades públicas no país, movimento 
talvez induzido pela criação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 1951, 
ambos voltados para a institucionalização, fomento e avaliação da 
pós-graduação e da ciência e tecnologia no Brasil.

Com a promulgação da Lei nº. 5.540, de 28/11/1968, 
ocorreu a Reforma Universitária que definiu a indissociabilidade 
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entre ensino, pesquisa e extensão, tornando as universidades mais 
racionais, integradas, flexíveis e controladas. Dentre essas mudanças, 
Oliveira (2011, p. 8) destaca:

[...] criação dos departamentos, dos ciclos básico 
e profissional, do regime de crédito, da dedicação 
exclusiva para docentes, da maior regulação e 
estruturação da pós-graduação, da criação de 
conselhos [...] e de regras mais rígidas para 
nomeação de reitores.

Entretanto, é a partir da década de 1980 que se pode falar em 
campo da educação superior propriamente dito, tendo por base um 
campo universitário amplo, heterogêneo e complexo.

Gomes e Oliveira (2012) afirmam que, ainda no contexto 
atual, a universidade continua sendo a instituição a constituir o campo 
da educação superior na maior parte dos países. Todavia, a educação 
superior compreende uma diversidade de universidades e instituições 
não-universidades que tornam esse nível de ensino bastante heterogêneo. 
O artigo 15 do Decreto 9.235, de 15/12/2017, prevê que as instituições 
de ensino superior, de acordo com sua organização e suas prerrogativas 
acadêmicas, serão credenciadas para oferta de cursos superiores de 
graduação como: faculdades, centros-universitários e universidades.

As instituições de educação superior não-universitárias 
(faculdades e centros-universitários) não têm por objetivo central a 
produção de conhecimento por meio da pesquisa básica ou tecnológica, 
tampouco desfrutam da autonomia didático-científica. São instituições 
voltadas para o ensino e para a formação de profissionais para o 
mercado de trabalho; a exemplo disso, são os cursos de graduação 
tecnológicos, ofertados por essas instituições em 3 anos de formação 
e os cursos sequenciais.

A Lei 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB), em seu artigo 52, define que as 
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universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: produção 
intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, 
quanto regional e nacional; possuir, pelo menos, um terço do corpo 
docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; e um 
terço do corpo docente em regime de tempo integral (BRASIL, 1996b).

Além do que proclama a legislação, Gomes e Oliveira (2012), 
caracterizam a matriz identitária de uma universidade pela:

a) formação de pessoal em nível de graduação, 
nas várias áreas do conhecimento; b) formação 
de pessoal altamente qualificado, em cursos 
de mestrado e doutorado acadêmicos, para o 
desenvolvimento da pesquisa e atuação nos 
diversos campos do saber, assim como o avanço 
científico por meio da produção de conhecimento 
sistemático e institucionalizado; c) interlocução 
com a sociedade, a qual, o discurso utilitarista a 
formulou e o qual é continuamente reproduzido, 
chama-se de prestação de serviços à sociedade 
(GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 30).

Ainda é importante destacar a questão da autonomia das 
universidades. O texto da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 
207, expressa a autonomia de modo categórico: “As Universidades 
gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, p. 123). Essa autonomia institui 
um modus operandi próprio de autogestão e autonormatização de suas 
ações de ensino, pesquisa e extensão, além de ser reconhecida pela 
legitimidade na formação e produção de conhecimento e nos modos 
de sua transmissão, bem lembrados por Chauí:
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A legitimidade da universidade moderna fundou-
se na conquista da ideia de autonomia do saber 
em face da religião e do Estado, portanto, na 
ideia de um conhecimento guiado por sua própria 
lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do 
ponto de vista de sua invenção ou descoberta de 
sua transmissão (CHAUÍ, 2003, p. 1).

Ainda que a Constituição Federal e a LDB afirmem a 
responsabilidade do Estado com relação à educação e, em especial, a 
responsabilidade da União na manutenção das universidades federais, 
Ristoff (1999) destaca alguns princípios que devem estar contemplados 
em um projeto de autonomia para as universidades, brevemente 
resumidos a seguir (RISTOFF, 1999, p. 147-149):

- a manutenção e a melhoria do sistema federal 
de educação: o autor enfatiza a palavra “sistema”; 
entende que o sistema federal é, em primeiro 
lugar, capaz de proteger a sociedade contra o 
utilitarismo, o imediatismo e o quantitativismo 
do mercado. Em segundo lugar, voltado para 
manter a regra para todos, como por exemplo, 
a carreira docente e a dos servidores técnicos-
administrativos, e outras.

- a expandibilidade do sistema: partindo do 
princípio da expansão, o autor assevera sobre a 
importância de assegurar recursos que permitam 
democratizar o acesso ao conhecimento, além 
da dotação global de recursos para manutenção 
das universidades.

- gratuidade: enquanto investimento no futuro do 
país, a universidade deve ser gratuita.

- indissociabilidade: assegurar a inseparabilidade 
do ensino, com a pesquisa e a extensão.

- avaliação permanente: o autor entende que 
a avaliação interna é o avalista da autonomia, 
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pois sem avaliar constantemente suas ações, a 
universidade fica dependente dos indicadores 
externos ou daqueles definidos pelo imediatismo 
do mundo empresarial.

Ristoff (1999) defende que nesses cinco princípios deve estar 
ancorado o projeto de autonomia para as universidades. “Eles são o 
antídoto contra o desmantelamento puro e simples do sistema federal 
[...]” (RISTOFF, 1999, p. 149). Por outro lado, o autor entende, 
também, que os ganhos da autonomia para as universidades parecem 
insignificantes, quando se percebe que a ênfase das forças externas está 
mesmo em retirar do Estado o compromisso de financiar a educação 
superior pública. A respeito disso, o autor acrescenta que:

[...] as Universidades correm o risco de obter 
a tão sonhada autonomia não porque isto lhes 
permitirá desenvolver livre e plenamente as suas 
potencialidades, mas porque algum economista 
chegou à conclusão de que é mais barato 
(RISTOFF, 1999, p. 152).

Exemplos como este se observou no governo FHC, década de 
1990, e agora, em 2020, com a proposta do Future-se.

Voltando ao campo da educação superior em que vemos 
entrelaçadas as instituições universidade e não-universitárias, cada uma 
com suas particularidades e limites de autonomia, faz-se necessário 
compreender, agora, como esse campo está estruturado, como é 
disputado, quais são seus valores primordiais e como os agentes se 
comportam. É disso que se passará a tratar.

1.3 A noção de campo na esfera da educação superior

Estudiosos de políticas públicas, como Gomes e Oliveira (2012), 
Catani e Oliveira (2011), Oliveira (2011) e Dourado et al. (2003) 
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asseveram que o conceito de campo é a chave para a compreensão das 
políticas públicas e reformas da educação superior. Em busca dessa 
noção, vamos nos apoiar na teoria desenvolvida por Pierre Bourdieu.

Lahire (2017) assinala que não é fácil explicar as propriedades 
essenciais de um campo refletidas por Bourdieu, desde a década de 
1980, que, embora tenha retomado o conceito em várias ocasiões, 
tornando-o um lugar central em sua sociologia, sua compreensão 
tornou-se difícil pelas pequenas inflexões que o conceito sofre a cada 
uso particular de seu autor. Entretanto, para o autor, mesmo assim 
há como se extrair dos escritos de Bourdieu elementos fundamentais 
e invariantes da definição de campo que pode contribuir com a 
compreensão das políticas públicas de educação superior.

Em sua obra clássica “Os usos sociais da ciência”, Bourdieu 
(2004b) se dedica a elucidar a noção de campo como:

[...] o universo no qual estão inseridos os agentes 
e as instituições que produzem, reproduzem ou 
difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse 
universo é um mundo social como os outros, mas 
que obedece a leis sociais mais ou menos específicas. 
A noção de campo está aí para designar esse espaço 
relativamente autônomo, esse microcosmo dotado 
de suas leis próprias. Se, como o macrocosmo, ele 
é submetido a leis sociais, essas não são as mesmas. 
Se jamais escapa às imposições do macrocosmo, 
ele dispõe, com relação a este, de uma autonomia 
parcial mais ou menos acentuada (BOURDIEU, 
2004b, p. 20-21).

Na teoria bourdieusiana, uma das grandes questões que surgem, 
a propósito dos campos (ou dos subcampos), é precisamente sobre o 
grau de autonomia que eles usufruem. Segundo Bourdieu (2004b), o 
grau de autonomia é uma das diferenças relativamente simples, mas 
nem sempre fácil de medir, de quantificar, entre os diferentes campos.
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Pensar em campo é pensar em relações, o que existe no mundo 
social são relações. Analiticamente, um campo se estrutura como uma 
rede de relações objetivas entre posições e estas se definem objetivamente 
em sua existência e nas determinações que impõem a seus agentes.

Em Catani (2017) verifica-se que, para Bourdieu, o campo 
universitário, que aqui será chamado de campo da educação superior, 
é o espaço social específico onde se trava uma luta para estabelecer 
o domínio legítimo da verdade acadêmica, espaço esse marcado 
por contínuas controvérsias com relação ao sentido do mundo. 
No entanto, é nesse espaço que seus veredictos estão entre os mais 
poderosos socialmente.

O campo da educação superior constitui-se em um locus de 
relações que envolve agentes protagonistas com a delegação para 
gerir e elaborar políticas universitárias, sendo um espaço social 
institucionalizado e delimitado com objetivos e finalidades específicas. 
A instituição universidade é o campo do poder, cujo capital cultural3 é o 
que se destaca dentre os demais capitais, segundo a teoria bourdieusiana 
(econômico4, social5, simbólico6). Tais conceitos não podem ser vistos 

3 A noção de capital cultural remete a um conjunto multidimensional de competên-
cias (domínio da linguagem, do cálculo, etc.) e de disposições (conexões neurais e 
automatismos mentais e corporais), institucionalizadas por meio de documentos 
como diplomas, qualificações, devidamente valorizadas pelo mercado monetário 
(LEBARON, 2017, p. 102).

4 Capital econômico aproxima-se da ideia de patrimônio. É naturalmente avaliado 
em unidade monetária e física: terras, bens imobiliários, automóvel, equipamentos, 
ou seja, posses diversas (LEBARON, 2017, p. 101).

5 No plano individual, capital social refere-se às relações pessoais constitutivas de 
uma “rede” por uma pessoa, família ou comunidade, no plano mais coletivo. Os 
laços sociais determinam formas de centralidade de poder e de reconhecimento 
no âmago de uma sociedade (LEBARON, 2017, p. 102).

6 O capital simbólico está sempre associado a outras formas de capital. É definido 
pelo valor depositado em determinado indivíduo, instituição ou país, pelo resto 
da sociedade; corresponde ao fato de ser reconhecido, valorizado e incluído. Há, 
portanto, uma dimensão intrinsicamente relacional e coletiva (LEBARON, 2017, 
p. 102-103).
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de forma isolada do contexto do campo e serão discutidos com mais 
profundidade no capítulo 3.

Entre os diferentes tipos de capital cultural que dão o tom no 
campo da educação superior, segundo Catani (2017, p. 96-97), estão 

“[...] títulos obtidos, premiações, projetos de pesquisa financiados, 
pertencimento a comitês editoriais de revistas científicas, índices 
de citação, publicações relevantes, currículo ‘internacionalizado’, 
orientações de doutorado [...]”.

A exemplo do campo da educação superior, Gomes e Oliveira 
(2012) evidenciam que a cada campo social corresponde um habitus. 
Em Wacquant (2017) vemos que Bourdieu utilizou-se desse termo para 
expressar a ideia de um sistema de disposições duráveis e transponíveis 
que, integrando todas as experiências passadas do indivíduo, funciona 
em cada momento como uma matriz de percepções, apreciações e ações 
que torna possível cumprir tarefas diferenciadas graças à transferência de 
esquemas construídos internamente, adquiridos em práticas anteriores. 
Designa uma competência prática, adquirida na e para a ação, que 
opera sob o nível da consciência.

Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do campo, 
ressaltam Gomes e Oliveira (2012), tem condições de jogar o jogo e 
de acreditar na importância desse jogo, pois cada agente do campo é 
caracterizado por sua trajetória, seu habitus, e sua posição no campo:

Um campo possui uma autonomia relativa: as 
lutas que nele ocorrem têm uma lógica interna, 
mas o seu resultado nas lutas (econômicas, sociais, 
políticas etc.) externas ao campo pesa fortemente 
sobre a questão das relações de forças internas 
(GOMES; OLIVEIRA, 2012, p. 36).

Nesta perspectiva, esses elementos tratados até aqui, guardam 
grande importância para o entendimento da educação superior como 
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um campo estruturado, cujos agentes e instituições ocupam posições 
relativamente definidas.

À vista disso, estudar como as políticas públicas para a educação 
superior têm impactado o seu campo em diferentes governos, requer 
entender como os principais agentes da instituição se posicionam e 
usam várias estratégias para se manterem nele ou, mais ainda, conforme 
Gomes e Oliveira (2012), para se manterem em posição privilegiada em 
função da quantia de capital específico que detêm e podem monopolizar.

Neste sentido, a exemplo do que se está tratando, estão as 
políticas de avaliação da educação superior. É preciso analisar as 
justificativas dos governos para os programas de avaliação institucional 
criados ao longo do tempo no país e distinguir os processos e os 
instrumentos utilizados para operacionalizá-los, que podem alterar 
substantivamente a estrutura atual do campo.

Sendo assim, na busca de compreender o campo da educação 
superior, propõe-se, a seguir, averiguar as políticas nacionais de avaliação 
da educação superior, levantando e analisando criticamente os principais 
programas implementados pelo governo federal ao longo do tempo.

1.4 Políticas nacionais de avaliação da educação superior: 
breve histórico

A avaliação da educação superior no Brasil tem suas origens, 
segundo Leite (2005), em 1977 quando as instituições brasileiras 
de educação superior começaram a ter os cursos de pós-graduação 
avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior – CAPES.

O estudo de Zandavalli (2009) sobre os antecedentes da 
avaliação da educação superior no Brasil, realizado por meio de análise 
documental e da literatura específica, subsidia a compreensão do atual 
sistema brasileiro de avaliação da educação superior. Segundo a autora, 
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o período nacional desenvolvimentista7, pré-golpe militar, marcado por 
características democrático-populistas e franca mobilização da sociedade 
civil, especialmente dos universitários, propiciou condições favoráveis 
para a reflexão sobre o modelo vigente de universidade e, com elas, 
processos avaliativos assistemáticos, mas de grande importância. O golpe 
militar, em 1964, não apenas tirou de cena o projeto econômico do 
nacional desenvolvimentismo, mas o projeto de uma nova universidade.

Para Zandavalli (2009), o golpe militar em 1964, como 
resultado da necessidade de alinhar o projeto político com a economia 
capitalista, além da forte influência norte-americana, materializada pelo 
apoio técnico e financeiro oferecido pelo Banco Mundial, estabelece 
propostas e diretrizes que foram trabalhadas e cumpridas parcialmente 
pelo governo militar nas décadas subsequentes, permanecendo até os 
anos de 2000. Dentre eles, segundo a autora, destacam-se, nos anos 
de 1960, o Plano Atcon, as orientações da Associação Internacional de 
Desenvolvimento, o Relatório Meira Matos e o Relatório do Grupo 
de Trabalho Universitário.

Segundo a autora, o Plano Atcon (1965/1966) foi desenvolvido 
por Rudolph Atcon, norte-americano, assessor da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que, 

7 O período nacional desenvolvimentista do país ocorreu no período pós-Segunda 
Guerra Mundial, no qual a economia brasileira buscou incrementar políticas 
desenvolvimentistas que visassem garantir-lhe meios de integração à nova ordem 
econômica mundial que começava a se desenhar. No transcorrer da década de 
30, começava a se efetivar uma política deliberada de intervenção estatal na esfera 
econômica com objetivos industrializantes. O governo federal ampliava sua dis-
posição para dirigir a economia por duas vias: investimentos públicos em setores 
da indústria considerados estratégicos. Porém, a grande virada do capitalismo 
brasileiro se deu durante o governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-
1960). A construção de Brasília - a nova capital - e o favorecimento à entrada da 
tecnologia e capital estrangeiros são marcas de um período no qual a nação era 
convocada a superar seu atraso. Se houve modernização, também é verdadeiro 
que o crescimento econômico gerou a ampliação das disparidades regionais, das 
desigualdades sociais e dos focos de tensões sociais (GOMES, Marco, 2018).
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a convite da Diretoria do Ensino Superior (DES) do Ministério da 
Educação e Cultura (MEC), realizou um estudo para reformulação 
da estrutura das universidades brasileiras. A autora relata que, com tal 
intuito, Atcon visitou no Brasil algumas universidades, procurando 
verificar acontecimentos e processos que se coadunassem com 
a perspectiva de modernização com base nos pressupostos norte-
americanos de racionalidade, eficiência e eficácia das instituições. 
Segundo Zandavalli (2009), esse estudo deu origem ao documento 

“Rumo à Reformulação Estrutural da Universidade Brasileira”, publicado 
pelo MEC em 1966, e conhecido como Plano Atcon.

Para Zandavalli (2009), era clara a intenção de privatizar a 
gestão universitária e os serviços, bem como acabar com a gratuidade 
no ensino superior e estabelecer uma lógica de mercado à estrutura 
universitária. Para a autora, o Plano Atcon constituiu uma das primeiras 
experiências de avaliação do ensino superior sob a égide do governo 
militar e carrega grande importância para a área da avaliação, pois 
constitui-se um dos primeiros processos avaliativos oficiais na estrutura 
da universidade brasileira.

No relato de Zandavalli (2009), verifica-se que, em 1960, o 
Banco Mundial criou a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(AID) com o intuito de emprestar dinheiro para países pobres como 
meio de mascarar os critérios ideológicos da ação mais geral do Banco. 
Segundo a autora, foi nesse contexto que a Reforma Universitária (Lei 
n.º 5.540/68) aconteceu em 1968, concebendo a Educação como fator 
primordial de desenvolvimento econômico e de integração nacional.

Para a autora, a aludida Reforma do Ensino Superior, em 
1968, não deixa de refletir o espírito do Relatório Atcon, na medida 
em que procurou estabelecer uma gestão mais eficiente dos recursos 
destinados à universidade, impondo-lhe uma feição tecnocrata, com 
gestão empresarial voltada à eficiência, eficácia e produtividade. 
Por outro lado, a autora relata que os anos de 1970 não trouxeram 
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modificações significativas para a avaliação do ensino de graduação, 
com a operacionalização gradativa das proposições realizadas nos 
anos de 1960. Segundo Zandavalli (2009), somente na década de 
1980 é instituída uma proposta com contribuições mais substantivas 
da sociedade civil, por meio do Programa de Avaliação da Reforma 
Universitária (PARU), de suas decorrências e posteriormente das 
propostas do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação 
Superior (GERES).

Zandavalli (2009) acrescenta que o PARU foi instituído em 
1983 pelo Ministério da Educação e da Cultura, por iniciativa da 
Associação Nacional de Docentes (ANDES), coordenado pela CAPES, 
com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Segundo a 
autora, o PARU configurou-se um Programa de Pesquisa para subsidiar 
a discussão e a reflexão da crise da educação superior, sendo baseado 
em levantamentos e análise das condições concretas de instituições, 
desenvolvidos a partir de pesquisas, e como estratégia e etapas de 
desenvolvimento, trabalhou com estudos de base que deveriam permitir 
a avaliação comparativa de todo o sistema da educação superior, bem 
como examinar particularidades desse nível de ensino. No entanto, 
para Zandavalli (2009), não aparecem, no PARU, indicações técnicas 
e legais para a avaliação das instituições.

A autora acrescenta que em 1985, o então presidente da 
república José Sarney, por meio de um decreto, criou a Comissão 
Nacional para a Reformulação da Educação Superior, com o intuito de 
oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a educação 
superior que atendesse às exigências do desenvolvimento do País e 
aos anseios democráticos da população. Segundo Zandavalli (2009), 
essa Comissão foi composta, em sua maior parte, por professores 
universitários, bem como por personalidades do setor produtivo, do 
meio sindical e do corpo estudantil. O ensino público - tanto federal 
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como estadual - conviveu com o ensino particular no seio da Comissão 
e diversas correntes de pensamento nela estiveram representadas.

Zandavalli (2009) relata que, entre outros aspectos, o Relatório 
desse estudo recomendou uma nova política para a avaliação do 
desempenho da educação superior, que indicava a necessidade de se 
instituírem parâmetros avaliativos, como em outros países. A autora 
comenta, ademais, que foi discutida a ausência de padrões para a 
avaliação da educação superior, especialmente, padrões qualitativos e a 
importância de se desenvolverem processos avaliativos que permitissem 
subsidiar a aplicação de recursos. Por conseguinte, Zandavalli (2009) 
ressalta que, a partir da entrega desse Relatório à Presidência da República, 
em 23 de dezembro de 1985, surgiu o Programa Nova Universidade.

A autora assevera que, pela primeira vez, surge uma política 
pública da educação superior em que aparece como meta a implantação 
de um sistema de acompanhamento e avaliação das instituições de 
ensino superior. Segundo ela, o Programa Nova Universidade não 
atingiu resultados significativos; no entanto, muitas das recomendações 
da Comissão de Elaboração do Relatório permanecem como práticas 
atuais nas universidades brasileiras, como, por exemplo, a autora destaca 
a eleição dos reitores, seguida de lista tríplice e nomeação pela Presidência 
da República; a forma de escolha dos membros do atual Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e a ampliação da representatividade 
de organismos sociais e de classe no referido Conselho; a busca da 
otimização dos recursos humanos e materiais das IES, via planejamento, 
e definição de unidades de custo e as ponderações sobre as modalidades e 
os mecanismos da avaliação da educação superior também se coadunam, 
em boa parte, com o atual sistema (SINAES).

Outrossim, Zandavalli (2009) destaca que em 1986, o Ministério 
da Educação e Cultura criou o Grupo Executivo para a Reformulação 
da Educação Superior (GERES) como uma continuidade ao trabalho 
da Comissão para a Reformulação da Educação Superior. O objetivo 



34

era analisar a validade do Programa Nova Universidade, procurando 
contemplar a comunidade científica que não se sentiu representada 
ou ouvida pela comissão anterior. Nesse sentido, a autora relata que o 
GERES tomou a avaliação da Educação Superior como ponto nevrálgico 
e dispendeu todo o apoio às medidas destinadas a estabelecer um sistema 
de avaliação interpares dos cursos e instituições de ensino superior e, 
como decorrência da proposta de ampliação da autonomia da gestão 
universitária, propôs que o controle social das instituições fosse feito a 
partir de um sistema de avaliação de desempenho institucional e avaliação 
da qualidade dos cursos oferecidos.

Em relação aos processos avaliativos desenvolvidos a partir dos 
anos de 1990, Zandavalli (2009) destaca o Programa de Avaliação das 
Universidades Brasileiras (PAIUB) que foi, segundo ela, um esforço 
das Instituições de Ensino Superior (IES) em produzir processos 
voluntários de avaliação.

A autora comenta que, em relação ao PAIUB, originário de 
uma proposta feita em 1993 pela Associação Nacional dos Dirigentes 
de Instituições Federais de Educação Superior (ANDIFES) ao MEC, 
a avaliação da instituição de ensino superior ficou bem delineada no 
Documento “Avaliação das Universidades Brasileiras: uma proposta 
nacional”, no qual explicita: a fundamentação, os princípios, os objetivos, 
as características, as formas de desenvolvimento da proposta, os indicadores 
de avaliação, descrevendo detalhadamente as variáveis a serem avaliadas 
e a importância do processo de avaliação como contraponto da proposta 
institucional da IES, de modo a propiciar: contínuo aperfeiçoamento 
do desempenho acadêmico; constituir-se como uma ferramenta para o 
planejamento e gestão universitária; desencadear um processo sistemático 
de prestação de contas à sociedade.

Em Brasil (1993), verifica-se que a proposta da ANDIFES 
indicou como objetivo geral do PAIUB a análise e o aperfeiçoamento 
do projeto acadêmico e sociopolítico da instituição, promovendo a 



35

permanente melhoria da qualidade e adequação das ações institucionais. 
Decorrentes desse objetivo geral, destacaram-se como objetivos específicos:

1) Impulsionar um processo criativo de 
autocrítica da instituição, como evidência 
da vontade política de auto-avaliar-se para 
garantir a qualidade da ação universitária e 
para prestar contas à sociedade da consonância 
dessa ação com as demandas científicas e 
sociais da atualidade;

2) Conhecer, numa atitude diagnóstica, 
como se realizam e se inter-relacionam na 
Universidade as tarefas acadêmicas em suas 
dimensões de ensino, pesquisa, extensão 
e administração;

3) (Re) estabelecer compromissos com a 
sociedade, explicitando as diretrizes de um 
projeto pedagógico e os fundamentos de 
um programa sistemático e participativo 
de avaliação, que permita o constante 
reordenamento, consolidação e/ou 
reformulação das ações da Universidade, 
mediante diferentes formas de divulgação 
dos resultados da avaliação e das ações 
dela decorrentes;

4) Repensar objetivos, modos de atuação 
e resultados na perspectiva de uma 
Universidade mais consentânea com o 
momento histórico em que se insere, capaz 
de responder às modificações estruturais da 
sociedade brasileira;

5) Estudar, propor e implementar mudanças 
no cotidiano das atividades acadêmicas do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, 
contribuindo para a formulação de projetos 
pedagógicas e institucionais socialmente 
legitimados e relevantes (BRASIL, 1993, p. 5).
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No documento básico do PAIUB, são listadas, ainda, como 
características da avaliação:

a) Caráter institucional, que congrega atividades-
meio e atividades-fim;

b) Análise simultânea do conjunto de dimensões 
institucionais relevantes;

c) Intensa participação da comunidade acadêmi-
ca, tanto nos procedimentos e implementação, 
quanto na utilização dos resultados, consti-
tuídos por ações de melhoria da instituição;

d) Articulação da avaliação interna com a externa 
e das dimensões qualitativas e quantitativas 
em ambas as avaliações;

e) Integração e intercâmbio de experiências de 
avaliação, no interior de cada IES e entre as 
IES participantes do programa;

f ) Natureza contínua e sistemática que permita 
aprimoramento e revisão permanentes (BRA-
SIL, 1993, p. 7).

O PAIUB foi uma tentativa de avaliar as universidades tendo 
como prioridade verificar as condições da graduação que necessitava de 
uma ação direta de melhorias do Estado, mas que englobou, também, 
a pós-graduação e a extensão.

Dias Sobrinho (2002b) cita três processos articulados de 
avaliação fazendo parte do PAIUB: a “avaliação interna”, a “avaliação 
externa” e a “reavaliação”. A avaliação interna abrange a autoavaliação 
(os sujeitos se avaliam) e a heteroavaliação (os sujeitos avaliam os outros, 
as estruturas e as relações existentes na IES). A avaliação externa é 
realizada por outro grupo de sujeitos, pares da comunidade acadêmica 
ou representantes de setores organizados da sociedade, que atuam 
não como pareceristas, desligados do processo, mas como agentes do 
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programa de transformação da realidade avaliada. E a reavaliação é 
uma reflexão crítica sobre os processos desenvolvidos na avaliação. É, 
portanto, uma “[...] síntese que articula os estágios anteriores e supera 
as contradições através de atribuição de novos sentidos ao processo 
desenvolvido e por desenvolver” (DIAS SOBRINHO, 2002b, p. 18).

O PAIUB tinha o caráter de ser voluntário e contar com a 
adesão das IES, portanto, não obrigatório, por isso, Dias Sobrinho 
(2002b) assevera que a ampla adesão por parte de instituições de 
todos os portes e naturezas jurídicas mesmo daquelas que não podiam 
receber financiamento para as atividades avaliativas, mas queriam se 
beneficiar da experiência coletiva – sugere fortemente que a comunidade 
acadêmica e científica brasileira entendeu que a avaliação institucional 
não deveria ser um instrumento para premiar nem para punir as 
Universidades, nem para pregar-lhes um selo de qualidade como se fazia 
com empresas comerciais, tampouco induzir a sociedade, por meio de 

“rankings”, a conceber falsas imagens hierarquizadas sobre as instituições. 
Ao contrário disso, para o autor, essa adesão ao PAIUB representou 
a expressão concreta de uma vontade política das universidades se 
avaliarem de acordo com uma orientação que levasse o conjunto dos 
agentes universitários a terem uma compreensão integrada e, tanto 
quanto possível, integral da instituição.

Zandavalli (2009) observa que o PAIUB recebeu a acolhida do 
governo federal na gestão de Itamar Franco, inclusive com a destinação 
de verbas para as instituições participantes, entretanto foi repudiado na 
primeira gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que optou pela 
implantação do Exame Nacional de Cursos (ENC), divulgado como 
Provão. A autora relata que, no final dos anos de 1990, o PAIUB e o 
seu grupo gestor foram afastados das ações de avaliação promovidas 
pelo Estado. Até o início dos anos 2000, o PAIUB foi muito citado 
por todos os que defendiam uma avaliação democrática e educativa, 
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como um programa que deveria ser recuperado pelo Estado com os 
necessários ajustes e aperfeiçoamentos.

Continuando com Zandavalli (2009), essa autora diz que 
no governo de FHC, a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995 é 
promulgada, determinando que a avaliação da educação superior se 
faça periódica nas instituições e cursos, acentuando a obrigatoriedade 
de exames nacionais para aferir o desempenho dos formandos dos 
cursos de graduação (ENC - Provão). Segundo a autora, esse exame 
recebeu inúmeras críticas de vários setores da sociedade, especialmente 
das IES públicas e das associações de classe vinculadas à educação, e o 
seu uso sensacionalista dos resultados, publicados pela mídia, piorou 
ainda mais a sua imagem. Segundo a perspectiva da autora, tais reações 
fizerem com que o MEC do governo de FHC revisse a proposição 
inicial da avaliação, ampliando-a com elementos complementares, 
por meio do Decreto nº. 2.026, publicado em 1996, hoje revogado 
pelo Decreto nº. 9.235, de 15/12/2017. Aquele Decreto detalhou os 
focos da avaliação, abrangendo cursos (graduação e pós-graduação) e 
instituições (gestão, ensino, pesquisa e extensão):

Art. 1º O processo de avaliação dos cursos e 
instituições de ensino superior compreenderá os 
seguintes procedimentos:

I - Análise dos principais indicadores de desempe-
nho global do sistema nacional de ensino superior, 
por região e unidade da federação, segundo as 
áreas do conhecimento e o tipo ou a natureza 
das instituições de ensino;

II - Avaliação do desempenho individual das insti-
tuições de ensino superior, compreendendo todas 
as modalidades de ensino, pesquisa e extensão;

III - Avaliação do ensino de graduação, por curso, 
por meio da análise das condições de oferta pelas 
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diferentes instituições de ensino e pela análise dos 
resultados do Exame Nacional de Cursos;

IV - Avaliação dos programas de mestrado e 
doutorado, por área do conhecimento (BRA-
SIL, 1996a, p. 1).

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 
(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) foi aprovada nesse contexto e, 
segundo Zandavalli (2009), trouxe, em seu bojo, o espírito regulatório 
da avaliação. Para essa autora, o fato é que as políticas implantadas na 
gestão de FHC trouxeram visibilidade aos processos de avaliação, em 
especial os de larga escala, como o Provão, por exemplo.

Zandavalli (2009) ainda comenta que nos anos de 1990, a 
nova proposição de modernização do Estado passa pela mudança da 
forma de gestão, “a governança”, que toma o planejamento estratégico 
como base das suas operações. Nos anos de 2000, a autora assinala 
que a pressão exercida pelo capital e sua aguda crise mostram a 
presença de um Estado interventor na área econômica para recuperar o 
equilíbrio do sistema capitalista e dar novo fluxo aos mercados. Nesse 
cenário, a autora assevera que a autoavaliação institucional se volta às 
determinações do mercado e o espaço para a luta contra hegemônica, 
por parte da comunidade acadêmica, torna-se cada vez mais limitado.

A análise do desenvolvimento das políticas públicas para a 
avaliação da educação superior, no período de 1960 a 1990, aqui 
subsidiada pelas contribuições de Zandavalli (2009), demonstra 
a submissão do Estado brasileiro às proposições dos organismos 
multilaterais8. Isto se torna crítico nos anos de 1990, no que tange à 

8 No campo educacional, a partir da década de 1980, o Banco Mundial, o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e agências da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) configuram-se como interlocutores multilaterais da agenda 
da educação brasileira. Segundo Dourado (2002), as proposições para a área 
educacional fundamentam no reducionismo economicista, cujo escopo se centra 
na visão unilateral de custos e benefícios. Dourado (2002) também destaca as 
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busca da “modernização” do Estado, redundando na adoção explícita 
de políticas neoliberais e na execução completa das proposições dos 
anos de 1960, para as instituições de educação superior.

Nesse sentido, como se viu em Gomes e Oliveira (2012), 
é preciso ter sempre presente que várias forças atuam interna e 
externamente para que o campo da educação superior modifique seu 
modo de ser e de agir, o que significa dizer, em outras palavras, que 
esse campo, além das disputas que lhe são inerentes, já tratadas no 
capítulo anterior, está quase sempre em estado de tensão e em processo 
de alteração, face às múltiplas determinações e conflitos presentes nas 
políticas da educação superior.

Nos anos 2000, com proposta inspirada nos princípios 
emancipatórios do PAIUB, é aprovada a Lei nº 10.861, de 14 de abril 
de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES). Nessa lei, o Estado brasileiro define o processo 
nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 
graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), com o propósito 
de melhorar a qualidade da educação superior (presencial e a distância), 
orientar a expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, 
a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

recomendações do Banco Mundial para a educação superior: 1) privatização 
desse nível de ensino, sobretudo em países como o Brasil, que não conseguiram 
estabelecer políticas de expansão das oportunidades educacionais pautadas pela 
garantia de acesso e equidade ao ensino fundamental, bem como, pela garantia 
de um padrão de qualidade a esse nível de ensino; 2) estímulo à implementação 
de novas formas de regulação e gestão das instituições estatais, que permitam 
alterações e arranjos jurídico-institucionais, visando a busca de novas fontes de 
recursos junto a iniciativa privada sob o argumento da necessária diversificação 
das fontes de recursos; 3) aplicação de recursos públicos nas instituições privadas; 
4) eliminação de gastos com políticas compensatórias (moradia, alimentação); 5) 
diversificação do ensino superior, por meio do incremento à expansão do número 
de instituições não-universitárias; entre outras.
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sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização 
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade institucional. Com o Sinaes, a autoavaliação de cursos 
de graduação torna-se exigência legal e, portanto, obrigatória nas 
Instituições de Ensino Superior (IES).

Com os aportes de Barreyro e Rothen (2006) verifica-se que a 
implantação do Sinaes ocorreu sob muitos embates e impasses entre 
diversos atores sociais, entidades representativas da sociedade civil e 
mesmo entre os veículos de comunicação, posicionando-se contra as 
alterações do ENC - Provão. Na verdade, o Sinaes se tornou muito mais 
do que um simples exame, considerando sua multidimensionalidade. 
Esta política será tratada mais especificamente no capítulo 4.

Como se viu até aqui, o campo da educação superior se constrói 
e reconstrói nos movimentos históricos, sociais e acadêmicos e na 
intersecção com outros campos. Nesse sentido, embora apresente 
especificidades, o campo da educação superior interage, tangencia 
e, por vezes, está contido em outros campos mais amplos e mais 
determinantes da vida social, sobretudo nos campos do poder 
econômico, político e cultural.

Para se abordar a política vigente de avaliação da educação 
superior, antes disso, há que se retomar os antecedentes históricos 
das políticas da educação superior para se compreender o contexto 
em que a Lei do Sinaes foi criada e como foi sua implantação nas 
universidades brasileiras.

1.5 O contexto institucional até o final da década de 1990

Para contextualizar e propiciar a compreensão da cronologia 
das políticas nacionais de avaliação da educação superior, buscou-se 
mapear as políticas em 3 fases: 1ª fase, de 1966 a 1983, em pleno 
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regime militar; 2ª fase, de 1985 a 1996, já em governo democrático; 
e 3ª fase, de 2004 até os dias atuais, em que vigora a Lei do Sinaes.

O Quadro 1 apresenta a 1ª fase das políticas nacionais 
direcionadas a avaliar as universidades, tendo início em 1966, no 
governo militar de Castelo Branco e culminando em 1983 no governo, 
também militar, de João Figueiredo.

Quadro 1 – Políticas de avaliação da educação superior - 1ª fase

Nota: Construção dos autores, a partir das contribuições de Zandavalli (2009).

O modelo político econômico dessa época tinha como 
característica fundamental um projeto desenvolvimentista que 
buscasse acelerar o crescimento socioeconômico do país. A educação 
desempenhava importante papel na preparação adequada de recursos 
humanos necessários à incrementação do crescimento econômico e 
tecnológico da sociedade, de acordo com a concepção economicista de 
educação. O golpe militar, em 1964, como resultado da necessidade 
de alinhar o projeto político com a economia capitalista, além da 
forte influência norte-americana, materializada pelo apoio técnico 
e financeiro oferecido pelo Banco Mundial, estabelece algumas 
propostas e diretrizes para a avaliação das universidades que foram 
trabalhadas e cumpridas parcialmente pelos governos militares nas 
décadas subsequentes.

Ano/Governo Polí�ca Caracterís�cas 
1966 

Castelo Branco 
Plano Atcon “Rumo à Reformulação 

Estrutural da Universidade Brasileira” 
Cons�tuiu um dos primeiros processos 
avalia�vos oficiais na estrutura da 
universidade brasileira. 

1968 
Artur da Costa e Silva 

Reforma Universitária 
 “Lei n.º 5.540/68” 

Procurou estabelecer uma gestão mais 
eficiente dos recursos des�nados à 
universidade, impondo -lhe uma feição 
tecnocrata, com gestão empresarial 
voltada à eficiência, eficácia e 
produ�vidade. 

1983 
João Figueiredo 

Programa de Avaliação da Reforma 
Universitária (PARU)  

Subsídios para a discussão e a reflexão da 
crise da educação superior. Programa de 
Pesquisa ins�tuído pelo Ministério da 
Educação e da Cultura, por inicia�va da 
Associação Nacional de Docentes 
(ANDES), coordenado pela CAPES, com 
apoio da Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP). 
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A 2ª fase das políticas nacionais de avaliação das universidades 
está demonstrada no Quadro 2 e compreende os anos de 1985, no 
governo do presidente José Sarney, e 1996, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso. Este período é marcado pelo movimento da 
democratização do país com o voto direto para presidente da república.

Quadro 2 – Políticas de avaliação da educação superior - 2ª fase

Nota: Construção dos autores, a partir das contribuições de Zandavalli (2009).

Com o fim da ditadura militar, vários aspectos da política 
nacional foram repensados, e entre eles estava a educação. Nos 
primeiros três anos da Nova República, o foco esteve na elaboração 
da nova Constituição do país. Em 5 de outubro de 1988, a nova 
Constituição Federal foi aprovada e entre as principais conquistas estava 
o reconhecimento da educação básica como direito subjetivo9 de todos, 
isso significava que, a qualquer um que quisesse estudar na educação 
básica, mesmo se estivesse fora da idade obrigatória, o Estado deveria 

9 A Educação é direito público subjetivo, e isso quer dizer que o acesso ao ensino 
fundamental é obrigatório e gratuito; o não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo Poder Público (federal, estadual, municipal), ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente.

Ano/Governo Polí�ca Caracterís�cas 
1985 

José Sarney 
Comissão Nacional para a 

Reformulação da Educação Superior – 
Programa Nova Universidade 

Subsídios à formulação de uma nova 
polí�ca para a edu cação superior que 
atendesse às exigências do 
desenvolvimento do país e aos anseios 
democrá�cos da população.  

1986 
José Sarney 

Grupo Execu�vo para a Reformulação 
da Educação Superior (GERES) 

Análise da validade do Programa Nova 
Universidade, procurando contemplar a 
comunidade cien�fica que não se sen�u 
representada ou ouvida pela comissão 
anterior.  

1993 
Itamar Franco 

Programa de Avaliação das 
Universidades Brasileiras (PAIUB) 

A proposta da  ANDIFES ao MEC indica 
como obje�vos do PAIUB analisar e 
aperfeiçoar o projeto acadêmico e 
sociopolí�co da ins�tuição, promovendo 
a permanente melhoria da qualidade e 
adequação das ações ins�tucionais.  

1995 
Fernando Henrique 

Cardoso 

Exame Nacional de Cursos 
(ENC - Provão) 

 

Coloca a avaliação da educação superior 
como periódica nas ins�tuições e cursos, 
acentuando a obrigatoriedade de exames 
nacionais para aferir o desempenho dos 
formandos dos cursos de graduação. 

1996 
Fernando Henrique 

Cardoso 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional - LDB  

(Lei nº 9.394, de 20/12/1996) 

Traz o espírito regulatório da avaliação em 
todos os níveis da educação. 
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garantir a vaga gratuita. Em outras palavras, cabe ao Estado, até hoje, o 
oferecimento da educação básica obrigatória e gratuita. A aprovação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) também trouxe, 
em seu bojo, o espírito da avaliação como instrumento de regulação.

Enquanto, na 1ª fase, as influências técnicas para a construção 
das políticas de avaliação da educação superior vinham dos organismos 
norte-americanos, nesta 2ª fase, a comunidade universitária começa a se 
fazer representar nas comissões de elaboração das políticas de avaliação 
da educação superior, exemplo disso é a participação da Andifes.

Por fim, a 3ª fase, vigente até os dias de hoje, está 
demonstrada no Quadro 3.

Quadro 3 – Políticas de avaliação da educação superior - 3ª fase (vigente)

Nota: Construção dos autores, a partir das contribuições de Zandavalli (2009).

Esta 3ª fase tem como marco referencial a instituição do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei 
10.861, de 14/04/2004, no governo de Luís Inácio Lula da Silva. Este 
sistema é o tema da discussão da próxima seção.

1.6 Lei do Sinaes: a obrigatoriedade de avaliar a instituição

Em Barreyro e Rothen (2006) verifica-se que a avaliação foi um 
aspecto destacado nas políticas para a educação superior no governo 
Lula. Pretendia-se que a avaliação da educação superior fosse além da 
visão neoliberal, a qual estimula a concorrência entre as instituições 

Ano/Governo Polí�ca Caracterís�ca 
2004 

Luís Inácio Lula da Silva 
Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) 
 Lei nº 10.861, de 14/04/2004,  

No Sinaes, o Estado brasileiro define o 
processo nacional de avaliação das 
ins�tuições de educação superior, dos 
cursos de graduação e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes, com o 
propósito de melhorar a qualidade da 
educação superior (presencial e a 
distância), orienta r a expansão da sua 
oferta, o aumento permanente da sua 
eficácia ins�tucional e efe�vidade 
acadêmica e social. 
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e a regulação pelo mercado consumidor. A intenção era trabalhar a 
avaliação como “instrumento para o planejamento e a intervenção do 
Estado, visando à melhoria do desempenho dos alunos e à melhoria 
do sistema de ensino” (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 959).

Naquele governo, segundo os autores, entendia-se que a nova 
proposta de avaliação da educação superior deveria ser inspirada 
nas experiências anteriores, entre elas, a do PAIUB. No clima de 
primeiro ano do governo Lula, foi criada a Comissão Especial de 
Avaliação da Educação Superior (CEA) para elaboração da proposta que 
alteraria ou substituiria o Exame Nacional de Curso (ENC, também 
chamado de Provão), implantado no governo Fernando Henrique 
Cardoso. A comissão foi composta por representantes da Secretaria 
da Educação Superior (SESu), do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), da 
União Nacional dos Estudantes (UNE) e de especialistas ligados às 
universidades públicas e privadas. Barreyro e Rothen (2006) observam 
que, na composição da comissão, havia predominância do perfil 
acadêmico de seus integrantes, especialmente das universidades públicas 
que participaram de experiências de avaliação no âmbito do PAIUB.

Barreyro e Rothen (2006) informam ainda que, naquele 
momento, a questão apresentada para a opinião pública referia-se 
à validade da realização ou não do ENC. Por um lado, Cristovam 
Buarque, na época ministro da Educação, defendia a necessidade da 
avaliação da educação superior, apesar de ressalvar que o ENC era um 
instrumento parcial de avaliação, afirmava que a proposta de avaliação 
institucional implantada na Universidade de Brasília (UNB), na sua 
gestão como reitor dessa Instituição, teve o seu complemento com a 
implantação do ENC, pelo seu antecessor no Ministério da Educação, 
Paulo Renato Souza. De outro lado, Otaviano Helene, então presidente 
do INEP, em contraposição à postura do ministro, que defendia a 
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continuação do ENC, afirmou, em uma publicação, que o ENC era 
severamente criticado, principalmente pela forma de divulgação dos 
resultados que propiciava o ranqueamento das instituições.

Segundo os autores, em 2003, a CEA apresentou publicamente 
a sua proposta, tendo como epicentro a avaliação institucional. A 
ênfase da concepção avaliativa estava na preocupação com a tomada de 
consciência sobre a instituição, conseguida pela participação coletiva 
em todo o processo, o que lhe outorgaria caráter formativo e de 
aperfeiçoamento individual e institucional. Neste sentido, o processo 
estaria centrado na avaliação, realizada no interior das instituições, com 
subcomissões internas que avaliariam os diferentes cursos.

Quanto aos dados sobre o desempenho dos estudantes, 
estes viriam de um exame do Processo de Avaliação Integrado do 
Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área (PAIDEIA), 
aplicado a uma amostra de alunos do segundo e do último ano das 
instituições. A avaliação seria complementada com a avaliação externa, 
realizada por meio de visitas in loco, com o objetivo de contrastar 
as informações provindas do relatório de avaliação institucional. O 
relatório final, derivado das variadas instâncias, seria remetido ao órgão 
encarregado da avaliação, criado para tal fim: a Comissão Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (CONAES).

No entendimento de Barreyro e Rothen (2006), a difusão da 
proposta gerou um grande debate nacional. Ocupantes de cargos da 
educação do governo de Fernando Henrique Cardoso, defendiam a 
visão neoliberal da avaliação como controle, mediante a classificação 
das instituições e cursos, baseada no resultado do ENC, e criticavam a 
avaliação institucional por considerá-la subjetiva. A imprensa divulgou, 
também, ideias a favor da manutenção do ENC. Desta forma, o 
ministro Buarque afirmou, então, que era a favor do ranqueamento 
de instituições utilizando não apenas a prova como critério. Naquele 
mesmo ano, o ministro encaminhou à Câmara uma nova proposta de 
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avaliação, não mais intitulada Sinaes, mas SINAPES (Sistema Nacional 
de Avaliação e Progresso do Ensino Superior).

Segundo os autores, na nova proposta do SINAPES, o resultado 
da avaliação seria expresso pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 
Superior (IDES), composto por quatro índices: 1) a avaliação do 
ensino (medido por meio das características e produtividade do corpo 
docente), 2) a avaliação da aprendizagem (apresentada como uma 
evolução do ENC e adotando características do Paidéia), 3) a avaliação 
da capacidade institucional (que estaria centrada na infraestrutura) e 
4) a avaliação da responsabilidade social (que destacava as atividades 
de extensão universitária). A proposta do ministro Buarque buscou 
conciliar algumas das ideias da CEA, como por exemplo, a realização 
de um exame nacional por amostragem, com a manutenção da ideia de 
fazer ranqueamento das instituições, somado a um elemento próprio: 
a responsabilidade social das universidades.

Barreyro e Rothen (2006) narram que, na discussão da 
concepção de avaliação a ser adotada, as duas propostas tinham 
fundamentos opostos: a CEA defendia a avaliação emancipatória, o 
IDES apoiava-se na avaliação somativa, tendo o seu resultado expresso 
em um único número, induzindo o ranqueamento das instituições. 
Dias após a apresentação da proposta para debate na Câmara, o 
governo federal edita a Medida Provisória (MP) nº 147/2003 que, 
posteriormente, foi convertida na Lei nº 10.861/2004. A MP nº 
147/2003 não respeitou a dinâmica da discussão proposta pelo MEC 
e tampouco fez referência ao IDES, nem a nenhum outro índice 
que já se encontrava em discussão. Preservaram-se apenas os quatro 
aspectos que comporiam a avaliação do sistema (ensino, aprendizagem, 
capacidade institucional e responsabilidade social) e a existência de 
apenas duas comissões ministeriais (em lugar da CONAES): uma 
executiva e outra deliberativa, as quais implementariam a avaliação.
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Para os autores Barreyro e Rothen (2006), a referida Medida 
Provisória fortaleceu o MEC e o INEP como os principais agentes 
da avaliação, no entanto, foi omissa em relação a avaliação da pós-
graduação, e dúbia ao definir de quem seria a atribuição de divulgar os 
resultados. Como aspecto positivo da MP, os autores destacam que o 
resultado da avaliação não facilitaria a criação de ranqueamentos, pois 
seria apresentado segundo os níveis: satisfatório, regular e insatisfatório.

Diante de uma reforma ministerial realizada pelo presidente 
Lula, no início de 2004, o então ministro Cristovam Buarque dá lugar 
a Tarso Genro, no Ministério da Educação. Enquanto isso, na Câmara 
dos Deputados, o relator do projeto de Lei de Conversão da Medida 
Provisória apresentou proposta alterando integralmente o conteúdo 
da MP nº 147/2003, convertendo-se, portanto, à Lei nº 10.861, de 
14 de abril de 2004, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (Sinaes). Posteriormente, a referida Lei foi 
regulamentada pela Portaria do MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004.

O Sinaes tem por objetivo assegurar o processo nacional 
de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 
graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. Tem por 
finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, bem como 
a orientação da oferta da expansão, o aumento permanente da sua 
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, 
a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização 
de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da 
identidade das instituições de ensino superior (BRASIL, 2004a). No 
entanto, há que se considerar os simulacros dessa lei, pois o Sinaes 
não se materializou como se propôs e tampouco assim o foi na IES.
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O Sinaes conjuga três eixos principais, conforme se identifica 
na Figura 1: a avaliação das instituições, a avaliação dos cursos e a 
avaliação do desempenho dos estudantes.

Figura 1 – Estrutura do Sinaes (Lei nº 10.861/2004)

Nota: Construção dos autores, com base na Lei do Sinaes.

Tanto a avaliação institucional quanto a avaliação de curso, 
no Sinaes, enfatizam a análise das diversas dimensões institucionais, 
como o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o 
desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as 
instalações e diversos outros aspectos. Assumindo também um caráter 
regulatório, no Sinaes, os resultados das avaliações (institucional, 
curso e estudantes) constituem referencial básico dos processos de 
regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o 
credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de 
educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação de 
reconhecimento de cursos de graduação. Ou seja, para a instituição 
continuar tendo legitimidade e credenciamento para funcionar e 
ofertar cursos superiores, com expedição de diplomas, ela precisa 
estar bem avaliada.

 

 

 

Credenciamento 
Recredenciamento 

Autorização 
Reconhecimento 
Renovação de 
Reconhecimento 

Autoavaliação Ins�tucional  
Avaliação Externa 

Autoavaliação de Cursos 
Avaliação Externa 

ENADE 

EIXOS REGULAÇÃO AVALIAÇÃO 
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No eixo institucional, a avaliação institucional é um processo 
cíclico de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem 
a instituição de uma forma sistêmica, visando o aperfeiçoamento 
da qualidade do ensino, da aprendizagem e da gestão institucional. 
Conforme previsto na Lei do Sinaes, quem realiza essa autoavaliação 
da instituição é a Comissão Própria de Avaliação (CPA)10. Nesse eixo, 
a regulação centra-se na avaliação externa, realizada por docentes do 
banco de examinadores do INEP, para fins de credenciamento ou 
recredenciamento da instituição de ensino.

No eixo intermediário, nos cursos de graduação, a avaliação 
é realizada em forma de autoavaliação, cujo tema é o objeto da 
presente pesquisa. Também, neste eixo, a regulação é realizada por 
meio da avaliação externa feita pelo INEP, para fins de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento, para fins de 
expedição de diplomas.

No último eixo, o exame nacional de desempenho do estudante 
(ENADE) é realizado pelo INEP trienalmente por área de conhecimento, 
com estudantes do primeiro ano e com aqueles em vias de se formarem. 
O ENADE tem por objetivo acompanhar o processo de aprendizagem e 
o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, 
suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução 
do conhecimento e suas competências para compreender temas ligados 
à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento 
(BRASIL, 2004a).

Segundo Assis e Amaral (2014), a partir da sua implantação, 
o Sinaes vem sofrendo uma série de adequações do ponto de vista 
do ajuste da sua metodologia de divulgação dos dados no sentido de 
enfatizar e valorizar cada vez mais os aspectos quantitativos, com ênfase 

10 Sobre esta Comissão, a próxima seção se encarregará de abordá-la com maior 
densidade.
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nos produtos em detrimento dos dados que qualificam os processos. 
Para os autores, esse processo colocou o Enade, e os índices produzidos 
a partir dos seus resultados, no centro dos debates, minimizando a 
importância dos outros instrumentos avaliativos presentes no Sinaes.

Segundo os autores, nesse cenário, a avaliação deixa de ser um 
processo construído coletivamente para se tornar um instrumento 
para medir a eficiência das instituições no atendimento às demandas 
do mercado, ao mesmo tempo em que visa também uma progressiva 
desresponsabilização do Estado, que acredita ter cumprido a sua função 
reguladora ao devolver os resultados às instituições responsabilizando-
as pelas soluções dos problemas supostamente apontados pelo seu 
desempenho nos exames.

Assim, a cada ciclo avaliativo do ENADE, o Conceito 
Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) adquirem 
centralidade na avaliação da educação superior, sendo o ENADE o 
principal componente.

O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador 
numérico (variando na escala de 1 a 5) que expressa o nível de qualidade 
dos cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano 
seguinte ao da realização do ENADE, com base na avaliação de 
desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo 
e em insumos referentes às condições de oferta (corpo docente, 
infraestrutura e recursos didático-pedagógicos) conforme orientação 
técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (CONAES).

O Índice Geral de Cursos (IGC) é um indicador de qualidade 
que avalia as Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado 
anualmente e leva em conta os seguintes aspectos: média dos CPC do 
último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição, ponderada 
pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados; média 
dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu 
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atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida 
para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada 
um dos programas de pós-graduação correspondentes; distribuição 
dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-
graduação stricto sensu, excluindo as informações da pós-graduação 
para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu 
(BRASIL, 2019).

Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano 
do cálculo e nos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre 
a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas previstas no 
ciclo avaliativo do Enade.

Em síntese, o IGC é composto pelo conjunto dos CPC dos 
cursos de graduação e do conjunto de conceitos Capes da pós-graduação 
stricto sensu oferecida pela instituição. Ressalte-se que esses índices 
são largamente anunciados à população brasileira, servindo para a 
montagem de ranqueamentos de cursos e de instituições, embora esse 
não seja um dos princípios do Sinaes.

Verificando a historiografia das políticas de avaliação da educação 
superior, nota-se que os sistemas são criados e desenvolvidos pelo Estado, 
sobretudo, em nome da “qualidade” do ensino superior. Mas de que 
qualidade se está falando? Na próxima seção, será discutida a temática 
da qualidade da educação superior e a sua relação com a avaliação.

1.7 Qualidade da educação superior e avaliação

O discurso educacional é permeado pela temática da qualidade. 
O vocábulo “qualidade” tem um conceito subjetivo que se relaciona 
com as percepções, necessidades e resultados de cada indivíduo. 
Diversos fatores, como a cultura, modelos mentais, tipo de produto 
ou serviço prestado, necessidades e expectativas influenciam diretamente 
a percepção da qualidade da pessoa em relação a alguma coisa. Quando o 
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termo se aplica à ação humana, qualidade se aproxima, então, à ideia de 
obra bem-feita, completa, satisfazendo a todas as dimensões projetadas.

Em relação à política nacional de avaliação da educação superior, 
Rothen et al. (2019) destacam que o termo qualidade é utilizado ao 
longo do período de implantação do Sinaes com diversas concepções. 
No início, o termo é associado a uma ideia formativa e educativa e 
à produção de valores e sentidos sobre o sistema. Aqui, a ênfase está 
na melhoria da qualidade e na responsabilidade social da instituição 
bem como no cumprimento na formação para a cidadania e para os 
valores democráticos da vida social.

Em seguida, com a consolidação do Sinaes, qualidade associa-
se à ideia gerencial, voltada para a eficiência e eficácia do processo 
educativo, distanciando-se de sua proposta inicial formativa-educativa e 
de efetividade social. A qualidade passa a ser medida por instrumentos, 
roteiros e diretrizes e, agora, caracterizada por índices e indicadores, 
sobretudo a partir do Decreto 5.773, de 09/05/2006. Isso pode 
ser encontrado de modo mais claro e direto nos documentos que 
normatizam a criação dos índices e indicadores, como o caso do CPC 
e do IGC, e na ênfase da excelência dos indicadores de qualidade nos 
instrumentos de avaliação do INEP.

No âmbito do discurso educacional, o uso do termo qualidade 
traz implícita a ideia de algo bom, o que leva a crer que a expressão 

“educação de qualidade” signifique uma “boa educação”. Dessa forma:

[...] quando se fala em educação de qualidade, 
está se pensando em uma série de atributos 
que teria essa educação. A qualidade, então, 
não seria um atributo, uma propriedade, mas 
consistiria num conjunto de atributos, de 
propriedades que caracterizariam a boa educação 
(RIOS, 2006, p. 68).
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Para Cunha et al. (2008), o conceito de qualidade é 
multidimensional, cuja compreensão requer a incorporação das 
dimensões ética, estética e axiológica. Nesse sentido, esses autores se 
contrapõem à definição de Rios (2006), argumentando que qualidade 
não é uma adjetivação que remete a um construto universal, “mas são 
propriedades que se encontram nos seres, ações ou nos objetos. Ao 
atribuir qualidade a algo ou a um fenômeno estamos explicitando 
um valor, assim como quando dizemos que algo é belo ou adequado” 
(CUNHA et al., 2008, p. 110).

Diante disso, quando se emite opiniões dessa natureza, os 
autores afirmam que há nessas expressões uma concepção anterior que 
assume uma condição valorativa que está ligada à moral e à condição 
política do homem. À vista disso, pode-se dizer que essa perspectiva 
coloca a qualidade como autorreferenciada, pressupondo um sujeito 
ou uma comunidade que aceite determinados padrões como desejáveis. 
Portanto, não há como definir padrões de qualidade sem antes levar 
em conta contextos socioculturais e condições objetivas de atuação 
do sujeito que pressupõem a subjetividade.

Pierre Bourdieu, citado por Cunha et al. (2008) explica que 
a cultura rege a compreensão estética e política de mundo e que essa 
percepção está ligada às diferenças entre os homens, em especial às 
diferenças das classes sociais numa imbricação histórica e política de 
sociedade. São essas diferenças, por sua vez, que contribuem para a 
elaboração dos padrões de qualidade.

Nos aportes de Ristoff (2000), se encontra uma visão de 
qualidade da educação superior em que se percebe um posicionamento 
valorativo que se distancia da neutralidade generalizadora, mas que 
assume uma condição atrelada a um referente axiológico e político. O 
autor destaca que a qualidade das universidades públicas brasileiras 
precisa acontecer, concomitantemente, em três dimensões: na “dimensão 
política”, na “dimensão acadêmica” e na “dimensão administrativa”.
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O autor assevera que a universidade pode ser extraordinária na 
qualificação de seu corpo docente, nas suas aulas, no desenvolvimento 
de suas pesquisas, mas ela fracassará se a dimensão política não lhe 
garantir o mínimo de recursos para equipar laboratórios, espaços 
pedagógicos ou manter a dignidade do trabalho. E o contrário também 
é verdadeiro: uma grande quantidade de recursos, por si só, pode não 
garantir uma boa formação pedagógica, uma pesquisa de alto nível e 
uma gestão eficiente.

Desse modo, Ristoff (2000) defende que a avaliação da/na 
universidade deve ser concebida como instrumento fundamental para 
a construção do projeto acadêmico-pedagógico e administrativo, capaz 
de sustentar a resistência a favor da universidade pública de qualidade. 
Contudo, ele fundamenta que um projeto de avaliação no âmbito das 
universidades públicas deve ser assentado com base nos princípios 
da “globalidade”; da “comparabilidade”; do “respeito à identidade 
institucional”; da “legitimidade” e da “continuidade”.

No “princípio da globalidade”, Ristoff (2000) expressa a noção 
de que é necessário avaliar a Instituição não só a partir de uma das 
suas atividades. O ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão, a qualidade 
das aulas, dos laboratórios, a titulação do corpo docente, a biblioteca, 
os registros escolares, os serviços, a organização do poder, o ambiente 
físico, o espírito e as tendências da vida acadêmica, enfim, todos os 
elementos que compõem a vida universitária devem fazer parte da 
avaliação para que a mesma seja a mais completa possível.

Quanto ao “princípio da comparabilidade”, o autor se refere 
à busca de um linguajar comum dentro da universidade e entre as 
universidades. A necessidade é de um alinhamento conceitual para 
os termos utilizados no âmbito da universidade quando se trata de 
questões como “evasão”, “trancamento”, “cancelamento”, “egressos”, 

“taxa de sucesso” e outros termos do gênero – “termos que precisam ser 
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urgentemente definidos para que não se corra o risco de a universidade 
se tornar uma verdadeira babel”, diz o autor (RISTOFF, 2000, p. 40).

O princípio do “respeito à identidade institucional” busca 
contemplar as características próprias das instituições e visualizá-las no 
contexto das inúmeras diferenças existentes no país. As Instituições de 
Ensino Superior são muito diferentes na sua natureza, nas suas pretensões, 
na sua qualificação, no seu estágio de desenvolvimento, e não há que 
se exigir delas desempenhos incompatíveis com as suas características, 
segundo aponta Ristoff (2000).

A dimensão da “legitimidade”, para Ristoff (2000), expressa-se 
principalmente de duas maneiras: 1) uma metodologia capaz de garantir a 
construção de indicadores adequados, acompanhados de uma abordagem 
analítico-interpretativa capaz de dar significado às informações; e 2) na 
construção de informações fidedignas, em espaço de tempo capaz de 
ser absorvido pela comunidade universitária.

Por fim, o autor aborda o “princípio da continuidade”. Um 
processo de avaliação deve ser contínuo, o que permitirá a comparabilidade 
dos dados de um determinado momento a outro, revelando o grau de 
eficácia das medidas adotadas a partir dos resultados obtidos. Esta 
característica longitudinal da avaliação permite, inclusive, testar a própria 
confiabilidade tanto dos instrumentos quanto dos resultados.

Com essa compreensão, Ristoff (2000) revela sua posição política 
diante do mundo, além de chamar a atenção para o fato de que a 
expressão ‘qualidade’ necessita de um conteúdo discursivo que se afaste 
das generalizações universais vindas do senso comum. Por conseguinte, 
pode-se concluir que atribuir qualidade requer a tomada de posições 
frente aos fenômenos sociais.

Silva (2009), discute o termo qualidade no contexto da educação 
brasileira, buscando distinguir a ideia de qualidade advinda das bases 
de teorias econômicas e qualidade social, tendo em vista a perspectiva 
de conceber a educação como uma prática social.



57

Segundo a autora (SILVA, 2009, p. 219), o conceito de qualidade 
no campo econômico dispõe de “parâmetros de utilidade, praticidade 
e comparabilidade, utilizando medidas e níveis mensuráveis, padrões, 
rankings, testes comparativos, hierarquização e estandardização próprias 
do âmbito mercantil.” Assim sendo, nesta perspectiva, para verificar 
a qualidade de algo basta examinar padrões ou modelos exigidos, 
praticidade e utilidade que apontem melhoria de vida do consumidor.

De outro modo, a perspectiva da qualidade social da educação 
leva em conta que,

[...] às questões que envolvem domínio de 
conhecimentos, códigos, linguagens e raciocínio 
lógico, próprios da natureza da formação escolar, 
somam-se outras, como vida familiar, ambiência 
cultural, condições de transporte, de alimentação, 
acessibilidade a livros diversos, hábitos de 
leitura, acesso a equipamentos tecnológicos, que, 
juntos, constituem a amplitude da formação 
(SILVA, 2009, p. 220).

A autora assinala que, por opção política, esses últimos elementos 
não são considerados nos critérios de avaliação. Para ela, a qualidade 
social na educação não se restringe a fórmulas matemáticas, tampouco a 
resultados estabelecidos a priori e a medidas lineares descontextualizadas, 
mas, sobretudo, a qualidade social da educação está na organização do 
trabalho pedagógico e gestão da escola; os projetos escolares; as formas 
de interlocução da escola com as famílias; o ambiente saudável; a política 
de inclusão efetiva; o respeito às diferenças e o diálogo como premissa 
básica; o trabalho colaborativo e as práticas efetivas de funcionamento 
dos colegiados e/ou dos conselhos escolares.

Ademais, Silva (2009) acrescenta que:

A escola de qualidade social é aquela que atenta 
para um conjunto de elementos e dimensões 
socioeconômicas e culturais que circundam o 
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modo de viver e as expectativas das famílias e 
de estudantes em relação à educação; que busca 
compreender as políticas governamentais, os 
projetos sociais e ambientais em seu sentido 
político, voltados para o bem comum; que luta 
por financiamento adequado, pelo reconhecimento 
social e valorização dos trabalhadores em educação; 
que transforma todos os espaços físicos em lugar 
de aprendizagens significativas e de vivências 
efetivamente democráticas (SILVA, 2009, p. 225).

Dourado e Oliveira (2009), complementam essa discussão 
quando ressaltam a perspectiva de uma educação de qualidade socialmente 
referenciada para a educação básica, mas que, por semelhança, aplica-se 
também à educação superior, com as devidas adaptações que o nível 
da educação requer. Nesse sentido, para deslindar o fenômeno da 
qualidade da educação, os autores apresentam as dimensões intra e 
extrainstitucional, o que não negligencia e, paradoxalmente, extrapola a 
questão da subjetividade tratada anteriormente. Os autores (DOURADO; 
OLIVEIRA, 2009, p. 202) também compreendem a qualidade sob 
uma ótica polissêmica, em que a “concepção de mundo, de sociedade 
e de educação evidencia e define os elementos para qualificar, avaliar 
e precisar a natureza, as propriedades e os atributos desejáveis de um 
processo educativo de qualidade social”. Além disso, eles enfatizam a 
impossibilidade de descartar as condições objetivas que fazem parte para 
que se compreenda o complexo fenômeno da qualidade da educação, 
aquelas que envolvem as dimensões intra e extrainstitucional.

Dourado et al. (2007) apresentam a dimensão intrainstitucional 
composta de quatro planos, cada um com seus elementos, brevemente 
apresentados a seguir:

a) o plano do sistema: refere-se às condições infraestruturais 
de oferta do ensino (instalações gerais adequadas; ambiente 
acadêmico adequado; equipamentos em quantidade, 
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qualidade e condições de uso adequadas; biblioteca 
estruturada e com acervo adequado; laboratórios de ensino, 
informática, entre outros, em condições adequadas de uso; 
serviços de apoio e orientação aos estudantes; condições de 
acessibilidade e atendimento para portadores de necessidades 
especiais; ambiente dotado de condições de segurança 
para estudantes, docentes, funcionários e comunidade em 
geral; entre outros);

b) o plano pedagógico: relacionado à gestão e organização 
do trabalho pedagógico (planejamento, monitoramento e 
avaliação dos programas e projetos; mecanismos adequados 
de informação e de comunicação; gestão administrativa, 
financeira e pedagógica democrático-participativa; definição 
de programas curriculares relevantes aos diferentes níveis, 
ciclos e etapas do processo de formação; metodologias 
apropriadas; processos avaliativos voltados para a 
identificação, monitoramento e solução dos problemas 
de aprendizagem e para o desenvolvimento do curso; 
tecnologias educacionais e recursos pedagógicos apropriados 
ao processo de aprendizagem; planejamento e gestão coletiva 
do trabalho pedagógico; mecanismos de participação do 
estudante; entre outros);

c) o plano docente: reporta-se à formação e profissionalização 
docente (titulação adequada ao exercício profissional; vínculo 
efetivo de trabalho; condições de trabalho adequadas; 
valorização da experiência docente; progressão na carreira, 
por meio da qualificação permanente e outros requisitos; 
políticas de formação e valorização do pessoal docente: 
plano de carreira, incentivos, benefícios; definição da relação 
estudante/docente adequada ao nível; entre outros);
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d) o plano do estudante: diz respeito ao acesso, permanência 
e desempenho do estudante (acesso e condições de 
permanência adequadas à diversidade socioeconômica 
e cultural e à garantia de desempenho satisfatório dos 
estudantes; percepção positiva dos estudantes quanto ao 
processo de ensino-aprendizagem, às condições educativas 
e à projeção de sucesso no tocante a trajetória acadêmico-
profissional; entre outros aspectos).

Quanto à dimensão extrainstitucional, Dourado et al. (2007) 
apresentam os seguintes elementos, envolvendo dois níveis:

a) o espaço social: que diz respeito à influência do acúmulo 
de capital econômico, social e cultural das famílias e 
dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem; a 
necessidade do estabelecimento de políticas públicas e projetos 
institucionais para o enfrentamento de questões como fome, 
drogas, violência, sexualidade, gênero, famílias, raça e etnia, 
acesso à cultura, saúde etc.; a gestão e organização adequada 
das unidades acadêmicas, visando lidar com a situação de 
heterogeneidade sociocultural dos estudantes; a consideração 
efetiva da trajetória e identidade individual e social dos 
estudantes, tendo em vista o seu desenvolvimento integral e, 
portanto, uma aprendizagem significativa; o estabelecimento 
de ações e programas voltados para a dimensão econômica 
e cultural, bem como aos aspectos motivacionais que 
contribuem para a escolha e permanência dos estudantes 
no espaço acadêmico, assim como para o engajamento em 
um processo de ensino aprendizagem exitoso;

b) obrigações do Estado: que está relacionado à dimensão dos 
direitos dos cidadãos e das obrigações do Estado; definir e 
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garantir padrões de qualidade, incluindo a igualdade de 
condições para o acesso e permanência na universidade; 
definir e efetivar diretrizes nacionais para os níveis, ciclos e 
modalidades de educação ou ensino; implementar sistema 
de avaliação voltado para subsidiar o processo de gestão 
educativa e para garantir a melhoria da aprendizagem; 
implementar programas suplementares, de acordo com as 
especificidades de cada estado e município, tais como: livro 
didático, merenda escolar, saúde do escolar, transporte escolar, 
recursos tecnológicos, segurança nas escolas.

Em suma, Dourado e Oliveira (2009) entendem que é fundamental 
estabelecer a definição dessas dimensões intra e extrainstitucional, fatores 
e condições de qualidade a serem consideradas como referência analítica 
e política no tocante à melhoria do processo educativo e à implantação 
e monitoramento de políticas educacionais e de seus resultados, visando 
produzir uma educação de qualidade socialmente referenciada.

À vista do que foi discutido até o momento, o conceito de 
qualidade social, então, sob a perspectiva desta pesquisa, leva em 
consideração os compromissos públicos e os papéis das instituições e 
do Estado, tendo em vista as necessidades do conjunto da sociedade. A 
qualidade socialmente referenciada da educação superior está integrada 
às dimensões intra e extrainstitucional, bem como aos processos 
gerais de socialização, do fortalecimento da cidadania, das estruturas 
críticas, intelectuais, éticas, culturais, ambientais, de responsabilidade 
pública no desenvolvimento pessoal e na edificação de uma nação justa, 
solidária e democrática.

Em uma universidade, há que se aprender e produzir 
conhecimentos pertinentes, relevantes, socialmente comprometidos e 
rigorosos cientificamente. Não é suficiente gerar e ensinar conhecimentos 
ao acaso. É preciso que esses conhecimentos ajudem a melhorar a 



62

humanidade, tenham real significação às pessoas e contribuam 
efetivamente para o avanço e o desenvolvimento da ciência.

Para que a educação superior seja realmente relevante e de 
qualidade socialmente referenciada, é preciso que se estabeleça um 
diálogo entre instituição educativa e população, uns aprendendo com 
os outros, em relação a respeitar as diferenças e caminhar na mesma 
direção. Os compromissos institucionais precisam ultrapassar a oferta 
quase mecânica do ensino e da pesquisa. É preciso que a formação e 
os conhecimentos sejam um mecanismo contra as desigualdades, a 
carência cultural e o atraso tecnológico do país. São imprescindíveis as 
boas e adequadas estruturas materiais e humanas, a eficácia da gestão 
administrativa e financeira, o diálogo permanente, o protagonismo de 
professores e estudantes e a clareza da missão educativa.

Para tanto, urge recuperar na rotina acadêmica a capacidade 
e o hábito de refletir criticamente sobre os significados das ações e 
pensamentos e os destinos do mundo globalizado, questionando as 
premissas que supostamente seriam inquestionáveis do modo de vida de 
cada um, desenvolvendo o pensamento crítico e analítico, construindo 
conhecimentos e aplicando técnicas, de acordo com as mais importantes 
prioridades da sociedade.

A educação superior tem enorme responsabilidade na construção 
de atitudes de constante questionamento e reflexão sobre as transformações 
voláteis e vertiginosas impulsionadas pelo mundo globalizado. O que 
não se há de perder é a capacidade do olhar crítico sobre os destinos do 
homem no mundo. Então, que se possa fazer da instituição universidade 
uma verdadeira instituição social.
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CAPÍTULO 2

Os caminhos metodológicos do trajeto de pesquisa

Este capítulo tem por objetivo descrever como a pesquisa 
para o estudo desse livro foi construída e os caminhos trilhados no 
processo investigativo. Divide-se em duas partes: uma explicita as 
opções axiológicas e paradigmáticas da pesquisa, a outra, detalha os 
procedimentos para a realização do estudo empírico.

2.1 A abordagem do estudo: a postura epistemológica e o 
olhar qualitativo

Ao longo da trajetória pela pesquisa vamos tomando consciência 
de que a nossa compreensão de ciência, bem como o conjunto de 
crenças que a fundamentam (epistemológicas, axiológicas e éticas) 
representa a forma de ver e fazer ciência que, por certo, guiou o 
percurso investigativo desta pesquisa.

À vista disso, importa assumir que o estudo ora apresentado 
defende que a investigação científica deve centrar-se na compreensão 
dos significados atribuídos pelos sujeitos às suas ações, ou seja, para 
compreender esses significados, é necessário colocá-los em um contexto. 
Em conformidade com as ideias defendidas por Gamboa (2018), uma 
vez definida essa postura epistemológica e os pressupostos teórico-
filosóficos que orientam este fazer científico, a visão articulada dos 
diversos elementos constitutivos desta pesquisa se constrói por 
intermédio da autocrítica e da reflexão que se espera ser rigorosa e 
global da prática científica neste trabalho.

Gamboa (2018) propugna que a pesquisa na educação não 
deve se reduzir à aplicação de instrumentos, técnicas e procedimentos. 
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Estes constituem parte do método científico. No entanto, o método 
é mais amplo e complexo. O autor diz que o método é uma teoria de 
ciência em ação que implica critérios de cientificidade e de rigor da 
prova científica. Neste sentido, “[...] toda teoria de ciência se afirma 
numa teoria do conhecimento, onde as concepções de objeto, sujeito 
e sua mútua relação se explicitam entre si. [...] não existe uma teoria 
do conhecimento sem uma ontologia, sem uma concepção do real, 
sem uma cosmovisão” (GAMBOA, 2018).

Subscrevendo Gamboa (2018), neste estudo, o homem é 
concebido como “ser-no-mundo”, “ser-com-outros” e “ser-inacabado”. 
Em contínua interação com seu meio, o homem é um ser de relações, 
é dialógico: situado no mundo e se encontra no mundo com outros. 
É intersubjetividade, pessoa com uma história de vida que participa 
na comunidade e em sua cultura, na interação constante com outras 
pessoas, um ser essencialmente social. Concebe-se, também o homem 
como projeto em permanente construção, é um ser inconcluso, sujeito 
transcendente que confere sentido ao mundo e às coisas. Concebido 
como um “fenômeno humano”, o homem é pura possibilidade, é 
um ser aberto à própria experiência de chegar a ser plenamente ele 
em sua relação com o mundo e com os demais homens; podemos 
dizer que o homem não é o que “está ali” senão o que “está sendo” na 
trajetória de sua vida.

Na pesquisa, a interpretação e a compreensão são indispensáveis 
dentro da necessidade que temos de nos comunicar. O interesse 
cognitivo que orienta este caminho investigativo é o da comunicação. 
Conhecer o objeto de pesquisa significa compreendê-lo, algo diferente 
de manipulá-lo ou controlá-lo. A compreensão do objeto implica 
necessariamente a recuperação dos contextos de significação ou os 
horizontes de interpretação daqueles que compartilham a vivência. A 
palavra se entende no texto e o texto no contexto, sendo este o que 
revela seu verdadeiro significado.
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A partir da elucidação destes pressupostos, anuncia-se a 
abordagem qualitativa como opção de pesquisa. Segundo Gamboa 
(2018), as pesquisas qualitativas utilizam predominantemente técnicas 
que permitem a intersubjetividade e a manifestação dos sujeitos 
incluídos na pesquisa, tais como entrevistas abertas, histórias de vida, 
discursos, opiniões e depoimentos. O método interpretativo, próprio 
desta abordagem, permite o jogo polissêmico, o discurso circular 
orientado à compreensão dos fenômenos em suas diversas manifestações. 
Os objetos da pesquisa (palavras, símbolos, gestos, atos, discursos, 
percepções sobre universidade, conceitos sobre a educação superior, 
o currículo, a autoavaliação, o projeto pedagógico) são interpretados, 
procurando captar o significado e revelar seu sentido dentro dos 
diferentes contextos em que se manifesta o fenômeno.

Para André e Gatti (2008), o uso dos métodos qualitativos 
traz grande e variada contribuição ao avanço do conhecimento em 
educação, permitindo melhor compreender processos institucionais, 
de aprendizagem, de relações, de socialização e sociabilidade, o 
cotidiano da instituição educacional em suas múltiplas implicações, 
as formas de mudança e resiliência presentes nas ações educativas. 
Para as autoras, todo esse conjunto de possibilidades para estudos 
de problemas em educação ampliou o universo epistemológico da 
discussão dos fatos educacionais, permitiu um engajamento mais 
forte dos pesquisadores com as realidades investigadas e levou ao 
reconhecimento da relação próxima entre pesquisadores e pesquisados, 
criando um compromisso maior com as necessidades e possibilidades 
de melhorias sócio educacionais, por meio de intervenções diretas 
nas realidades pesquisadas ou pelo envolvimento nos debates e na 
formulação das políticas educativas.

Segundo as autoras, a aplicabilidade dos conhecimentos na 
área da educação depende do desenvolvimento de compreensões 
apropriadas, o que depende das condições de rigor nos cuidados 
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investigativos, o que quer dizer o domínio flexível de métodos e 
instrumentais necessários à aproximação significativa do real. Para 
elas, a busca de relevância e do rigor nas pesquisas é uma meta política, 
pois entendem que não se pode abrir mão do compromisso com a 
produção de conhecimentos confiáveis se quisermos que tenham 
impacto sobre a situação educacional no país, pois só assim se poderá 
contribuir com as tomadas de decisão mais eficazes, substituindo as 
improvisações e os modismos que têm guiado costumeiramente as 
ações na área educacional.

O grande desafio com que nos defrontamos hoje é conseguir 
aliar a riqueza proporcionada pelo estudo em profundidade de fatos e 
processos educacionais, contextualizados, à possibilidade de transferência 
de conhecimentos ou à geração de hipóteses para o estudo de outros 
contextos semelhantes (ANDRÉ; GATTI, 2008, p.11).

Em alinhamento à teoria professada até o momento, para 
a consideração do campo da pesquisa e sua análise, levando-se em 
consideração seu entorno contextual, recorre-se à teorização de Pierre 
Bourdieu sobre análise de campo. É o que será discutido a seguir.

2.2 Compreendendo o campo de pesquisa com Pierre Bourdieu: 
teoria da análise de campo

Aqui serão tratados os elementos bourdieusianos que compõem 
e se inter-relacionam com o campo de pesquisa deste trabalho: o campo, 
propriamente, o habitus e os capitais.

A abordagem desses elementos nesta seção, em que se discute 
a metodologia, justifica-se pela intenção de buscar subsídios teórico-
práticos que sirvam como farol a iluminar o caminho da investigação 
e da análise dos dados coletados em campo. Nesse sentido, evoca-se 
a teoria de Bourdieu para auxiliar nesse cometimento por entendê-la 
e considerá-la, aqui, uma ferramenta metodológica.
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2.2.1 Noção de campo

Nos escritos e palestras de Bourdieu verifica-se que, para 
compreender as interações entre pessoas ou explicar um evento ou 
fenômeno social, não é suficiente olhar o que é dito ou o que acontece. 
É necessário examinar o espaço social onde as interações, transações 
e eventos ocorrem. Neste sentido, a partir das ideias defendidas pelo 
autor, compreende-se que uma análise do espaço social não requer tão 
somente localizar o objeto de investigação em seu contexto específico, 
mas, sobretudo, interrogar os modos que geraram o conhecimento 
anterior do objeto sob investigação. Esse “espaço social” foi nomeado 
por Bourdieu como “campo”.

Os campos são os lugares de relações de forças que implicam 
tendências imanentes e probabilidades objetivas. Um campo não se 
orienta totalmente ao acaso. Nem tudo nele é igualmente possível e 
impossível em cada momento [...] (BOURDIEU, 2004b, p. 27).

O campo, segundo Bourdieu (2004b), é um microcosmo de 
relações sociais no qual a prática está inserida. Esse microcosmo é 
um universo restrito de características próprias, mas que também se 
relaciona com outros campos, podendo estar submetido às normas 
sociais vigentes nesses outros campos ou refratando-as, em certa medida. 
Neste sentido, sua capacidade de refração está associada ao grau de 
autonomia que possui. A natureza dessa autonomia, segundo o autor, 
depende da intensidade das pressões externas (seja sob a forma de leis, 
normas ou mesmo de costumes), e das resistências, ou “mecanismos 
que o microcosmo aciona para se libertar dessas imposições externas 
e ter condições de reconhecer apenas suas próprias determinações 
internas” (BOURDIEU, 2004b, p. 21).

Assim, para Bourdieu (2004b), quanto mais autônomo for um 
campo, maior sua capacidade de refratar as pressões externas, seja porque 
estas pressões são fracas, seja porque o campo desenvolve mecanismos 
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eficientes na refração destas pressões. Por outro lado, segundo o autor, 
quanto menor for a sua capacidade de refração, mais o campo se torna 
heterônomo. A heteronomia se manifesta no campo quando problemas 
de outros microcosmos (campos) sociais, principalmente problemas 
políticos, o impactam diretamente alterando suas próprias regras.

Rivera e Brito (2015) asseveram que Bourdieu compara o 
campo a um jogo de tabuleiro, que possui um espaço determinado, 
um conjunto de regras definidas e aceitas, o interesse dos jogadores 
em participar do jogo e um sentido de jogo que orienta os jogadores 
em suas estratégias e jogadas. Como espaço do jogo, o campo é o lugar 
específico da prática onde os agentes estabelecem as relações objetivas 
entre si, distinguindo-se dos demais a partir do conjunto de capitais 
que os posicionam no jogo e em relação a seus adversários.

O conjunto de regras do jogo equivale à ordem acordada 
no campo, o que Bourdieu denominou de “doxa”. A doxa comanda 
a representação que os agentes fazem da prática e as suas próprias 
ações no jogo sob a forma de categorias de percepção, esquemas de 
pensamento e de classificação sobre a realidade. Neste sentido, a doxa 
valoriza o conjunto de capitais acumulados pelas posições dominantes 
do campo. Como exemplo disso, os autores citam a ideia de ciência 
como a única forma válida de saber, associada à noção de que, para 
fazer ciência, é necessário ser pesquisador e que, para ser pesquisador, 
é preciso ter títulos e cargos que habilitam o agente para a função.

Para Rivera e Brito (2015), a natureza da imposição da doxa 
aos participantes de um determinado campo assume um caráter 
simbólico. Ela é inculcada pelos agentes dominantes por meio de uma 

“autoridade pedagógica” (AuP), ou seja, um grupo de especialistas que 
falam em nome da doxa.

A AuP realiza um “trabalho pedagógico” (TP), ou seja, um 
trabalho que realiza a inculcação e controle da ordem, se utilizando para 
isso de sistemas simbólicos (cargos, sistemas gerenciais, normas, títulos, 
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Estado, língua) para punir ou premiar os agentes submetidos ao TP. A 
capacidade de influência, ou dominação, da doxa, advém principalmente 
de um bom TP que faça com que as posições dominadas confiram a 
ela a legitimidade sobre o campo (RIVERA; BRITO, 2015, p. 564).

Segundo os autores, essa legitimidade também é auferida à 
doxa por meio do que Althusser denominou de “ideologia”, mas que 
Bourdieu compreendeu como illusio, ou seja:

[...] a crença científica como interesse 
desinteressado e interesse pelo desinteresse que 
leva a admitir, como se diz, que o jogo científico 
merece ser jogado, que ele vale a pena, e que 
define os objetos dignos de interesse, interessantes, 
importantes, capazes, portanto, de merecer o 
investimento (BOURDIEU, 2004b, p. 30).

A illusio confere ao agente o sentimento de pertença ao campo 
que faz com que ele o leve a sério. O sentido do jogo é, neste caso, a 
habilidade que o agente desenvolve ao jogar, respondendo às exigências 
da doxa. A illusio é, portanto, “estar envolvido e participar” do jogo. 
Os autores dizem que é por meio da noção de illusio que se explica o 
convívio entre as diversas classes sociais, unificadas em uma mesma 
estrutura de sentido que possibilita a realização da prática, amansando 
os dominados e possibilitando, assim, o consenso sobre as regras do 
jogo, de forma que a doxa seja imposta por um poder simbólico, ou 
seja, por um poder invisível capaz de impor significações legitimadas.

No entanto, Rivera e Brito (2015) sustentam que Bourdieu 
também considera as ações de resistência no campo, assinalando que 
os agentes podem estar no campo de três formas: 1) participando 
da doxa, ou seja, da opinião comum; 2) participando da ortodoxia, 
ou seja, do grupo de especialistas que falam em nome da doxa; e 3) 
participando da heterodoxia, ou seja, do grupo de especialistas que 
buscam subverter a doxa, questionando a valoração dos capitais e a 
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distribuição dos bens simbólicos. Neste sentido, os autores concluem 
que o campo é também um espaço de lutas, no qual os agentes tomam 
posições tentando conservar ou transformar a doxa e a hierarquia de 
capitais nela vigente.

2.2.2 Noção de habitus

Para Bourdieu (1983), o habitus é entendido como um:

[...] sistema de disposições adquiridas pela 
aprendizagem [...] que funciona como 
um sistema de esquemas geradores [...] de 
estratégias que podem ser objetivamente afins 
aos interesses objetivos de seus autores [...] 
(BOURDIEU, 1983, p. 94).

Bourdieu (1983) explica que buscou o termo habitus porque 
esta noção permite enunciar algo que se aparenta àquilo que evoca a 
noção de hábito, distinguindo-se desta num ponto essencial. O habitus, 
segundo o autor, é aquilo que se adquiriu, mas que se encarnou no 
corpo de forma durável sob a forma de estruturas mentais permanentes.

Segundo o autor, esta noção lembra, então, de maneira constante, 
que se refere a algo de histórico, que é ligado à história individual, e 
que se inscreve num modo de pensamento. Para ele, o habitus é um 
capital que, sendo incorporado, se apresenta com as aparências de algo 
inato. Mas, então, por que não dizer hábito?

O hábito é considerado espontaneamente 
como repetitivo, mecânico, automático, 
antes reprodutivo do que produtivo. Ora, eu 
queria insistir na ideia de que o habitus é algo 
que possui uma enorme potência geradora. 
Para resumir, o habitus é um produto dos 
condicionamentos que tende a reproduzir a 
lógica objetiva dos condicionamentos mas 
introduzindo neles uma transformação; é uma 
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espécie de máquina transformadora que faz com 
que nós “reproduzamos” as condições sociais de 
nossa própria produção, mas de uma maneira 
relativamente imprevisível, de uma maneira 
tal que não se pode passar simplesmente e 
mecanicamente do conhecimento das condições 
de produção ao conhecimento dos produtos 
(BOURDIEU, 1983, p. 105).

Bourdieu (1983) enfatiza que, diferentemente do hábito, o 
habitus é dinâmico, pois, a partir de um condicionamento objetivo, 
ele opera uma transformação imprevisível, reproduzindo as condições 
de sua própria produção. Neste sentido, apreende-se com as leituras de 
Bourdieu que o habitus é, então, um sistema de estruturas cognitivas 
que integram as experiências passadas e funciona como uma matriz de 
percepções, de apreciações e de ações, tornando possível a realização de 
infinitas tarefas, graças às transferências analógicas de esquemas mentais.

Rivera e Brito (2015) contribuem com essa discussão quando 
assinalam, por fim, que as experiências vividas pelas pessoas se 
configuram em uma matriz de percepções que orienta as ações destas 
pessoas na formação de práticas. Assim, segundo esses autores, o 
habitus configura-se uma competência historicamente constituída na 
prática e pela prática e:

[...] opera no inconsciente coletivo modificando-
se em tempo e em lugares distintos, pois apesar 
de durável está sujeito à ação social, que pode 
transformá-lo ou desmantelá-lo em função do 
advento de novas forças externas ao campo 
(RIVERA; BRITO, 2015, p. 567).

Em síntese, Bourdieu chama de habitus ao produto de toda 
a experiência biográfica da pessoa (o que, como não existem duas 
histórias individuais iguais, faz com que não existam dois habitus 
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idênticos), situando as experiências acumuladas pela trajetória coletiva 
e individual das pessoas dentro de uma perspectiva histórica.

2.2.3 Noção de capital

Para analisar as posições dentro de um campo, Bourdieu julga 
necessário compreender também o conjunto de capitais que distinguem 
ou classificam as pessoas. Segundo ele, os capitais funcionam como 
mecanismo de diferenciação e sua distribuição é desigual no campo, 
de forma que sua estrutura é hierarquizada. Neste sentido, a “posição 
relativa na estrutura é determinada pelo volume e pela qualidade do 
capital que o agente acumula” (BOURDIEU, 1992, p. 72).

O conceito de capital, em Bourdieu, não se restringe ao capital 
econômico, constituído pela acumulação de recursos financeiros e 
de fatores de produção. Quanto a este capital, ele o remete a outros 
teóricos, pois considerava que não era seu trabalho. Ocupou-se, então, 
daquilo que era abandonado pelos outros por não terem o interesse ou 
instrumentais teóricos para tanto (BOURDIEU, 1983). Dessa forma, 
Bourdieu dedicou-se a estudar as variações do capital (social, cultural, 
científico e simbólico), cada um deles dispondo de um conjunto de 
características específicas.

O capital social caracteriza-se pelo acúmulo de recursos 
relativos ao pertencimento a uma rede de relações mais ou menos 
institucionalizadas na qual os participantes estão reunidos por ligações 
permanentes e úteis. O volume de capital social está associado à 
extensão da rede de relações que o agente pode mobilizar, bem como 
do volume de outros tipos de capital que cada membro da rede detém 
(BOURDIEU, 1998a, p. 67). Segundo o autor, a existência de uma rede 
de relações é o produto do trabalho de instauração e de manutenção que 
é necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e úteis, aptas 
a proporcionar lucros materiais ou simbólicos. Em outras palavras, a 
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rede de ligações, para Bourdieu (1998a), é o produto de estratégias de 
investimento social consciente ou inconscientemente orientadas para a 
instituição ou a reprodução de relações sociais diretamente utilizáveis.

Bourdieu (1998a) ressalta que o capital social pode ser herdado 
quando simbolizado por um sobrenome importante, que são conhecidos 
por mais pessoas do que as que conhecem e que, sendo procurados por 
seu capital social, podem transformar todas as relações circunstanciais 
em ligações duráveis.

A noção de capital cultural surgiu a partir da necessidade de 
Bourdieu entender a desigualdade de desempenho escolar de crianças 
provenientes de diversas classes sociais. Implicando uma ruptura com 
perspectivas que atribuem o sucesso ou o fracasso escolar a uma aptidão 
natural, o sociólogo atribui o desempenho escolar à distribuição de 
capital cultural entre classes.

Para Bourdieu (1998b), o capital cultural compreende não 
apenas o conhecimento, mas também o conjunto de informações e 
habilidades correspondentes a uma qualificação intelectual produzida 
e transmitida pela família e pela escola. Para o autor, o capital cultural 
pode existir sob três formas: em estado incorporado, na forma de 
disposições duráveis do corpo, fruto da socialização prolongada que 
permite um jeito específico de falar, de se vestir e de se comportar; em 
estado objetivado, sob a forma de bens como livros, máquinas, entre 
outros; e em estado institucionalizado, ou seja, apresentando uma 
forma de objetivação muito específica, como o título acadêmico, por 
exemplo, que oferece garantia de uma instituição sobre propriedades 
originais e específicas:

O capital cultural pode existir sob três formas: 
no estado incorporado, ou seja, sob a forma de 
disposições duráveis do organismo; no estado 
objetivado, sob a forma de bens culturais – 
quadros, livros, dicionários, instrumentos, 
máquinas, que constituem indícios ou a 
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realização de teorias ou de críticas dessas teorias, 
de problemáticas, etc.; e, enfim, no estado 
institucionalizado, forma de objetivação que é 
preciso colocar à parte porque, como se observa 
em relação ao certificado escolar, ela confere 
ao capital cultural – de que é, supostamente, a 
garantia – propriedades inteiramente originais 
(BOURDIEU, 1998b, p. 74).

Bourdieu (2004b) evoca a noção de capital científico ao 
reconhecimento (ou ao crédito) atribuído pelo conjunto de pares-
concorrentes no interior do campo científico. O capital científico 
repousa sobre o reconhecimento de uma competência que, para além 
dos efeitos que ela produz, proporciona autoridade e contribui para 
definir não somente as regras do jogo, mas também suas regularidades, 
as leis segundo as quais vão se distribuir os lucros nesse jogo, as leis 
que fazem que seja ou não importante “escrever sobre tal tema, que 
é brilhante ou ultrapassado, e o que é mais compensador publicar no 
American Journal de tal e tal do que na Revue Française disso e daquilo” 
(BOURDIEU, 2004b, p. 27, grifo do autor).

Para o autor, o capital científico tem leis de acumulação 
diferentes e, por isso, se distingue em duas espécies: o capital científico 

“puro” e o “institucionalizado”. O capital científico puro adquire-se, 
principalmente, pelas contribuições reconhecidas ao progresso da ciência, 
as invenções ou as descobertas; o capital científico institucionalizado 
adquire-se, essencialmente, por estratégias políticas que têm em comum 
o fato de todas exigirem tempo e participação em comissões, bancas 
(de teses, de concursos), eventos mais ou menos convencionais no 
plano científico, cerimônias, reuniões etc.

As duas espécies de capital científico diferem, também, segundo 
Bourdieu (2004b), por suas formas de transmissão. O capital científico 
puro tem qualquer coisa de impreciso e permanece relativamente 
indeterminado, tem sempre alguma coisa de carismático (na percepção 
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comum, está ligado à pessoa, aos seus “dons” pessoais, e não pode 
ser objeto de uma “portaria de nomeação”); já o capital científico 
institucionalizado tem quase as mesmas regras de transmissão que 
qualquer outra espécie de capital burocrático, ainda que, em alguns 
casos, deva assumir a aparência de uma eleição, por exemplo, “por 
meio de concursos que podem, de fato, estar muito próximos dos 
concursos de recrutamento burocrático, no qual a definição do posto 
está, de algum modo, pré-ajustada à medida do candidato desejado.” 
(BOURDIEU, 2004b, p. 37).

Sobre o capital simbólico, Bourdieu (1996) assinala que esse 
capital é uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital), 
percebida pelos agentes sociais cujas categorias de percepção são tais 
que eles podem entendê-las, percebê-las e reconhecê-las, atribuindo-
lhes valor. O autor exemplifica:

[...] a honra nas sociedades mediterrâneas é 
uma forma típica de capital simbólico que só 
existe [...] pela representação que os outros se 
fazem dela, na medida em que compartilham 
um conjunto de crenças [...] e apreciem [...] 
certas condutas como honrosas ou desonrosas 
(BOURDIEU, 1996, p. 106).

Mais precisamente, para o autor, o capital simbólico é a forma 
que todo tipo de capital assume quando é percebido por meio das 
categorias de percepção, como forte/frágil, grande/pequeno, rico/pobre, 
culto/inculto etc. Desta forma, o capital simbólico permite ao agente 
que ele ocupe uma posição de grande influência dentro do campo, 
reforçada a todo instante pelos signos que reafirmam a posse desse 
capital. Devido a esta capacidade de legitimar a posição dominante do 
seu detentor frente aos demais agentes do campo, impondo e reforçando 
seu valor, Bourdieu (2004a) assevera que o capital simbólico se torna 
o principal instrumento de violência simbólica. Ou seja, pelo fato de 
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que o capital simbólico não é outra coisa senão o capital econômico 
ou cultural quando conhecido e reconhecido, quando conhecido 
segundo as categorias de percepção que ele impõe, as relações de força 
tendem a reproduzir e reforçar as relações de força que constituem a 
estrutura do espaço social.

Bourdieu (2004a) explicita que o capital simbólico é um 
crédito, é o poder atribuído àqueles que obtiveram reconhecimento 
suficiente para ter condição de impor o reconhecimento. Para o autor, 
as lutas pelo reconhecimento são uma dimensão fundamental da 
vida social e de que nelas está em jogo a acumulação de uma forma 
particular de capital, a honra no sentido de reputação, de prestígio, 
havendo, portanto, uma:

[...] lógica específica da acumulação do capital 
simbólico como capital fundado no conhecimento 
e no reconhecimento; a ideia de estratégia como 
orientação da prática, que não é nem consciente 
e calculada, nem mecanicamente determinada, 
mas que é produto do senso de honra enquanto 
senso desse jogo particular que é o jogo da honra 
(BOURDIEU, 2004a, p. 35-36).

Diante do que se expôs até o momento, pode-se inferir que, para 
Bourdieu, a posição de um determinado agente no espaço social pode 
assim ser definida pela posição que ele ocupa nos diferentes campos, 
ou seja, na distribuição dos poderes que atuam em cada um deles, seja 
o capital econômico, o capital cultural, o capital científico, o capital 
social e também o capital simbólico. Com isso, pode-se construir um 
modelo simplificado do campo social no seu conjunto que permite 
pensar a posição de cada agente em todos os espaços de jogo possíveis, 
dando-se por entendido que cada campo tem a sua lógica própria e 
a sua hierarquia própria.
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2.3 O estudo empírico, etapas e procedimentos da pesquisa

O estudo apresentado nesta pesquisa compõe-se de etapas que, 
necessariamente, não aconteceram em uma cronologia lógica, pois, às 
vezes se sobrepunham, noutras, caminhavam em paralelo. A Figura 2 
representa a imagem da etapa da pesquisa bibliográfica:

Figura 2 – Etapas da pesquisa bibliográfica

Nota: Construção dos autores.

A pesquisa bibliográfica foi constituída por três etapas: 
“composição do marco teórico”, a “revisão da literatura” e a “revisão 
sistemática”. Na primeira etapa “composição do marco teórico”, foram 
demarcados os elementos conceituais que modelaram a apreensão e 
a análise dos dados. Neste sentido, para a compreensão das noções 
de “campo”, habitus e “capital”, as seguintes obras de Pierre Bourdieu 
foram fundamentais: “Questões de Sociologia” (1983), “A economia 
das trocas simbólicas” (1992), “Razões práticas: sobre a teoria da ação” 
(1996), “O capital social: notas provisórias” (1998a), “Os três estados 
do capital cultural” (1998b), “Coisas Ditas” (2004a), “Os usos sociais 
da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico” (2004b), 

“A economia das trocas simbólicas” (2007).
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A segunda etapa “revisão da literatura” se constituiu um estudo 
histórico sobre as políticas nacionais de avaliação da educação superior 
com os autores Dourado (2002), Dourado et al. (2003), Leite (1997, 
2005), Polidori (2009), Polidori et al. (2011), Polidori, Marinho-Araujo 
e Barreyro (2006), e Zandavalli (2009). Para a apreensão conceitual 
que fundamenta o entendimento do campo da educação superior e as 
relações com as políticas públicas e reformas, foram utilizados os autores 
Gomes e Oliveira (2012), Catani e Oliveira (2011), Oliveira (2011) 
e Dourado (2003). Para o ponto de vista sobre novas perspectivas de 
avaliação, dialogou-se com Guba e Lincoln (2011), Donaldson (2013), 
Scriven (2018) e Bonniol e Vial (2001).

A contribuição empírica deriva dos estudos de Souza et al. 
(2015) que analisa a avaliação de egressos de um curso on line de 
atualização em Gerenciamento de Enfermagem; de Durli et al. (2018) 
que apresenta um sistema de autoavaliação de cursos de licenciaturas 
ofertados na modalidade de educação a distância, construído a partir de 
uma experiência desenvolvida no Núcleo de Avaliação do Laboratório 
de Novas Tecnologias, na Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC); de Maria Gomes (2012) que se reporta à pesquisa sobre a 
aplicação de um instrumento de avaliação de curso, com mapeamento 
das fragilidades e potencialidades para possíveis ações corretivas; de 
Trevisan (2014) que busca compreender as influências da avaliação 
desencadeada pelo Sinaes na concepção e reestruturação dos projetos 
pedagógicos de dois cursos, tomando como foco a avaliação de curso 
e resultados do ENADE; a de Sudan (2015), que desenvolveu uma 
proposta metodológica para análise dos resultados de processos de 
avaliação (avaliação institucional, relatórios das comissões externas 
de avaliação, relatórios do ENADE) como forma de subsidiar a 
tomada de decisão e, mais especificamente, extrair elementos para a 
reestruturação curricular do projeto pedagógico do curso; e, por fim, D. 
Cunha (2010), que analisa as práticas em autoavaliação desenvolvidas 
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pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e seus efeitos em quatro 
cursos de graduação ofertados por aquela instituição. Os dois primeiros 
trabalhos são artigos publicados em revistas científicas. Os trabalhos de 
Maria Gomes (2012), Trevisan (2014) e de Sudan (2015), referem-se 
a dissertações de Mestrado e o último, a uma pesquisa de Doutorado, 
todos encontrados na síntese da terceira etapa da “revisão sistemática”.

A revisão sistemática é uma forma de estudo de revisão que 
utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. 
Segundo Sampaio e Mancini (2007), esse tipo de pesquisa disponibiliza 
um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção 
específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados 
de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.

Para as autoras, a revisão sistemática é particularmente útil para 
integrar as informações de um conjunto de estudos realizados sobre 
determinado problema, que podem apresentar resultados conflitantes e/
ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitem de maior 
evidência ou aprofundamento, que podem servir como orientadores 
para investigações futuras (SAMPAIO; MANCINI, 2007).

Um estudo de revisão sistemática reúne trabalhos relevantes 
sobre uma questão formulada, utilizando o banco de dados da literatura 
que trata sobre aquela questão como fonte e métodos de identificação, 
seleção e análises sistemáticos, com o intuito de se realizar uma revisão 
crítica e abrangente da literatura. A sistematização na revisão tem como 
objetivo evitar vieses que ocorreriam em uma revisão não sistemática.

A abordagem metodológica na qual a revisão sistemática está 
inscrita é muito utilizada nas investigações científicas na área da 
saúde, especialmente na prática clínica dos profissionais dessa área. 
Recentemente, na área de Educação, essa forma de pesquisa tem sido 
utilizada em caráter mais exploratório, para definição de temáticas 
de pesquisa e/ou reorientação de outras investigações já realizadas 
(SAMPAIO; MANCINI, 2007).



80

 Para as autoras, a revisão sistemática requer aplicação de 
métodos de busca sistematizados e planejados rigorosamente em um 
protocolo de pesquisa que inclua a definição da pergunta; palavras-chave; 
estratégias de busca; critérios de inclusão e exclusão; busca; aplicação 
dos critérios na seleção dos trabalhos e justificativa das exclusões; 
análise e resumo crítico dos estudos incluídos na revisão; e a conclusão.

A condução desta pesquisa efetivou-se, inicialmente, tendo 
em vista a importância de se reconhecer o campo discursivo da 
temática da avaliação da educação superior no meio acadêmico, bem 
como a necessidade de dialogar com outras pesquisas já realizadas 
como fundamentais à composição do olhar que se lança ao real, 
permitindo compreender o objeto de estudo por meio de outros 
autores e outras realidades.

Neste sentido, para a realização da revisão sistemática, foi 
elaborado um protocolo de pesquisa contendo as seguintes perguntas: 1) 
Como se estabelece a prática de autoavaliação nos cursos de graduação 
de uma IES Pública? 2) Em que a autoavaliação pode implicar na 
gestão acadêmica do curso? As perguntas guiam a revisão, pois definem 
quais serão os estudos incluídos, quais serão as estratégias adotadas 
para identificar os estudos e quais serão os dados que necessitam ser 
coletados de cada estudo identificado. Em seguida, definiram-se as 
palavras-chave “Educação Superior” e “Autoavaliação”. Como estratégias 
de busca, foi definida a base de dados eletrônicos do IBICT (Instituto 
Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia) por meio da BDTD 
(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) que integra e 
dissemina, em um só portal de busca, os textos completos das teses e 
dissertações defendidas nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa. 
Para a busca dos artigos científicos, elegeu-se as seguintes bases: a 
SciELO (Scientific Electronic Library Online) coleção selecionada de 
periódicos científicos brasileiros, cujas principais revistas específicas 
da área de Avaliação da Educação Superior estão indexadas nessa 
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plataforma; o Portal de Periódicos da CAPES e a Biblioteca Brasileira 
de Educação (BBE) do INEP.

Como critérios de inclusão, estabeleceu-se: “pesquisas realizadas 
em Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas, no período de 
2004 a 2018”, com as temáticas “autoavaliação de curso”, “curso 
de graduação”, “gestão acadêmica ou do curso”. Como critérios de 
exclusão, definiu-se: “Instituições de Ensino Superior (IES) Privadas”, 

“pesquisas realizadas fora da temporalidade definida”, “autoavaliação 
institucional”, “fora da temática pesquisada (outro assunto)”.

Realizado o processamento do protocolo nas bases de dados, 
foram encontrados 30 artigos na SciELO, 05 artigos no Portal de 
Periódicos da CAPES e 29 artigos na BBE, totalizando 64 artigos. 
Na BDTD foram encontradas 130 dissertações e 69 teses. Os dados 
foram inseridos em planilha eletrônica, caracterizando-os segundo 
os quesitos: título, resumo, autor (a), área do CNPQ, palavras-chave, 
instituição, data de publicação e endereço eletrônico para acessar o 
trabalho. Com o mapeamento dos resultados da pesquisa, partiu-se 
para a análise de todos os trabalhos acadêmicos encontrados, com 
leitura dos resumos, palavras-chave e, se necessário, recorrência ao 
texto, em caso de dúvida. À medida que cada trabalho era analisado, 
aplicavam-se os critérios de “inclusão” e “exclusão”, conforme definidos 
no protocolo, com justificativas para os trabalhos excluídos.

A Tabela 1 apresenta a classificação dos trabalhos (dissertações, 
teses e artigos) encontrados com a aplicação do protocolo da 
revisão sistemática.
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Tabela 1 – Classificação das W

Avaliação
Institucional

IES
Privada

Fora da 
Temporalidade

Outro 
Assunto Inclusão Total

23 17 10 77 3 130

3 4 5 56 1 69

23 5 7 27 2 64

Exclusão

Dissertação 
Tese 

Artigos

Nota: Construção dos autores.

Dentre as 130 dissertações encontradas, 127 foram excluídas 
pelos seguintes motivos: 23 dissertações tratavam de Avaliação 
Institucional realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
das IES e não precisamente sobre “Avaliação de Curso”, tratada no 
âmbito do curso de graduação; 17 dissertações referiam-se a pesquisas 
desenvolvidas em IES Privadas; 10 dissertações com pesquisas realizadas 
fora da temporalidade estabelecida no protocolo (2004 a 2018) e 77 
dissertações com abordagens em outros assuntos. Foram incluídas 
apenas 03 dissertações, que atendiam aos critérios estabelecidos no 
protocolo de pesquisa, quais sejam: pesquisas realizadas em Instituições 
de Ensino Superior (IES) Públicas, no período de 2004 a 2018, com 
as temáticas “autoavaliação de curso”, “curso de graduação”, “gestão 
acadêmica ou do curso”.

Em relação às 69 teses encontradas, 68 foram excluídas, pois 
56 estavam fora da temática pesquisada (outros assuntos), 03 teses 
apresentaram estudos sobre Avaliação Institucional e não sobre 

“Avaliação de Curso”, 04, por pesquisarem em IES Privadas e 05 
teses com pesquisas realizadas fora da temporalidade estabelecida no 
protocolo (2004 a 2018). Foi incluída apenas 01 tese por atender 
prontamente aos critérios definidos no protocolo de pesquisa.

Dentre os 64 artigos encontrados, 62 foram excluídas pelos 
seguintes motivos: 23 artigos tratavam de Avaliação Institucional; 05 
trabalhos referiam-se a pesquisas desenvolvidas em IES Privadas; 07 
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artigos publicados em período fora da temporalidade estabelecida no 
protocolo (2004 a 2018) e 27 artigos com abordagens em assuntos 
diversos. Foram incluídos 02 trabalhos, que atendiam aos critérios 
estabelecidos no protocolo de pesquisa.

A Tabela 2 demonstra as produções científicas encontradas 
por ano e instituição de ensino superior, selecionadas por atenderem 
integralmente ao protocolo de pesquisa da revisão sistemática.

Tabela 2 – Número de produção por ano e instituição de ensino superior 
selecionada por meio da revisão sistemática com o tema “Autoavaliação de 

Cursos de Graduação” (2004 - 2018)

Nota: Construção dos autores.

As dissertações selecionadas são oriundas da Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), 
defendidas em períodos relativamente próximos (2012, 2014 e 2015, 
respectivamente). No que concerne à tese selecionada, foi defendida na 
Universidade de Brasília (UNB), no ano de 2010. No que diz respeito 
aos artigos científicos selecionados, um é proveniente da Universidade 
de São Paulo (USP), publicado em 2015 e, outro, da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), publicado em 2018.

Instituição Dissertação/
ano Tese/ano Artigo/ano

UFSCAR 1 (2015) -

UNB - 1 (2010)

UFOP 1 (2012) -

UFSM 1 (2014) -

UFSC 1 (2018)

USP 1 (2015)

Total 3 1 2
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O cenário exposto na Tabela 2 denota que, no período 
pesquisado, as pesquisas em torno da “autoavaliação de cursos de 
graduação” apresentaram número muito restrito no âmbito das 
Instituições de Ensino Superior Públicas. Assim sendo, a presente 
pesquisa vem contribuir na ampliação de uma temática ainda em 
construção na agenda de pesquisa educacional brasileira, demonstrando 
relevância e pertinência teórico-prática,

A pesquisa de campo, também, foi delineada em três momentos, 
como se observa na Figura 3.

Figura 3 – Etapas da pesquisa de campo

Nota: Construção dos autores.

De início, no primeiro momento, procedeu-se ao “estudo 
documental” da legislação nacional afeta à avaliação da educação superior 
(Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
e Lei nº 10.861/2004 - Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior - SINAES), do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
e Relatórios de Avaliação Institucional da Universidade Federal de 
Mato Grosso e os Projetos Pedagógicos dos Cursos pesquisados, além 
de outros materiais relacionados à instituição e aos cursos.
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O segundo momento da pesquisa de campo foi a realização 
do “estudo exploratório” que, para ser compreendido, há que ser 
contextualizado o momento histórico em que aconteceu.

Em 2017, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG), da 
UFMT, realizou um levantamento junto aos 111 cursos de graduação 
ofertados pela instituição naquele ano em todos os cinco câmpus 
universitários, sendo 106 cursos presenciais e 05(cinco) cursos a 
distância, inquirindo-os sobre a prática que desenvolviam em relação 
à autoavaliação. Nessa ocasião, esta pesquisadora se encontrava em 
pleno exercício de suas funções técnico-administrativas naquela Pró-
reitoria, embora já cursando o primeiro ano do curso de doutorado.

Dentre as respostas das coordenações de curso ao questionário 
enviado pela PROEG, a questão sobre a regularidade na aplicação da 
autoavaliação junto à comunidade acadêmica chamou a atenção. Em 
relação ao aspecto “regularidade na aplicação da autoavaliação”, do 
total de 111 coordenadores de curso, 60 deles responderam: “Não há 
regularidade na aplicação da autoavaliação” (41 cursos); “Aplicam a 
autoavaliação ao final de cada período letivo” (13 cursos); “Ao final de 
cada dois períodos letivos” (5 cursos); “Aplica a autoavaliação conforme 
calendário acadêmico” (1 curso).

Esse mapa retrata que, dos 60 cursos que responderam à 
solicitação da PROEG, apenas 19 (18 cursos de graduação presencial 
e 01 curso de graduação EaD) “certa” regularidade na aplicação 
da autoavaliação.

Em 2018, a partir do levantamento da PROEG, iniciou-se um 
estudo exploratório para refinar as informações em relação à prática que 
aqueles 19 grupos gestores estavam construindo sobre a autoavaliação 
em seus cursos. Para isso, foi elaborado um questionário com 8 questões 
discursivas que permitiriam à pesquisadora conhecer qualitativamente 
tal realidade. O questionário foi inserido no Google Docs para que 
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fosse respondido on line. Dos 19 cursos, 11 deles responderam dentro 
do prazo estabelecido. São eles:

Campus Universitário de Rondonópolis: Geografia, licenciatura; 
Pedagogia, licenciatura; Letras Português, licenciatura; Engenharia 
Agrícola e Ambiental, bacharelado; Biblioteconomia, bacharelado;

c) Campus Universitário de Cuiabá: Física, licenciatura; 
Zootecnia, bacharelado; Ciência e Tecnologia de Alimen-
tos, bacharelado;

d) Campus Universitário do Araguaia: Engenharia Civil, 
bacharelado; Ciência da Computação, bacharelado;

e) UAB: Ciências Naturais e Matemática, licenciatura.

O terceiro momento da pesquisa de campo foi a “coleta” 
propriamente dita. Ao todo, foram entrevistados 24 sujeitos, no 
período de março a junho de 2019, e encaminhado um questionário 
on line para ouvir 1226 estudantes dos cursos pesquisados.

2.3.1 Sujeitos e critérios de seleção

As respostas das coordenações dos cursos ao questionário on 
line do “estudo exploratório”, possibilitaram algumas constatações:

a) na totalidade dos cursos que participaram da pesquisa, 
a autoavaliação estava prevista no Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC);

b) não havia consenso, entre os respondentes, sobre o grupo 
responsável pela gestão da autoavaliação no curso, variando 
entre Núcleo Docente Estruturante (NDE), Colegiado 
de Curso, a própria Coordenação, ou outra comissão 
instituída para esse fim;
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c) em 8 cursos, somente os estudantes realizavam a autoava-
liação e em 3 cursos somente os docentes;

d) a baixa adesão de docentes e estudantes à autoavaliação foi 
um elemento comum entre as respostas das coordenações 
em relação às dificuldades encontradas na aplicação da 
autoavaliação, bem como a desconfiança, insegurança e pre-
conceito dos docentes em relação ao processo autoavaliativo;

e) a totalidade dos respondentes demonstrou entender que 
a autoavaliação poderia subsidiar a gestão acadêmica, no 
entanto a realizavam como uma prática pouco frequente.

A partir dessas constatações, e considerando que na UFMT a 
autoavaliação dos cursos de graduação ainda não estava regulamentada 
pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 
foi possível concluir que não existe uma prática de autoavaliação no 
âmbito dos cursos de graduação. Percebeu-se que são experiências 
dispersas e fragmentadas em alguns cursos que a desenvolvem, segundo 
critérios e entendimentos próprios do grupo gestor, sem nenhuma 
garantia de efetiva continuidade nas gestões seguintes.

De todo modo, interessou, então, pesquisar a realidade da 
dinâmica da autoavaliação daqueles 11 cursos, em cujos relatos os 
coordenadores afirmaram que a realizavam com certa regularidade.

No entanto, pela questão da UFMT ser uma universidade 
multicampi, agregando cinco câmpus universitários localizados em 
pontos distantes no interior do Estado de Mato Grosso e, devido às 
limitações práticas e econômicas da pesquisa, o trabalho empírico 
limitou-se aos 3 cursos ofertados pelo campus universitário de Cuiabá 
e ao curso ofertado na modalidade EaD, cuja coordenação e corpo 
docente estão vinculados ao campus Cuiabá. Não obstante, pela opção 
metodológica da pesquisa ter sido a abordagem qualitativa, os possíveis 
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problemas de representatividade amostral nos dados foram superados 
pela organização de critérios que permitiram incluir na pesquisa os 
casos de maior relevância e riqueza analítica.

Neste sentido, as unidades amostrais tomadas para a coleta de 
dados foram os cursos de Física, licenciatura; Zootecnia, bacharelado; 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, bacharelado, ofertados pelo campus 
Cuiabá e o curso de Ciências Naturais e Matemática, licenciatura 
(EaD), ofertado pela UAB, com sede no campus de Cuiabá.

O primeiro contato com as unidades amostrais foi com os 
coordenadores dos cursos, por meio de uma mensagem enviada por 
e-mail, em dezembro de 2018. A mensagem apresentava o projeto de 
pesquisa, a pesquisadora inquiria os coordenadores sobre a aceitação 
em participarem da pesquisa.

O trabalho de campo foi realizado intensamente entre os meses 
de março e junho de 2019, contabilizando 24 entrevistados, conforme 
demonstra o Quadro 4. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas 
com as direções das unidades acadêmicas, com as coordenações e 
membros do colegiado de curso ou do núcleo docente estruturante. 
O segmento técnico-administrativo demonstrou protagonismo no 
processo autoavaliativo somente no curso de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos e, quanto aos demais cursos, esse segmento se mostrou 
alheio. Quanto aos 3 (três) estudantes do curso de Física, estes foram 
entrevistados porque eram os membros do Centro Acadêmico e, naquela 
unidade, são os estudantes organizados que realizam a autoavaliação. 
Assim como eles, os demais estudantes de todos os cursos da amostragem 
tiveram a oportunidade de se expressar na pesquisa por meio de um 
questionário on line.

Foram entrevistados, ainda, 2 (dois) membros da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), 1 (um) membro do Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), a Pró-reitora 
de Ensino de Graduação, um Assessor Pedagógico e o Gerente de 
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Regulação e Avaliação da PROEG. Ressalta-se que tais pessoas foram 
entrevistadas com a intenção de buscar informações sobre o processo 
autoavaliativo na UFMT.

Quadro 4 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa de campo.  
Campus Cuiabá - UFMT (2019)

Nota: Construção dos autores.

Ademais, valendo-se da ferramenta dos formulários eletrônicos 
do Google, aplicou-se um questionário on line a 1.226 estudantes dos 
4 (quatro) cursos pesquisados, dos quais apenas 78 responderam. Em 
se tratando de pesquisa qualitativa, as respostas dos estudantes revelam 
a densidade de suas percepções acerca da proposta de autoavaliação 
no âmbito dos cursos de graduação que frequentam. O referido 
questionário foi organizado com 8 (oito) questões objetivas e 1 
(uma) questão aberta para que o estudante pudesse se manifestar 
livremente. As respostas serão consideradas na ocasião da análise dos 
dados, no capítulo 5.
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2.3.2 Instrumentos e coleta de dados

O trabalho de campo consistiu em entrevistas semiestruturadas, 
observação, estudos documentais e questionários em formulários 
eletrônicos que foram desenvolvidos com o intuito de compreender 
o universo prático e simbólico dos segmentos que compõem a 
comunidade acadêmica em aspectos relacionados à autoavaliação 
dos cursos tomados como amostras.

A investigação qualitativa não era novidade para a pesquisadora, 
que também trabalhou com essa abordagem no curso de Mestrado, com 
pesquisa do tipo etnográfica, o que veio contribuir para a construção de 
seu olhar “antropológico” da realidade. Neste sentido, a pesquisadora 
não sentiu dificuldade na instrumentação inicial do trabalho de campo. 
Aqui, recorremos a Bogdan e Biklen (1991, p. 122): “Ser-se investigador 
é algo que se desenvolve em si [...]”. Como em qualquer papel que se 
desempenha, no papel de pesquisadora, adquire-se confiança à medida 
em que se vai desenvolvendo a prática. Pois foi, então, com sentimentos 
de segurança e confiança que o trabalho de campo começou.

Em todas as situações, as entrevistas foram utilizadas para 
recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo 
à pesquisadora desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira 
como os sujeitos interpretam aspectos relacionados à autoavaliação nos 
seus cursos, de um modo específico, ou na sua instituição, de um modo 
mais amplo. Para tanto, com base na revisão bibliográfica, foi elaborado 
um roteiro com questões abertas e fechadas que possibilitariam aos 
sujeitos discorrerem sobre o tema proposto, o que aconteceria em 
um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. A 
pesquisadora ficava sempre atenta para conduzir, no momento em 
que achasse oportuno, a discussão para o assunto que a interessava, 
fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficavam 
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claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o sujeito 
tivesse escapado ao tema ou tivesse dificuldades com ele.

Para Boni e Quaresma (2005), a entrevista semiestruturada é 
muito utilizada quando se deseja delimitar o volume das informações, 
obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim 
de que os objetivos sejam alcançados. Ademais, uma boa interação entre 
a pesquisadora e o entrevistado favorece que as respostas sejam mais 
espontâneas, permitindo conversarem sobre assuntos mais complexos 
e delicados, ou seja, quanto menos estruturada a entrevista, maior 
será o favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas partes. 
Desse modo, segundo as autoras, este tipo de entrevista colabora na 
investigação dos aspectos valorativos dos sujeitos que determinam 
significados pessoais de suas atitudes e comportamentos. As respostas 
espontâneas e a maior liberdade que os sujeitos têm no momento da 
entrevista podem fazer surgir questões inesperadas à pesquisadora que 
poderão ser de grande utilidade na pesquisa.

A entrevista semiestruturada foi a principal técnica de coleta 
de dados qualitativos na pesquisa. No entanto, foi utilizada, também, 
a análise de documentos, como já relatado anteriormente. Como 
documentos oficiais, foram analisados a Lei nº 9.394/1996 - Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 10.861/2004, 
que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFMT, 
os Relatórios de Avaliação Institucional e os Projetos Pedagógicos 
dos Cursos. A intenção de analisar esses documentos é a de ter 
acesso à perspectiva oficial sobre a temática da autoavaliação dos 
cursos de graduação.

Para Bogdan e Biklen (1991), os documentos internos podem 
revelar informações acerca da cadeia de comando oficial e das regras e 
regulamentos oficiais, oferecendo pistas sobre os estilos de liderança 
e revelações potenciais sobre os valores dos membros da organização. 
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Os autores recomendam que pode ser altamente revelador justapor os 
registros de uma entrevista com os documentos da instituição.

2.3.3 Técnicas e procedimentos de análise dos dados

Em alinhamento com a abordagem qualitativa como opção 
metodológica da pesquisa, a técnica de análise dos dados utilizada na 
pesquisa foi a análise de conteúdo, pautada em Bardin (2016). Segundo 
Silva e Fossá (2015), a análise de conteúdo é uma técnica que analisa 
as comunicações, o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo 
pesquisador. Na análise do material, busca-se classificá-lo em temas ou 
categorias que possam auxiliar na compreensão do que está por trás dos 
discursos. Esse tipo de análise pode ser concebida de diferentes formas, 
tendo em vista a vertente teórica e a intencionalidade do pesquisador 
que a desenvolve, seja adotando conceitos relacionados à semântica 
estatística do discurso, ou, ainda, visando à inferência por meio da 
identificação objetiva de características das mensagens.

Para a interpretação, Bardin (2016) ressalta que a análise 
de conteúdo transita entre dois polos: o rigor da objetividade e a 
fecundidade da subjetividade. A autora assevera que se trata de uma 
técnica refinada, exigindo do pesquisador disciplina, dedicação, 
paciência e tempo. Faz-se necessário, também, certo grau de intuição, 
imaginação e criatividade, sobretudo na definição das categorias de 
análise. Bardin (2016) organiza as etapas da análise de conteúdo em 
três fases cronológicas: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Na pré-análise, as ideias iniciais são sistematizadas e organizadas 
pelo quadro referencial teórico, estabelecendo-se indicadores para a 
interpretação das informações coletadas. Esta fase compreende a leitura 
geral do material; no caso de entrevistas, estas já deverão estar transcritas. 
Segundo a organização metodológica proposta por Bardin (2016), 
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esta fase compreende: a) leitura flutuante: considerado o momento 
em que se começa a conhecer os textos, entrevistas e demais fontes a 
serem analisadas; b) escolha dos documentos: consiste na definição 
do corpus de análise; c) formulação das hipóteses e objetivos: a partir 
da leitura inicial dos dados; d) elaboração de indicadores: a fim de 
interpretar o material coletado.

Estando o universo demarcado (o gênero de documentos 
sobre os quais se pode efetuar a análise), Bardin (2016) recomenda 
proceder-se à constituição de um corpus. O corpus é o conjunto dos 
documentos que serão submetidos aos procedimentos analíticos. A 
sua constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras. Eis 
as principais regras, segundo a autora:

a) exaustividade: Bardin (2016) descreve essa regra, detendo-
se no fato de que o ato de exaurir significa não deixar fora 
da pesquisa qualquer um de seus elementos, sejam quais 
forem as razões;

b) representatividade: no caso da seleção de um número muito 
elevado de dados, pode efetuar-se uma amostra, desde que 
o material a isto se preste. A amostragem diz-se rigorosa se 
a amostra for uma parte representativa do universo inicial 
(BARDIN, 2016, p. 127);

c) homogeneidade: os documentos retidos devem ser 
homogêneos, obedecer a critérios precisos de escolha e 
não apresentar demasiada singularidade fora dos critérios;

d) pertinência: os documentos retidos devem ser adequados, 
enquanto fonte de informação, de modo a corresponderem 
ao objetivo que suscita a análise.
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No caso da pesquisa, constituiu-se o corpus de análise todas 
as entrevistas transcritas realizadas com os 24 sujeitos, as respostas 
dos estudantes ao questionário on line, os documentos já citados 
anteriormente e a observação durante o período da coleta de dados. 
Bardin (2016) destaca que as observações, realizadas pelo pesquisador, 
têm um cunho enriquecedor quando da análise das entrevistas, 
considerando que elas também expressam com fidedignidade outros 
cenários de comunicação.

A segunda fase de organização das etapas da análise de conteúdo, 
segundo Bardin (2016), é a da exploração do material, que consiste na 
construção das operações de codificação, considerando-se os recortes 
das entrevistas em unidades de registros, a definição de regras de 
contagem e a classificação e agregação das informações em categorias 
simbólicas ou temáticas. Nessa fase, o texto transcrito das entrevistas 
e de todo o material coletado é recortado em unidades de registro.

Silva e Fossá (2015) contribuem com essa explicação quando 
dizem que os parágrafos de cada entrevista, assim como textos de 
documentos podem ser tomados como unidades de registro. Desses 
parágrafos, as palavras-chaves são identificadas, faz-se o resumo de cada 
parágrafo para realizar uma primeira categorização. Essas primeiras 
categorias são agrupadas de acordo com temas correlatos, e dão 
origem às categorias iniciais. As categorias iniciais são agrupadas 
tematicamente, originando as categorias intermediárias e estas últimas 
também aglutinadas em função da ocorrência dos temas resultam nas 
categorias finais. Assim, o texto das entrevistas é recortado em unidades 
de registro (palavras, frases, parágrafos), agrupadas tematicamente 
em categorias iniciais, intermediárias e finais, as quais possibilitam as 
inferências. Segundo as autoras, por este processo indutivo ou inferencial, 
procura-se não apenas compreender o sentido da fala dos entrevistados, 
mas também buscar outra significação ou outra mensagem através ou 
junto da primeira mensagem (SILVA; FOSSÁ, 2015, p. 4).
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Finalmente, a terceira fase compreende o tratamento dos 
resultados, inferência e interpretação, consistindo em captar os conteúdos 
manifestos e latentes contidos em todo o material coletado (entrevistas, 
documentos e observação). A análise comparativa é realizada através da 
justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando 
os aspectos considerados semelhantes e os que foram concebidos 
como diferentes.

Figura 4 – Desenvolvimento de uma análise de conteúdo

Fonte: Bardin (2016, p. 132).
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Em síntese, a técnica de análise de conteúdo, proposta por 
Bardin (2016), compreende as fases apresentadas na Figura 4, que 
podem ser descritas da seguinte forma: 1) leitura geral do material 
coletado (entrevistas e documentos); 2) codificação para formulação 
de categorias de análise com a utilização do quadro referencial teórico 
e as indicações trazidas pela leitura geral; 3) recorte do material, em 
unidades de registro (palavras, frases, parágrafos) comparáveis e com 
o mesmo conteúdo semântico; 4) estabelecimento de categorias que 
se diferenciam, tematicamente, nas unidades de registro (passagem de 
dados brutos para dados organizados); 5) agrupamento das unidades 
de registro em categorias comuns; 6) agrupamento progressivo 
das categorias (iniciais → intermediárias → finais); 7) inferência e 
interpretação, respaldadas no referencial teórico (SILVA; FOSSÁ, 
2015, p. 4). As referidas fases com os dados da presente pesquisa serão 
tratadas posteriormente.

A seguir, no próximo capítulo, será apresentado o percurso 
transcorrido pela implementação da autoavaliação do ensino superior 
no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso no contexto 
da Lei do Sinaes.
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CAPÍTULO 3

A trajetória da avaliação na UFMT

O presente capítulo objetiva descrever o percurso transcorrido pela 
implementação da avaliação do ensino superior no âmbito da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), considerando o contexto pós Lei do 
Sinaes, pontuando a constituição da Comissão Própria de Avaliação da 
instituição, o seu papel na avaliação institucional, bem como as experiências 
da gestão superior da UFMT na estruturação do habitus em autoavaliação 
nos cursos de graduação.

3.1 A avaliação institucional na UFMT: o trabalho da CPA

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com apenas 50 
anos de fundação, é a primeira instituição de ensino superior federal do 
estado de Mato Grosso. Foi criada pela Lei 5.647, de 10/12/1970. Está 
presente na maioria das regiões do estado, com 5 câmpus universitários. 
Na região leste encontra-se o Câmpus Universitário do Araguaia, localizado 
nos municípios de Barra do Garças e Pontal do Araguaia; na área sul do 
estado, na cidade de Rondonópolis, localiza-se o Câmpus Universitário de 
Rondonópolis, que se encontra em vias de federalização; no médio-norte 
do estado, com sede na cidade de Sinop, está o Câmpus Universitário de 
Sinop e na cidade de Várzea Grande, o Câmpus de Várzea Grande.

Além disso, a UFMT conta, também, com 15 pólos de formação 
a distância que permitem a sua presença permanente em todo estado. O 
funcionamento desses pólos oportuniza a formação superior em áreas 
específicas para atender algumas das principais demandas regionais, 
especialmente a formação de professores nos mais distantes municípios 
de Mato Grosso.
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Assim como todas as instituições federais de ensino, a UFMT 
também aderiu, em 2004, aos ditames do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior, sendo que, até este ano, as poucas experiências 
de avaliação institucional se deram por conta das políticas já discutidas 
anteriormente. Em 2004, por determinação do art. 11 da Lei nº 10.861, de 
14/04/2004 (Lei do Sinaes), foi constituída, na UFMT, a Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), por meio da Portaria GR nº 262, de 13/07/2004.

Naquele ano, ainda por ser a CPA um elemento novo para as 
universidades, o INEP organizou eventos de capacitação para todas as 
pessoas das universidades que estavam à frente desse trabalho. A partir dos 
subsídios dessas capacitações, além de documentos orientativos publicados 
pela CONAES à época, a então pró-reitora de ensino de graduação da 
UFMT foi designada pela reitoria para dar início às discussões internas 
e mobilização dos segmentos docente, discente, técnico-administrativo 
e sociedade civil para constituição de uma comissão que, mais tarde, foi 
oficializada por meio da referida Portaria.

O primeiro trabalho dessa comissão foi a elaboração do Projeto de 
Avaliação Institucional da UFMT, obedecendo a um complexo roteiro com 
10 dimensões e inúmeros quesitos e indicadores, exigência da CONAES 
à época. Para tanto, todas as unidades acadêmicas foram mobilizadas para 
encontros de sensibilização e discussões sobre o processo de avaliação da 
universidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2004).

Após vários encontros11:

[...] essa comissão se organizou, eles tiveram um 
trabalho bastante interessante, elaboraram esse 
projeto e foi encaminhado para o Ministério e aí 
veio uma greve, uma greve longa que foi de uns três 

11 Por falta de fonte documental escrita, a partir de agora, toda a narrativa desta 
seção será elaborada com base nas informações fornecidas, por meio de entrevis-
tas, de dois ex-membros da CPA da UFMT, sendo a entrevistada “R”, a segunda 
presidente da CPA, cuja gestão deu-se no período de 2006 a 2008 e o entrevistado 

“S”, representante do segmento docente na CPA, no período de 2009 a 2016, 
conforme identificados no Quadro 1, capítulo 3.
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ou quatro meses e esse trabalho foi interrompido 
nesse momento, nesse tempo aí da greve. Quando 
a greve acabou, as pessoas voltaram na rotina do 
trabalho e cada uma foi para um canto e a comissão 
ficou meio que sem programação, vamos dizer assim, 
e o tempo foi passando [...] (ENTREVISTADA R).

A entrevistada R revela que sua primeira missão como presidente 
da CPA, em 2006, foi reconstituir a comissão após o longo período de 
greve pelo qual passou a universidade. Havia uma demanda do INEP 
de elaboração do primeiro Relatório de Avaliação Institucional para ser 
postado no sistema Sapiens até o mês de agosto daquele mesmo ano. 
Com a comissão já constituída, o trabalho começou efetivamente em 15 
de maio de 2006, em uma sala cedida pela Pró-Reitoria de Planejamento.

A primeira decisão tomada pela comissão foi que a avaliação 
institucional seria aberta e não obrigatória à participação da comunidade 
acadêmica. O instrumento foi elaborado e, com o auxílio dos servidores 
do Centro de Processamento de Dados12 da UFMT, foi inserido em uma 
plataforma eletrônica:

Elaboramos os instrumentos de avaliação e 
começamos a fazer um trabalho dentro da 
instituição de chamamento das pessoas, então a 
gente teve que arrumar duas frentes, uma que era 
nesse trabalho de convencimento e a outra que 
nós, comissão, devíamos tomar pé da situação e 
avaliar a instituição [...] essa comissão começou 
também esse trabalho de visitar os laboratórios, 
visitar os institutos, a gente foi super bem recebida, 
foi um trabalho belíssimo, foi quando realmente eu 
conheci a UFMT, eu não sabia que eu não conhecia 
a UFMT, porque a gente mergulhou em todas as 
coisas, em todos os laboratórios, na miudeza da coisa, 
fizemos levantamentos de armário, de coisa caindo, 
de janela, cheio de pombos dentro [...], depósito 

12 A partir de 2008, esse setor passou a se chamar Secretaria de Tecnologia da 
Informação (STI/UFMT).
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de material químico, situações de risco dentro da 
instituição e fomos caminhando e era um trabalho 
assim, não tinha horário para isso, era dia e noite a 
gente trabalhando. Bom, aí nós tínhamos um roteiro 
que era instituído pela própria legislação de como 
que essa avaliação teria que acontecer para a gente 
(ENTREVISTADA R).

Segundo a entrevistada R, a avaliação foi realizada, o relatório foi 
elaborado e postado dentro do prazo no Sapiens13, em 30 de agosto de 
2006. O segundo encaminhamento da CPA foi mobilizar e sensibilizar 
os câmpus do interior para conhecer e participar do trabalho da CPA.

Já em 2009, o entrevistado S, na ocasião de sua entrada na CPA, 
assumiu a liderança de reestruturação do instrumento de avaliação, 
existente desde 2006:

[...] busquei vários questionários, fui selecionando 
dentro das dimensões, que na época eram as 
dimensões, 10 dimensões que buscavam avaliar 
a instituição como um todo, e elaboramos um 
questionário. Primeiro, ele saiu muito longo, extenso, 
aí nós passamos por várias discussões e peneiras e 
melhoramos. O primeiro ano que aplicamos, ele 
estava um pouco extenso, ouvimos reclamação dos 
alunos ainda com o funcionamento [do sistema], 
à época a STI que implementou o programa que 
enviou para os alunos, você tinha problema que 
alguns respondiam até a metade e não respondiam 
o resto [...] (ENTREVISTADO S).

Foi recorrente nas entrevistas a falta de aderência de alguns 
segmentos da universidade à avaliação institucional. Em relação a isso, a 
entrevistada R se posiciona:

13 Antigo sistema de acompanhamento de processos das instituições de ensino 
superior que permitia protocolar eletronicamente demandas institucionais. O 
atual sistema chama-se e-MEC.
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Então, eu acho que é uma questão, acho que 
tem coisa ideológica mesmo, de não querer ser 
interrogado, ser questionado e eu, sempre, com 
as pessoas, eu tive muita conversa, conversa com 
gente de todos os lados, então tem essa coisa dessas 
convicções políticas, que as pessoas têm uma certa 
resistência e eu, quando eu conversava com as pessoas, 
eu dizia para elas assim, olha, o que vocês fazem de 
críticas, o que a gente conversa nos corredores é 
muito mais pesado do que aquilo que está posto 
aqui nos formulários [...] (ENTREVISTADA R).

A adesão à avaliação institucional e a participação no preenchimento 
dos questionários sempre foi um problema para a CPA, primeiro por 
ser uma prática nova até para os gestores e, segundo, pelo fato de a 
comunidade acadêmica não ter desenvolvido uma cultura de olhar para a 
realidade da universidade e avaliar a eficácia de sua rotina. O entrevistado 
S retrata essa questão:

Na primeira aplicação, nós não tivemos uma grande 
adesão, mas ainda a amostra foi significativa, como 
um todo ela era significativa, se eu pegasse, se eu 
particularizasse por curso, por exemplo, aí ela se 
tornaria não significativa, porque a participação 
era muito baixa por cursos, mas no total ela me dava 
uma boa resposta e isso com todas as três categorias 
(ENTREVISTADO S, grifo nosso).

Para enfrentar o problema de baixa adesão à avaliação, o entrevistado 
S assevera que utilizavam estratégias das mais variadas, como visita às salas 
de aulas, folhetos distribuídos na entrada da universidade, outdoor, cartazes 
nos murais das unidades acadêmicas e administrativas, e-mail com link 
de acesso ao formulário localizado no portal da UFMT, etc. Mesmo com 
todo o empenho da CPA, a expressividade da participação da comunidade 
acadêmica modulava de uma avaliação para outra e o relatório síntese era 
constituído a partir da amostragem de respondentes no período em que 
o formulário ficou aberto.
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Quanto ao retorno dos resultados do processo avaliativo, o 
entrevistado S relata que equipes da CPA organizavam uma síntese 
e apresentavam nas unidades acadêmicas os pontos fortes e fracos da 
universidade diagnosticados pela autoavaliação e, para a gestão superior, 
era encaminhado o relatório com os resultados e com os apontamentos 
dos pontos críticos. Sobre o aproveitamento dos dados do relatório da 
CPA nas ações de planejamento da universidade, o entrevistado S disse 
não saber, pois a reitoria nunca os chamou.

No entanto, na ocasião da implantação do Sinaes na UFMT, a 
entrevistada R diz que o diagnóstico da avaliação auxiliou na elaboração 
do plano de ações para a adesão da universidade ao REUNI14:

[...] todo aquele levantamento que a gente fez da 
parte física direcionou as atividades de reforma 
da universidade porque logo em seguida que a 
gente fez isso, que a gente elaborou todos aqueles 
relatórios, vieram os recursos que a universidade 
não via há muito tempo, recurso para reformar os 
laboratórios. É claro que isso tudo veio dentro de 
um planejamento com as aberturas de novos cursos 
[...] esse trabalho de certa forma ajudou bastante 
nisso então ele que norteou, é claro que não foi 
só ele, mas também ele deu para gente essa visão, 
onde por exemplo os laboratórios que precisavam 
de ser reestruturados, os espaços que precisavam ser 
construídos, então houve também uma participação 
nisso daí [...] (ENTREVISTADA R).

A interface dos resultados da avaliação institucional realizada 
pela CPA com as ações de planejamento da universidade já foi objeto de 
estudo em outro trabalho (BAGATELLI et al., 2017). Entende-se que o 
alinhamento da avaliação com o planejamento institucional é da mais alta 
importância no âmbito da universidade. Há que se pensar que a avaliação 

14 Programa do governo federal de apoio financeiro a planos para Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais (REUNI), tinha como principal objetivo 
ampliar o acesso e a permanência na educação superior.
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institucional, realizada pela CPA de forma sistemática, pode contribuir 
para a gestão superior das universidades na equalização de seus problemas.

Após 12 anos de sua criação, o Regimento da CPA da UFMT é 
aprovado pela Resolução CONSUNI nº 06, de 30/03/2016, que disciplina 
a organização da Comissão, o seu funcionamento e as suas atribuições, 
vinculando-a à Reitoria nos seus aspectos administrativos e designando-
lhe atuação autônoma em relação a Conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na universidade. O processo de aprovação tardia do Regimento 
da CPA deveu-se a questões de políticas internas de gestão da universidade.

A mencionada Resolução define, em seu artigo 2º, que a CPA tem 
por finalidade a implementação do processo interno de avaliação da UFMT, 
a sistematização e a prestação das informações solicitadas pelo INEP e pela 
CONAES, além de assessorar e acompanhar o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI).

Ademais, o artigo 15, expõe as suas competências:

I. Conduzir os processos internos de avaliação 
da UFMT, na sistematização e de prestação de 
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) e pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES);

II. Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e 
mecanismos internos da avaliação institucional, dos 
principais segmentos da comunidade acadêmica, 
dentre eles, os cursos, desempenho dos estudantes, 
de egressos, dos docentes, estudo de evasão e outros;

III. Estabelecer diretrizes e indicadores para 
organização dos processos internos de avaliação, 
analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar 
recomendações às instâncias superiores da UFMT;

IV. Acompanhar, permanentemente, e avaliar, 
anualmente, o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, o Projeto Pedagógico da Instituição 
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(PPI) propondo alterações ou correções, 
quando for o caso;

V. Articular-se com as Comissões Próprias de 
Avaliação de outras Instituições de Ensino Superior e 
com a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (CONAES);

VI. Apontar à Administração Superior da UFMT as 
potencialidades e fragilidades resultantes do processo 
de autoavaliação institucional e outras demandas 
advindas das comunidades interna e externa e prestar 
informações aos Órgãos Colegiados Superiores, 
sempre que solicitada, mediante a apresentação de 
relatórios, pareceres e recomendações;

VII. Acompanhar e prestar informações às comissões 
externas de avaliação do Ministério da Educação para 
Credenciamento e Recredenciamento da Instituição 
e Pólos EAD e autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento dos cursos;

VIII. Acompanhar os processos de avaliação 
desenvolvidos pelo Ministério da Educação, 
realizando estudos sobre os relatórios avaliativos 
institucionais e dos cursos ministrados na Instituição;

IX. Propor ações visando à sensibilização da 
comunidade universitária para o processo de 
avaliação na Universidade;

X. Acompanhar a avaliação do desempenho dos 
estudantes dos cursos de graduação, realizada 
mediante aplicação do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE);

XI. Participar de todas as atividades relativas a 
eventos promovidos pelo CONAES – Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior, sempre 
que solicitada;

XII. Sistematizar e prestar informações relativas às 
Avaliações das Instituições de Educação Superior 
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solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) no 
âmbito do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior (SINAES);

XIII. Assessorar e acompanhar os trabalhos 
das Subcomissões;

XIV. Fomentar a produção e socialização do 
conhecimento na área de avaliação;

XV. Dar ampla divulgação de todas as suas atividades 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO, 2016, p. 5).

Com efeito, a CPA concebe e coordena a avaliação da UFMT 
com o propósito de acompanhar a implementação do PDI bem como do 
PPI, elaborando relatórios para a administração superior da universidade 
em relação às suas potencialidades e fragilidades institucionais, além de se 
situar como a interlocutora da universidade junto à CONAES e prestar 
informações ao Inep, quando solicitadas.

Até a época da coleta de dados para esta pesquisa, os instrumentos 
de avaliação da UFMT, utilizados pela CPA, eram questionários com 
perguntas fechadas, diferenciados por segmentos (estudantes, docentes, 
técnicos-administrativos, egressos, sociedade civil). As questões eram 
organizadas para atender, inicialmente, às 10 dimensões preconizadas pela 
lei do Sinaes (Lei Nº 10.861/2004, art. 3º) e, posteriormente, aos 5 eixos 
definidos pela Nota Técnica Nº 14 /2014 – CGACGIES/DAES/INEP/
MEC, cujas dimensões foram agrupadas, conforme se observa no Quadro 5:
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Quadro 5 – Agrupamento das dimensões do Sinaes em eixos temáticos

EIXOS

Nota Técnica Nº 14 /2014 GACGIES/
DAES/INEP/MEC

DIMENSÕES

Lei Nº 10.861/2004, art. 3º

Eixo 1: Planejamento e  

Avaliação Institucional

Dimensão 8:  
Planejamento e Avaliação

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional

Dimensão 1:  
Missão e Plano de Desenvolvimento 

Institucional
Dimensão 3:  

Responsabilidade Social da 
Instituição

Eixo 3: Políticas Acadêmicas

Dimensão 2:  
Políticas para o Ensino, Pesquisa e 

Extensão
Dimensão 4:  

Comunicação com a Sociedade
Dimensão 9:  

Política de Atendimento  
aos Discentes

Eixo 4: Políticas de Gestão

Dimensão 5:  
Políticas de Pessoal

Dimensão 6:  
Organização e Gestão da Instituição

Dimensão 10:  
Sustentabilidade Financeira

Eixo 5: Infraestrutura Física
Dimensão 7:  

Infraestrutura Física

Nota: Construção dos autores, com base na legislação citada.

Consoante se observa, os instrumentos da CPA são organizados 
para captar impressões gerais das comunidades interna e externa da 
universidade em relação a implementação de suas políticas. Todavia, não 
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abrange os seus capilares mais extremos, bem como as especificidades 
dos cursos de graduação, localizados nas unidades acadêmicas. Portanto, 
este trabalho defende que a avaliação interna dos cursos seja realizada 
pelos próprios atores que o integram e que, por conseguinte, compõem 
a unidade acadêmica na UFMT.

Essa defesa se fundamenta na convicção de que a Lei do Sinaes, 
quando se reporta à “avaliação de curso”, refere-se à avaliação externa, 
realizada pelo Inep para fins de autorização, reconhecimento ou 
renovação de reconhecimento, como se constata em seu artigo 8º “A 
realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 
dos estudantes será responsabilidade do INEP” (BRASIL, 2004a)15.

A Portaria MEC nº 2.051, de 9/07/2004, que regulamenta 
os procedimentos de avaliação do Sinaes, é mais enfática que a Lei 
em relação à definição da avaliação dos cursos de graduação. Esta 
Portaria aduz que a avaliação de curso, citada pela Lei do Sinaes, assim 
se caracteriza:

Art. 18. A avaliação dos cursos de graduação será 
realizada por Comissões Externas de Avaliação 
de Cursos, designadas pelo INEP, constituídas 
por especialistas em suas respectivas áreas do 
conhecimento, cadastrados e capacitados pelo INEP.

Art. 19. Os instrumentos de avaliação dos cursos 
de graduação terão seus conteúdos definidos 
com o apoio de Comissões Assessoras de Área, 
designadas pelo INEP (BRASIL, 2004b)16.

Ademais, o artigo 21 da mencionada Portaria afirma que 
a periodicidade das avaliações dos cursos de graduação é definida 
em função das exigências legais para reconhecimento e renovação 
de reconhecimento dos cursos de graduação. Ou seja, os cursos 

15 Material acessado em meio eletrônico, e sem enumeração de páginas.
16 Material acessado em meio eletrônico, e sem enumeração de páginas.
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somente são avaliados pelo Inep em casos de necessidade regulatória 
do Ministério da Educação.

Sem embargo, na última versão do instrumento utilizado pelo 
Inep para avaliar os cursos de graduação, para fins de reconhecimento 
ou renovação de reconhecimento (BRASIL, 2017), constata-se o 
Indicador 1.13 para verificar a gestão do curso e os processos de 
avaliação interna e externa, tendo o critério de análise com a maior a 
pontuação máxima para o curso nesse quesito:

A gestão do curso é realizada considerando 
a autoavaliação institucional e o resultado 
das avaliações externas como insumo para 
aprimoramento contínuo do planejamento 
do curso, com evidência da apropriação dos 
resultados pela comunidade acadêmica e existência 
de processo de autoavaliação periódica do curso 
(BRASIL, 2017, p. 15, grifo nosso).

À vista disso, importante destacar, então, que a avaliação interna 
realizada no âmbito dos cursos de graduação, a qual é denominada 
neste trabalho por “autoavaliação de cursos de graduação” está calcada 
na exigência posta pelo Instrumento de Avaliação do Inep e não, 
propriamente, pela Lei do Sinaes. Neste sentido, reafirma-se a defesa 
de que a autoavaliação seja realizada pelo próprio curso, assim como 
os entrevistados R e S.

[...] o nosso entendimento, à época, é de que a 
avaliação de curso tem que ser feita pelo curso, 
não dá para ser uma avaliação, autoavaliação de 
um curso por pessoas que não são do curso, aí 
ela não é autoavaliação. [...] É o mais importante 
porque é o momento que o curso tem de se 
olhar, de ver o seu caminho, a sua produção, os 
problemas que estão enfrentando, as lacunas 
que precisam ser preenchidas [...] são duas 
coisas importantes, é o planejar e o avaliar, se 
você não faz um planejamento e não avalia um 
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planejamento, como que você vai para frente, e 
a outra coisa é que essa avaliação ela tem que 
ser feita pelas pessoas que vivenciam senão ela 
não é autoavaliação, então alunos e professores 
são absolutamente necessários se avaliar, então 
a gente vê resistência nisso, muita gente não 
quer fazer, não gosta de fazer, mas é importante, 
[...], quando se fala em avaliação, associa isso a 
punição e não é nada disso, quando a avaliação é 
feita com rigor, só contribui com o crescimento 
(ENTREVISTADA R).

[...] a autoavaliação do curso é importante sim, 
deve ser conduzida pela coordenação de curso, não 
é avaliação de professores, são coisas diferentes, 
a avaliação acha que avaliar um professor, ela 
está avaliando um curso quando não é este o 
caminho. Não é porque um aluno não gosta de 
um professor que trocar o professor vai resolver 
o seu problema, vai fazer o curso melhor, não é 
nesse sentido, você precisa saber a metodologia 
que você está utilizando, se aquilo é interessante, 
se produz algum resultado. Às vezes uma 
pequena mudança dá um resultado sensacional 
(ENTREVISTADO S).

Até 2018, a UFMT não tinha definidas, ainda, diretrizes 
institucionais específicas de autoavaliação de curso de graduação, o 
que somente se concretizou em junho de 2019, por meio da Resolução 
CONSEPE nº 67, de 24/06/2019, que dispõe sobre as diretrizes 
institucionais que regulamentam a autoavaliação dos cursos de 
graduação presencial e a distância da UFMT. As próximas subseções 
tratarão sobre a construção dessa norma bem como as tentativas 
institucionais de estruturação do habitus em autoavaliação dos cursos 
de graduação da UFMT.
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3.2 Experiências de estruturação do habitus em autoavaliação dos 
cursos de graduação da UFMT

Retomando a noção de habitus tratada por Pierre Bourdieu, já 
discutida anteriormente, compreende-se que as experiências vividas 
pelas pessoas em suas trajetórias de vida pessoal e profissional se 
configuram em uma matriz de percepções que orienta as ações destas 
pessoas na formação de práticas, quer seja no campo pessoal, quer seja 
no campo profissional. Assim, o habitus configura-se uma competência 
historicamente constituída na prática e pela prática, isto é, “nas maneiras 
de ser permanentes, duráveis que podem em particular, levá-los a 
resistir, a opor-se às forças do campo” (BOURDIEU, 2004b, p. 28).

Neste sentido, a estruturação do habitus em autoavaliação de 
cursos de graduação na Universidade Federal de Mato Grosso, operando 
no inconsciente coletivo17 da comunidade acadêmica, vem desde os 
primórdios da implementação das políticas públicas do PARU (1983), 
do Programa Nova Universidade – GERES (1985-1086), do PAIUB 
(1993) e do ENC – Provão (1995), cujas políticas, ao longo desse 
tempo, desencadearam ações de avaliação institucional e planejamento 
nas universidades públicas brasileiras. O advento da Lei do Sinaes foi a 
força que movimentou, no âmbito das instituições de ensino superior, 
as lembranças e as experiências acumuladas pela trajetória coletiva e 
individual das pessoas em relação ao processo de avaliação institucional.

O contexto do Sinaes exigiu que as instituições de ensino superior 
se organizassem minimamente para atender as demandas emanadas para 
sua operacionalização. A primeira reforma administrativa da UFMT, a 
partir da Lei do Sinaes, deu-se em 2008, e foi aprovada pela Resolução 

17 O inconsciente coletivo, fruto do estudo de Carl Gustav Jung, é uma teorização 
para conhecimentos que temos mas não sabemos explicar de onde eles foram 
extraídos, mas na verdade eles são provenientes de uma sabedoria coletiva que 
foi transmitida para nós através da evolução humana e estavam armazenados em 
nosso mais profundo eu, acompanhando-nos desde nosso nascimento.
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CD n.º 45, de 31/10/2008. Nesta reforma, a Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação passa a ter em sua estrutura organizacional a Supervisão 
de Avaliação vinculada à Coordenação de Ensino de Graduação. 
Pela primeira vez na história da UFMT, um setor administrativo foi 
instituído para gerir as demandas de avaliação da instituição.

Como atribuições, a Supervisão de Avaliação geria as ações de 
avaliação externa dos cursos de graduação presencial e à distância, com 
o recebimento das comissões de avaliação in loco encaminhadas pelo 
INEP para fins de reconhecimento ou renovação de reconhecimento. 
Além disso, coordenava institucionalmente o ENADE, junto aos 
coordenadores de cursos e a pesquisadora institucional. Todo esse 
trabalho absorvia a Supervisão de Avaliação, composta à época por 
apenas uma pedagoga. Pela grande demanda de trabalho e, ainda, pelos 
elementos novos que a Lei do Sinaes trazia para a rotina das instituições, 
não era possível avançar em processos autoavaliativos dos cursos, ao 
passo que a avaliação institucional acontecia concomitantemente sob 
a gestão da CPA, conforme discutido anteriormente.

Em 2012, a estrutura administrativa da UFMT sofreu uma 
nova reforma, cuja consolidação se deu pela Resolução CD n.º 11, de 
19/10/2012. A Supervisão de Avaliação foi mantida, mas com nome 
alterado para “Gerência de Regulação e Avaliação – (GRA)”, também 
vinculada à Coordenação de Ensino de Graduação, na PROEG. Nessa 
época, a GRA foi assumida por esta pesquisadora que, quando foi 
convidada para ocupar o cargo, sugeriu que no nome do setor ficassem 
distinguidas a regulação e a avaliação, assim ficando, intencionalmente, 
cada aspecto com seu campo demarcado.

Contudo, a GRA foi constituída, também, com apenas uma 
pessoa, o que dificultou a expansão das atividades para além da regulação, 
cujas demandas do MEC e do INEP aconteciam em fluxo contínuo 
durante todo o ano.
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Não obstante, buscou-se sensibilizar a Pró-reitora à época 
sobre a necessidade de a PROEG induzir internamente ações sobre 
autoavaliação de cursos de graduação, considerando a importância 
para retroalimentar a gestão dos cursos, uma vez que se percebiam 
grandes fragilidades na gestão acadêmica. Tais medidas tomadas pela 
PROEG serão apresentadas nas próximas seções.

3.2.1 Previsão da autoavaliação no calendário acadêmico da UFMT

Diante da ausência de diretrizes institucionais para a realização 
da autoavaliação e considerando a necessidade cada vez mais evidente 
de aprimoramento da gestão acadêmica dos cursos de graduação, como 
medida de indução das práticas de autoavaliação de cursos, foi inserida 
uma data no calendário acadêmico com previsão da autoavaliação.

Na pesquisa de campo, pôde-se constatar que os cursos não 
atendiam ao disposto no calendário; alguns coordenadores demonstraram 
desconhecer a previsão do período para autoavaliação dos cursos.

3.2.2 Elaboração e reelaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos de 
Graduação (Resolução CONSEPE nº 118, de 10/11/2014)

Foi na efusão das discussões internas na Pró-reitoria sobre a 
importância da efetividade da gestão acadêmica e na necessidade de os 
cursos contarem com um projeto pedagógico coerente e consistente 
com as demandas daquele momento, que se estabeleceu um grande 
movimento de elaboração de diretrizes institucionais para a feitura do 
projeto pedagógico dos cursos de graduação.

Tais diretrizes se consolidaram, um ano mais tarde, na Resolução 
CONSEPE nº 118, de 10/11/2014, que aprovou as orientações para 
elaboração e reelaboração de projeto pedagógico de cursos de graduação. 
Juntamente com a referida Resolução, a PROEG publica a Nota Técnica 
01/2014, com os parâmetros mínimos para assegurar, na revisão dos 
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projetos pedagógicos, a unidade e a pluralidade, a autonomia dos cursos, 
a qualidade acadêmica dos projetos e o atendimento a necessidades 
oriundas de diferentes instâncias.

A referida Nota Técnica da PROEG assinala, pela primeira vez 
em um documento institucional, que os cursos deveriam expor, em seus 
projetos pedagógicos, uma proposta de autoavaliação das atividades dos 
cursos, com vistas à construção da excelência nos aspectos didático-
metodológicos como mediadores ao ensino, pesquisa e extensão. Por 
conseguinte, a partir da edição dessas normas institucionais, supõe-se 
que todos os projetos pedagógicos elaborados ou reelaborados já possuam 
propostas de autoavaliação de curso.

3.2.3 Projeto Piloto: “Instrumento Institucional de Avaliação de 
Desempenho de Disciplina em Sistema Informatizado”

A Pró-reitora, conscientizando-se da importância de ir além, 
e buscar a implementação da autoavaliação no âmbito dos cursos de 
graduação, no dia 7/03/2013 editou a Portaria nº 030/PROEG/2013 
que indicou 7 servidores para compor a comissão para implantação e 
avaliação de proposta piloto de “Instrumento Institucional de Avaliação 
de Desempenho de Disciplina em Sistema Informatizado”, nome 
atribuído ao primeiro processo mais sistematizado de autoavaliação dos 
cursos de graduação.

Segundo registro documentado pelo Assessor Pedagógico da 
PROEG, em 2013, a referida comissão contava com 7 servidores, dos 
quais 6 docentes e um técnico da STI, devendo cumprir a determinação 
da Portaria em 45 dias. A comissão reuniu-se, pela primeira vez, no dia 
14/03/2013. Da reunião participou, também, esta pesquisadora, a qual 
iria acompanhar as reuniões na condição de Gerente de Regulação e 
Avaliação da PROEG. Com mais duas reuniões realizadas, a comissão 
encaminhou à Pró-Reitora de Ensino de Graduação o relatório final dos 
trabalhos em um documento de 13 páginas, com 8 tópicos, dentre os quais, 
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os mais relevantes foram: o questionário para o estudante, o questionário 
para o professor, encaminhamentos pré-pesquisa, procedimentos para 
realização de coleta de dados, procedimentos pós-coleta de dados e 
procedimentos de validação do Projeto Piloto. Foi decidido, então, 
aplicar o instrumento em 2014, em caráter de experiência, nos cursos 
presenciais, por adesão voluntária.

A comissão optou por fazer o convite a todas as coordenações 
de cursos de graduação, porém, solicitando a formalização da adesão 
em prazo adequado à inserção dos questionários no sistema acadêmico.

Do relatório final, depreende-se que 48 cursos dos campus do 
Araguaia, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop aderiram ao projeto piloto.

Segundo o entrevistado V, a pronta aceitação da Pró-Reitora à 
ideia da proposta e a surpreendente adesão das coordenações dos cursos ao 
projeto piloto “Instrumento Institucional de Avaliação de Desempenho de 
Disciplina em Sistema Informatizado” levam a considerar alguns fatores: 
1) em decorrência das exigências do Sinaes que demandava a autoavaliação 
de cursos, iniciativas isoladas de alguns cursos procederem a autoavaliação 
consolidando a disseminação do princípio de que para gerir/administrar 
é necessário avaliar; 2) a vontade de vários coordenadores de dispor de 
informações rápidas e confiáveis que lhes dessem subsídios à gestão do 
curso; 3) o ingresso na UFMT de grande número de docentes, em 2008, 
ocasionou oxigenação de ideias, inclusive no que se refere à avaliação de 
curso o que se acentuou com o fato de vários desses docentes haverem 
assumido coordenações de curso dois, três, quatro, cinco anos após o 
ingresso na universidade, ou seja, próximo ao período de realização da 
tentativa de criar um sistema de avaliação; 4) proposta da reitora, na sua 
reeleição, e vontade política da Pró-Reitora de Ensino de Graduação de 
majorar a qualidade da graduação.

Ademais, o entrevistado V assevera que a avaliação institucional, 
realizada pela CPA, apresentava algumas restrições à adoção de seus dados 
para a gestão de curso, com os seguintes limites: 1) os questionários da 
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CPA, à época, destinavam-se a avaliar, prevalentemente, a Instituição 
UFMT. Em decorrência disso, faltava à concepção e objetivos da avaliação 
da CPA a capilaridade necessária para captar especificidades de cada 
curso; 2) as informações/dados de possível interesse dos cursos eram 
tratados na globalidade institucional, não possibilitando acesso às 
singularidades de cada curso; 3) decurso muito grande entre a coleta de 
dados/informações pela CPA e sua divulgação, esta geralmente só ocorria 
um ano após a captação, o que ele considerava quase uma eternidade 
para a dinamicidade de um curso.

Neste sentido, estava mais do que certo para a comissão que o 
caminho era aquele, com um cenário de aceitação bastante favorável para 
a implementação da autoavaliação de curso de graduação na UFMT. A 
comissão elaborou, então, dois questionários espelhados, sendo um para 
os estudantes e outro para o docente de cada disciplina. A proposição 
era a de que estudantes e docentes avaliassem e se autoavaliassem em 
cada disciplina transcorrida no período letivo encerrado. Para tanto, os 
questionários foram alocados no Sistema de Gerenciamento Acadêmico 
(SIGA) e programados para os docentes e estudantes acessarem no início 
do período letivo seguinte, na ocasião da abertura do diário de classe, 
para os docentes e, no acesso à planilha de horários, para os estudantes.

O sistema ficou aberto por 30 dias para que estudantes e docentes 
pudessem se manifestar em relação às disciplinas ofertadas no curso no 
período letivo anterior. Após esse tempo, o sistema fechou e somente as 
coordenações de curso poderiam acessar o relatório com os resultados. 
De um modo geral, a participação dos estudantes foi muito inexpressiva, 
sendo que, em alguns casos, não se tinha dados nem comparativos. 
Quanto aos docentes, a participação foi mais significativa.

Após a conclusão do processo, o entrevistado V, na condição 
de Assessor Pedagógico da PROEG à época, avaliou a proposta piloto 
de autoavaliação de cursos de graduação, realizada em 2014, cujas 
impressões foram sintetizadas no Quadro 6, a seguir:



116

Quadro 6 – Avaliação da proposta piloto de autoavaliação de cursos de 
graduação realizada em 2014

Nota: Construção dos autores, com base nas informações do entrevistado V.

Acertos

1. Decisão política da Pró-Reitora de Ensino de Graduação de 
realizar o projeto, formalizar sua elaboração com designação de 
comissão e acompanhamento do processo;

2. Criar uma comissão enxuta, com pluralidade de formação e 
com experiências de realização de avaliação de curso;

3. Acompanhamento dos trabalhos da comissão pela gerente de 
Regulação e Avaliação;

4. Elaboração de questionário sintético, abrangendo diferentes 
dimensões de uma aula;

5. Decisão da comissão de propor questionários espelhados: um 
para os discentes e outro para o docente de cada disciplina;

6. Decisão de ampliar o projeto piloto para a adesão voluntária 
de todos os cursos;

7. Proposição de orientações para que os coordenadores que 
aderiram à avaliação tivessem “material” para motivar os 
corpos discente e docente a participar da avaliação;

8. Tabulação rápida dos dados e disponibilização, mediante senha, 
a coordenadores (avaliação geral apenas do próprio curso) e, a 
cada professor (apenas das disciplinas que ministrava);

9. Consultar vários questionários de avaliações, quer de cursos da 
UFMT, de outras instituições e do ENADE.

Erros

1. Decisão de tornar a avaliação facultativa para o discente;
2. Inexistência de campanha institucional focada no corpo 

discente com relação à importância da avaliação;
3. Aplicação” da avaliação por servidores diversos dos que 

participaram da elaboração, o que ocasionou certa divisão 
deletéria entre “quem pensa” e “quem faz”;

4. Falta de disposição para continuar o projeto;
5. Sucumbência a alguns problemas surgidos na realização da 

avaliação o que gerou descontinuidade;
6. Inexistência formal de uma comissão ou grupo de trabalho 

para divulgar a ideia da autoavaliação e acompanhar, acura-
damente, todos os passos: da aplicação dos questionários à 
sua tabulação, etc.
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Entre erros e acertos, o entrevistado V se manifestou de forma 
propositiva aos acertos como os pontos fortes da avaliação. Com base 
nessas informações, foi organizado um relatório e materializado um 
procedimento administrativo para encaminhamento da proposta, 
já testada, ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE) da UFMT, órgão colegiado superior responsável pela 
deliberação e institucionalização de ações relacionadas ao ensino de 
graduação. Passando primeiramente pela Câmara de Graduação daquele 
Conselho, o pleito foi altamente questionado pelo conselheiro relator, 
com a alegação de que não existia base legal para tal ação institucional. 
Baixou-se, então, diligência para a PROEG responder, que assim o 
fez, com base na LDB e na Lei do Sinaes. O conselheiro relator não 
entendia que os dispositivos legais apresentados eram suficientes. 
Entre muitas idas e vindas e um mal-estar institucional já instalado, 
segundo o entrevistado V, a Pró-Reitora pediu vistas ao processo e o 
arquivou na PROEG. Para ele, a proposta não prosperou, pois como o 
Instrumento Institucional de Avaliação de Desempenho de Disciplina 
em Sistema Informatizado seria uma ação institucional, precisaria de 
aprovação daquele conselho.

Quando indagado sobre a falta de êxito da institucionalização 
da proposta contida no projeto piloto, o entrevistado V responde:

Li, há bastante tempo, a afirmação de uma 
educadora: “nada é mais forte que uma ideia 
cuja hora chegou”. Diria que ainda não havia 
chegado o tempo da ideia de “autoavaliação de 
curso”. Sabemos que agora, decorridos seis anos, 
há uma nova retomada. Por um lado, podem ter 
sido seis anos perdidos; por outro, pode-se pensar, 
também, que o projeto piloto, embora não tenha 
cumprido a finalidade de ser piloto, uma vez que 
foi descontinuado, pode, indiretamente, haver 
contribuído para a disseminação da necessidade 
de autoavaliação do curso que culminou na 
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atual normatização da autoavaliação, pelo 
CONSEPE. Ou seja, as ideias atravessaram 
esses seis anos como brasas encobertas por cinzas. 
Diria, também que, do ponto de vista pessoal, foi 
decepcionante vivenciar a morte da proposta. Foi, 
ainda, decepcionante ouvir, embora jamais tenha 
buscado comprovar informações que circularam, 
que em algumas situações as informações foram 
utilizadas por um coordenador ou coordenadora 
para denegrir docente do próprio curso, desafeto 
do coordenador/a (ENTREVISTADO V).

As impressões do entrevistado V em relação ao arquivamento da 
proposta do projeto piloto são reveladoras e carregadas de sentimentos. 
Delas, chama a atenção para o mau uso por uma coordenação de 
graduação do relatório de desempenho do docente de determinada 
disciplina, utilizando algumas particularidades advindas dos estudantes 
para denegrir a imagem de um docente desafeto. Esse fato foi um caso 
isolado, em um determinado campus da UFMT, mas traz à evidência 
a complexidade da avaliação.

Outro fator citado pelo entrevistado V diz respeito à 
contribuição do projeto piloto para a demarcação de mais uma 
experiência institucional, acorrendo, assim, para a continuidade de 
estruturação do habitus em autoavaliação:

[...] o projeto piloto, embora não tenha 
cumprido a finalidade de ser piloto, uma vez 
que foi descontinuado, pode, indiretamente, haver 
contribuído para a disseminação da necessidade 
de autoavaliação do curso que culminou na atual 
normatização da autoavaliação pelo CONSEPE 
(ENTREVISTADO V).

Conforme anunciado pelo entrevistado V, em 2019, o 
CONSEPE aprovou as diretrizes institucionais que regulamentam 
a autoavaliação dos cursos de graduação presencial e à distância, da 
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UFMT, por meio da Resolução CONSEPE n.º 67, de 24/06/2019. O 
caminho percorrido para se chegar a esta política interna será discutido 
na próxima seção.

3.2.4 Diretrizes institucionais atuais que regulamentam a autoavaliação 
dos cursos de graduação presencial e à distância (Resolução CONSEPE 
nº 67, de 24/06/2019)

Transcorridos 6 anos após o arquivamento do processo do 
projeto piloto, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação contava com 
outra gestão e esta pesquisadora continuou à frente da GRA. Com 
base na experiência do projeto piloto, e após o tempo de observação e 
reflexão sobre a realidade do funcionamento das unidades acadêmicas, 
compreendeu-se que não seria interessante o processo autoavaliativo 
partir de uma formatação geral e institucional para todos os cursos de 
todas as áreas de conhecimento. Os cursos deveriam ter autonomia 
na construção dos seus próprios meios de autoavaliação, com base em 
determinadas diretrizes institucionais.

A partir dessas reflexões, em 2018, foi proposto à PROEG uma 
minuta de Resolução CONSEPE em que se contemplavam princípios 
gerais sobre o processo autoavaliativo dos cursos de graduação presencial 
e a distância da UFMT. Essa proposta emanava diretrizes institucionais, 
a partir dos seguintes dispositivos legais: Estatuto da Universidade 
Federal de Mato Grosso (inciso IV do art. 2° e inciso IV do art. 9°); Lei 
n° 10.861, de 14/04/2004; a Portaria MEC n° 2.051, de 9/07/2004; 
o Decreto n° 9.057, de 25/05/2017, que regulamenta o art. 80 da 
Lei n° 9.394, de 20/12/1996; e o Decreto n° 9.235, de 15/12/2017.

Tais diretrizes diziam respeito às orientações institucionais 
para que cada unidade acadêmica elaborasse sua própria sistemática 
de autoavaliação, cada uma com seu instrumento de coleta de dados. 
A proposta de Resolução foi um pouco além do projeto piloto: previu 
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a elaboração de relatórios, a partir dos resultados da coleta de dados, 
com a participação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), para que 
pudesse subsidiar proposições de melhorias para o curso. A proposta 
de Resolução, uma vez elaborada, foi enviada à Coordenação de 
Ensino de Graduação que constituiu processo no Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), encaminhando ao gabinete da PROEG com 
a solicitação de colocá-la em consulta interna entre as unidades 
acadêmicas. O gabinete assim o fez. A proposição de Resolução ficou 
em consulta por 30 dias, recebendo, ao final, poucas contribuições, 
que foram incorporadas ao texto original.

Segundo o entrevistado X, as contribuições oriundas das 
unidades acadêmicas foram de pequena monta, sem alteração da lógica 
e dos princípios traçados no texto original.

Feitas as devidas adequações, a Pró-reitora de Ensino de 
Graduação encaminha, então, o processo com o texto da minuta da 
Resolução ao CONSEPE, passando, em primeira instância, pela Câmara 
de Graduação, sendo a ele designado um relator. Segundo consta, o 
trâmite do processo na Câmara foi relativamente rápido, cujo relato foi 
aprovado para ser encaminhado ao pleno do CONSEPE. No pleno, a 
tramitação já foi mais lenta, pois decidiram pela deliberação de artigo 
por artigo, o que requereu muitas sessões do Conselho.

O conselheiro relator foi um dos entrevistados nesta pesquisa, 
em 2019, quando a matéria em questão já havia sido aprovada e 
publicada em Resolução. Uma das questões a ele dirigida versava sobre o 
acolhimento da proposta de autoavaliação de cursos de graduação pelos 
membros do CONSEPE. Intencionava-se saber se houve resistência, 
como outrora, na discussão do projeto piloto, ao que ele responde:

[...] uma certa resistência em alguma fala e uma 
ou outra colocação era possível perceber esse 
tipo de resistência ao processo de avaliação, 
principalmente nesse caso que é um processo 
dos alunos avaliarem o trabalho docente. Não foi 
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no CONSEPE, já tem alguns anos, eu mesmo em 
reunião no meu departamento eu tive um colega 
que disse que não via sentido os alunos avaliarem 
o trabalho docente, na época eu era coordenador 
e estava querendo implementar uma política de 
avaliação e teve um colega que disse, não, aluno 
não tem como me avaliar, eu falei, assim, olha 
professor, eu discordo, o senhor é avaliado, o 
senhor manda um artigo para uma revista, os seus 
pares avaliam o seu trabalho de pesquisa, aqui a 
gente está avaliando o seu trabalho como professor, 
quem melhor daquele que está ali diretamente que 
recebe esse trabalho, o resultado desse trabalho, 
que ele faça a avaliação disso. Esse tipo de postura 
eu não percebi no CONSEPE, mas uma certa 
resistência sim (ENTREVISTADO T).

A resposta do relator evoca um habitus mais estruturado em 
questões autoavaliativas no âmbito da UFMT, muito diferente do que 
ocorreu em 2013. Essa constatação corrobora a assertiva um tanto 
quanto frustrante do entrevistado V quando avaliou o arquivamento 
do projeto piloto: “as ideias atravessaram esses seis anos como brasas 
encobertas por cinzas”. No entanto, as brasas reacenderam e, sem 
muita polêmica e não menos debates, o pleno do CONSEPE aprovou 
as diretrizes institucionais que regulamentam a autoavaliação dos 
cursos de graduação presencial e a distância da UFMT, materializada 
na Resolução CONSEPE nº 67, de 24/06/2019.

O espírito desta Resolução não era referendar um modelo de 
instrumento de autoavaliação, mas, sim, apontar princípios e diretrizes 
institucionais que, alinhados à legislação pertinente, permitiriam às 
unidades acadêmicas elaborarem os seus próprios regulamentos de 
autoavaliação nos cursos.

Desse modo, o artigo 2º da citada Resolução, define que a 
autoavaliação dos cursos de graduação:
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[...] consiste no processo de elaboração de 
análises acerca da qualidade dos procedimentos 
acadêmicos relativos à formação dos estudantes, 
levando-se em consideração as suas diversas 
dimensões e interações, com o objetivo de embasar 
a tomada de decisões das instâncias acadêmico-
administrativas pertinentes (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO, 2019a, p. 1-2).

Com o objetivo de fundamentar as tomadas de decisões das 
instâncias acadêmicas e administrativas, a Resolução nº 67/2019 
expressa a autoavaliação dos cursos de graduação sob uma perspectiva 
emancipadora, uma vez que vislumbra mudanças qualitativas dos 
cenários internos.

Apresenta, também, em seu artigo 3°, que a autoavaliação, no 
âmbito dos cursos de graduação da UFMT, deverá ser concebida a 
partir dos seguintes princípios:

I. Humanizador: o ser humano e seu processo 
de formação devem ser tomados como centro 
do planejamento e das ações da autoavaliação; II. 
Reflexivo: avaliar é um pensar e repensar a prática 
pedagógica, mediante autocrítica constante; 
III. Construtivo: deve indicar caminhos que 
auxiliem os estudantes e a instituição a subir 
de patamar, de forma consciente, na sua forma 
e qualificação; IV. Formativo: projeção sobre o 
processo: serve à apreciação da efetividade das 
ações pedagógicas em curso, alicerçando decisões 
para seu aperfeiçoamento (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO, 2019a, p. 3).

Com a demarcação desses princípios, a Resolução nº 67/2019 
expressa que os regulamentos para a autoavaliação dos cursos de 
graduação deverão ser elaborados com base nesse conjunto de 
padrões de conduta em relação à autoavaliação a serem seguidos 
pelos cursos de graduação.
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Quanto às finalidades da autoavaliação dos cursos de graduação, 
o artigo 4º da aludida Resolução assim as define:

I. Prestar contas à sociedade; II. Aperfeiçoar 
o processo educativo e o desempenho dos 
estudantes; III. Aperfeiçoar o corpo docente 
e o pessoal técnico implicado; IV. Identificar 
as necessidades pedagógicas e materiais que 
necessitem de solução ou encaminhamento junto 
à Administração Superior da UFMT; V. Identificar 
situações favoráveis ou desfavoráveis à realização 
do projeto pedagógico dos cursos, em todas as 
suas dimensões; VI. Subsidiar as ações de ensino, 
pesquisa e extensão de que tratam os planos e 
programas das atividades acadêmicas; VII. Munir 
de informações as diferentes instâncias acadêmico-
administrativas da UFMT, visando à elaboração e 
ao estabelecimento de iniciativas para a melhoria 
da qualidade da formação dos estudantes; VIII. 
Fornecer elementos para a avaliação das políticas 
acadêmicas implantadas pela UFMT; IX. Propor 
soluções a fim de subsidiar a tomada de decisões 
pelas instâncias acadêmicas pertinentes, de modo 
a favorecer a melhoria do ensino de graduação 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO, 2019a, p. 2).

Diante de tantas finalidades, verifica-se a complexidade que 
é a realização da autoavaliação no âmbito dos cursos de graduação 
para que se mantenha a intencionalidade educativa do processo em 
detrimento da realização de ações de cunho eminentemente burocrático 
e competitivo. As finalidades estão definidas, mas a reflexão e a inovação 
pedagógica devem permear do início ao fim do processo traçado pela 
Resolução Consepe nº 67/2019, sob o risco de desvirtuamento de seus 
princípios. Para tanto, diz seu artigo 5°, que as unidades acadêmicas 
devem orientar e efetivar a autoavaliação como procedimento contínuo 
e permanente do processo de formação dos estudantes em suas diversas 
dimensões e interações.
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A Resolução Consepe nº 67/2019 designa a cada curso de 
graduação prescrever em seu regulamento a metodologia utilizada no 
processo de autoavaliação do curso. No entanto, o seu artigo 6° afirma 
que a “metodologia elaborada pelo NDE para a autoavaliação dos 
cursos de graduação deverá estar alinhada aos Princípios e Finalidades 
prescritos nesta Resolução, e ser aprovada pelo Colegiado de Curso” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2019a, p. 3).

A Figura 5 demonstra o fluxo do processo de autoavaliação 
determinado pelo artigo 5º da Resolução CONSEPE nº 67, de 
24/06/2019. Cabe ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
responsabilizar-se pela realização da autoavaliação, desde a concepção 
do seu regulamento, contemplando já os instrumentos, à sua aplicação. 
Destaca-se que todos esses passos devem ser aprovados pelo colegiado 
de curso e devidamente homologados pela congregação da unidade 
acadêmica, conforme prevê os estatutos da UFMT.

Figura 5 – Fluxo do processo de autoavaliação de curso de graduação (art. 
5º da Resolução CONSEPE nº 67, de 24/06/2019)

Nota: Construção dos autores, com base na Resolução CONSEPE nº 
67, de 24/06/2019.
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A Figura 6 apresenta o fluxo do processo de autoavaliação 
definido pelo artigo 9º da mesma Resolução. Aqui, a ênfase está 
na elaboração, pelo NDE, do relatório a partir dos resultados da 
autoavaliação com análise e proposições de melhorias ao colegiado 
de curso. O documento orienta que os relatórios devem conter os 
seguintes aspectos: 1). Introdução - o processo de autoavaliação, como 
se iniciou, como se desenvolveu; 2). Contexto da unidade acadêmica 
e dados gerais sobre o Instituto/Faculdade; 3). Sujeitos da avaliação: 
perfil dos participantes, quem e como participou; 4). Resultados - dados 
descritivos, se for o caso, com tabelas e gráficos; 5). Interpretação 
dos resultados - aspectos relevantes dos resultados, pontos fortes e 
fracos que os dados evidenciarem; 6). Reflexões conclusivas com 
proposição de soluções que possam atenuar ou superar os problemas 
e as necessidades detectadas.

Figura 6 – Fluxo do processo de autoavaliação de curso de graduação (art. 
9º, § 2º da Resolução CONSEPE nº 67, de 24/06/2019)
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Nota: Construção dos autores, com base na Resolução CONSEPE nº 
67, de 24/06/2019.
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A resolução orienta que o relatório deve ser encaminhado ao 
colegiado de curso para deliberação e posterior encaminhamento, 
deste órgão, à congregação da unidade acadêmica para homologação e 
encaminhamento à PROEG e à CPA. Contudo, não há, enfaticamente, 
nenhuma orientação mais detalhada sobre o que se fazer com as 
informações advindas do relatório. Essa discussão será matéria para 
o último capítulo.

Conforme dito anteriormente, a Resolução CONSEPE nº 67, 
de 24/06/2019 não apresenta modelo de instrumento de autoavaliação, 
entretanto estabelece três dimensões que contemplam minimamente 
os elementos que devem ser avaliados, demonstrados no Quadro 7.

Os regulamentos da autoavaliação dos cursos de graduação 
da UFMT devem contemplar instrumentos, quaisquer que sejam, 
capazes de avaliar aspectos relacionados às dimensões: Organização 
Didático-Pedagógica, Corpo Docente e Tutorial e Infraestrutura. 
Cada uma dessas dimensões traz particularidades de cada curso, seja 
ele presencial ou a distância. Além disso, os instrumentos devem 
abranger, em cada dimensão, os elementos apontados no Quadro 7. 
Destaca-se que a resolução traz o mínimo a ser avaliado, cabendo à 
unidade acadêmica ampliar ou adequar de acordo com a sua realidade 
e no exercício de sua autonomia.
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Quadro 7 – Dimensões e aspectos mínimos que devem compor o 
instrumento de autoavaliação (art. 7º, incisos I, II e III da Resolução 

CONSEPE nº 67, de 24/06/2019)

Nota: Construção dos autores, com base na Resolução CONSEPE nº 
67, de 24/06/2019.

A orquestração do habitus em autoavaliação, no âmbito dos 
cursos de graduação da UFMT, será mais bem visualizada no próximo 
capítulo, em que serão tratados os dados coletados na pesquisa de 
campo com os quatro cursos de graduação.

Ressalta-se que, na ocasião da pesquisa, realizada no período 
de dezembro de 2018 a junho de 2019, a Resolução CONSEPE nº 
67, de 24/06/2019 ainda não havia sido publicada.
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CAPÍTULO 4

O “modus operandi” da autoavaliação nos cur-
sos de graduação pesquisados

O presente capítulo tem por objetivo analisar os “achados” no 
campo de pesquisa, pontuando os desafios na construção da prática 
autoavaliativa nos três cursos de graduação presencial e no curso ofertado 
na modalidade EaD, bem como verificando se é possível identificar a 
estruturação de sinais do habitus de autoavaliação nesses cursos.

Consoante ao exposto no final do capítulo 3, a interpretação dos 
dados da pesquisa se fará com base na análise categorial de conteúdo, 
pautada em Bardin (2016). Esta opção metodológica se respalda no fato 
de que se entendeu ser uma das melhores alternativas para se estudar 
valores, opiniões, atitudes e crenças em vias de estruturação de um 
habitus em autoavaliação no âmbito dos cursos de graduação da UFMT.

Com vistas a responder ao problema e aos objetivos desta 
pesquisa, os dados coletados nas entrevistas foram analisados, cujas 
falas dos sujeitos foram agrupadas analogicamente em categorias. O 
processo de formação das categorias se concretizou após a leitura 
flutuante das entrevistas transcritas, das respostas dos estudantes ao 
questionário on line, da análise dos documentos institucionais (PDI, 
PPI) e dos cursos (projetos pedagógicos, resoluções), além das leituras 
teóricas realizadas na fase da pré-análise.

A exploração dos dados nas falas dos 24 sujeitos entrevistados 
foi realizada através da codificação que se deu em função da repetição 
dos temas que, uma vez relacionadas com os resultados da análise 
de documentos, com as respostas dos estudantes, com o referencial 
teórico e, sobretudo, com o universo prático da pesquisadora, foram se 
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constituindo unidades de registro, para, então, realizar-se a categorização 
progressiva em 36 categorias iniciais, 5 categorias intermediárias e 2 
categorias finais.

Importante destacar que, em algumas categorias iniciais, não se 
fez o cotejo teórico por não se encontrar fontes literárias que abordassem 
tais questões, cuja análise deu-se apenas com reflexões da pesquisadora 
que subjazem à alusão do conhecimento empírico adquirido no labor 
junto aos cursos de graduação na UFMT.

Antes de passar à exploração dos dados, necessário se faz situar 
os cursos de graduação pesquisados bem como o contexto em que 
desenvolvem a prática da autoavaliação:

a. Ciência e Tecnologia de Alimentos: o projeto pedagógico 
foi reestruturado e aprovado pela Resolução CONSEPE 
Nº 32, de 25/03/2019. Trata-se de curso de bacharelado, 
presencial, ofertado pela Faculdade de Nutrição do 
campus universitário de Cuiabá, com 60 vagas, sendo 30 
para o primeiro semestre e 30 para o segundo semestre, 
funcionamento noturno, com carga horária total de 2.944 
horas. O curso conta com uma comissão de avaliação 
interna responsável pela articulação da aplicação semestral 
da autoavaliação aos docentes e estudantes, gera relatórios 
e disponibiliza dados e informações que possam subsidiar 
análise e tomada de decisão do colegiado de curso. No 
momento da pesquisa de campo, esse curso ainda não 
havia elaborado o regulamento da autoavaliação;

b. Ciências Naturais e Matemática: projeto pedagógico aprovado 
pela Resolução CONSEPE Nº 65, de 20/09/2012. É um 
curso de licenciatura, ofertado na modalidade EaD, pela 
Universidade Aberta do Brasil na UFMT, com 2.880 horas. 
Consta do seu projeto pedagógico que a autoavaliação 
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no curso é de responsabilidade de uma comissão especial 
constituída para este fim, com representações de professores, 
tutores e estudantes. Foi construído um instrumento com 
o intuito de avaliar as dimensões do projeto pedagógico 
do curso, o corpo docente e tutorial e a infraestrutura do 
polo. O processo autoavaliativo é realizado anualmente no 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA). Assim como o 
curso anterior, na ocasião da pesquisa de campo esse curso 
ainda não havia elaborado o regulamento da autoavaliação;

c. Física: projeto pedagógico aprovado pela Resolução 
CONSEPE Nº 106, de 06/10/2016. Trata-se de um curso 
de licenciatura, presencial, ofertado pelo Instituto de Física, 
do campus universitário de Cuiabá, com 90 vagas, sendo 50 
vagas para o primeiro semestre e 40 vagas para o segundo 
semestre, funcionamento matutino, com carga horária total 
de 3.360 horas. No seu projeto pedagógico há referência 
à avaliação da CPA e do ENADE como fomento para 
tomada de decisões e o planejamento das ações a serem 
executadas pela gestão do curso nas diferentes instâncias. 
Também, na pesquisa de campo, esse curso ainda não havia 
elaborado o regulamento da autoavaliação;

d. Zootecnia: projeto pedagógico reestruturado pela Resolução 
CONSEPE Nº 122, de 05/12/2016. É um curso de 
bacharelado, presencial, da Faculdade de Agronomia e 
Zootecnia do campus universitário de Cuiabá, ofertado com 
90 vagas, sendo 45 para o primeiro semestre e 45, para o 
segundo semestre, com período integral de funcionamento 
e carga horária total de 3.776 horas. Ainda que tenha um 
capítulo bastante detalhado em seu projeto pedagógico 
sobre a autoavaliação do curso, até o momento da pesquisa 
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de campo esse curso não dispunha de um regulamento 
da autoavaliação. A perspectiva de avaliação delineada no 
projeto pedagógico do curso é formativa e emancipatória. 
Descrevem que aspiram o processo autoavaliativo contínuo 
ao longo do desenvolvimento do curso e, ainda, de forma 
que preserve e estimule a autonomia intelectual dos 
professores e estudante, corresponsabilizando a ambos 
pelo processo educativo realizado.

Importante destacar que a obrigatoriedade do curso elaborar seu 
próprio regulamento da autoavaliação deu-se por conta da Resolução 
CONSEPE Nº 67, de 24/06/2019. Os projetos pedagógicos dos cursos 
pesquisados foram aprovados em datas anteriores à essa Resolução, 
bem como a pesquisa de campo aconteceu antes dessa data. Logo, 
é compreensível que a época em que se desenvolveu o trabalho de 
campo, os projetos pedagógicos dos cursos ainda não apresentassem 
o regulamento da autoavaliação de curso.

Feito essa contextualização, que se julgou pertinente para 
esclarecer e situar o universo da pesquisa, em seguida, passar-se-á à 
exploração dos dados.

4.1 Categorias Iniciais

As categorias iniciais configuram-se como as primeiras 
impressões acerca da realidade estudada. Resultaram do processo de 
categorização das entrevistas transcritas, um total de 36 categorias, que 
forneceram suporte à estruturação das próximas categorias. Em linhas 
gerais, os parágrafos de cada entrevista foram tomados como unidades 
de registro, identificando-se as palavras-chave como o resumo da ideia 
que o entrevistado estava querendo transmitir. Em se tratando de 
entrevista semiestruturada e, portanto, guiada por um roteiro, houve 
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muitas reiterações de elementos de fala dos sujeitos que também foram 
contabilizados nos numerais entre parênteses das categorias iniciais. 
O conceito norteador foi definido pela pesquisadora a partir das falas 
dos entrevistados com recortes em unidades de registros comparáveis 
e com o mesmo conteúdo semântico.

O Quadro 8 demonstra as 36 categorias iniciais agrupadas de 
acordo com os temas correlatos e o número de recorrência das temáticas 
nas falas dos 24 sujeitos, já qualificados no Quadro 4 do capítulo 3.

Quadro 8 – Categorias iniciais

(continua)

Nº Categorias Iniciais Conceito Norteador

1
Autoavaliação e 
visão institucional 
(1*)

Denota que a autoavaliação (AA) traz uma visão 
de gestão.

2 Autoavaliação e 
reflexão (2)

Indica que a AA faz pensar em questões que não 
fazem parte do cotidiano do professor.

3
Validade dos instru-
mentos de autoava-
liação (2)

Referencia os instrumentos de avaliação externa 
em massa.

4
Apoio institucional 
às unidades acadê-
micas (3)

Relata a necessidade de apoio institucional aos 
docentes e às coordenações de curso.

5
Processo autoava-
liativo na unidade 
acadêmica (25)

Ilustra o processo da AA nas unidades acadêmi-
cas.

6 Autoavaliação x 
Força da gestão (2)

Evidencia que as coisas acontecem muito em 
função das pessoas que estão atuando na gestão.

7
Normas que regem 
a autoavaliação na 
universidade (11)

Explicita o conhecimento das exigências legais e 
institucionais.

8 Resultados da au-
toavaliação (10)

Denota o que fazem com os resultados da AA 
(como fazem; ou não fazem).
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Nº Categorias Iniciais Conceito Norteador

9 Aceitação e resistên-
cias (10)

Discute as situações de resistências em relação 
à AA.

10
Autoavaliação como 
instrumento de 
gestão (17)

Evidencia as situações em que a AA pode subsi-
diar a gestão do curso.

11 Rumos da autoava-
liação (1)

Questiona o rumo a que se quer chegar com a 
AA e para que ela serve.

12 Autoavaliação e pro-
cesso formativo (9)

Explicita a AA como processo formativo no 
âmbito da unidade acadêmica.

13
Autoavaliação e 
Projeto Pedagógico 
de Curso (3)

Caracteriza a relação da AA e Projeto Pedagógi-
co de Curso.

14

Autoavaliação e o 
Núcleo Docente 
Estruturante - NDE 
(10)

Explicita a AA como processo operacionalizado 
e gerenciado pelo NDE.

15
Autoavaliação e 
qualidade do curso 
(24)

Discute a relação da AA com a qualidade do 
curso de graduação.

16

Indicadores da 
avaliação externa 
e distribuição de 
recursos (3)

Problematiza a utilização dos resultados da 
avaliação externa para distribuição de recursos 
internos na universidade.

17 Avaliação formativa 
x somativa (4)

Debate sobre a eficácia da AA ser realizada ao 
longo do processo ou ao final da disciplina/
período letivo.

18 Cultura avaliativa 
(4)

Discute se a prática da AA desenvolve uma cul-
tura avaliativa no âmbito de toda a instituição.

19 Dimensões avalia-
das (14)

Ilustra as dimensões e aspectos que podem ser 
avaliados pelos instrumentos.

20
Métodos de aplica-
ção da autoavalia-
ção (6)

Remete às formas e modelos de instrumentos 
mais utilizados na AA.

21
Devolutiva dos 
resultados da autoa-
valiação (18)

Aborda as formas de devolver os resultados da 
AA à comunidade acadêmica

Quadro 8 – Categorias iniciais

(continua)
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Quadro 8 – Categorias iniciais

(continua)

Nº Categorias Iniciais Conceito Norteador

20 Métodos de aplicação da 
autoavaliação (6)

Remete às formas e modelos de instrumentos 
mais utilizados na AA.

21
Devolutiva dos resul-
tados da autoavaliação 
(18)

Aborda as formas de devolver os resultados 
da AA à comunidade acadêmica

22
Relações hierárquicas 
nas unidades acadêmicas 
(11)

Salienta as relações entre direção, coordena-
ção e docentes, bem como entre Colegiado 
de Curso e Congregação.

23 Sentimentos do ser ava-
liado (6)

Examina os sentimentos dos docentes avalia-
dos no momento de receber o feedback.

24 Resultados e melhorias 
no curso (33)

Explora as ações de melhorias no curso a 
partir dos resultados da AA.

25 O papel da universidade 
na sociedade atual (16)

Relata as impressões sobre o papel da univer-
sidade na sociedade contemporânea.

26
Importância da autoa-
valiação nos cursos de 
graduação (3)

Evidencia o valor da AA para os cursos de 
graduação.

27 Autoavaliação e autono-
mia (4)

Discute a AA como espaço de afirmação e 
exercício da autonomia na universidade.

28 Diretriz institucional 
para a autoavaliação (3)

Explora a necessidade de diretriz institucio-
nal para orientar a realização da AA nos cur-
sos de graduação.

29
Motivações e expecta-
tivas da comunidade 
acadêmica (6)

Revela as motivações e expectativas da comu-
nidade acadêmica em relação aos resultados 
da AA.

30 Autoavaliação como 
instrumento político (4)

Denota o uso da AA como instrumento de 
força política.



135

Nº Categorias Iniciais Conceito Norteador

31 Autoavaliação x Prática 
Consolidada (6)

Discute se há prática da AA já consolidada 
na universidade.

32 Concepção sobre autoa-
valiação (18)

Apresenta o que os entrevistados pensam 
sobre AA.

33 Autoavaliação: adesão e 
participação (4)

Aborda a questão da baixa adesão e da parti-
cipação inexpressiva nos processos autoava-
liativos.

34 Valores e princípios da 
autoavaliação (4)

Explora se os valores e princípios estão pre-
sentes no processo autoavaliativo do curso.

35 Práticas informais x 
avaliação informal (7)

Trata das outras práticas diagnósticas que 
não estão formalizadas na AA.

36 Autoavaliação regulató-
ria x emancipatória (5)

Distingue os aspectos regulatórios e emanci-
patórios da AA.

Nota: Construção dos autores.

(*) Número de recorrência da temática nas falas dos sujeitos.

As 36 categorias iniciais serão analisadas, a seguir, considerando 
os conceitos norteadores a elas atribuídos elucidados no Quadro 8. O 
processo analítico se direcionará no sentido de articular as falas dos 
sujeitos com as impressões dos estudantes registradas livremente no 
questionário on line, bem como com o respaldo do referencial teórico, 
além de, quando possível, problematizar as referidas falas na tentativa 
de trazer a tona a reação, a recepção e a resistência que a comunidade 
acadêmica construiu em relação à autoavaliação dos cursos de graduação.

4.1.1 Autoavaliação e visão institucional

A primeira categoria inicial diz respeito à ideia de que os 
passos para a realização da autoavaliação, bem como a análise de 
seus indicadores amplia, no docente, a visão sobre a instituição de 

Quadro 8 – Categorias iniciais

(conclusão)
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ensino, rompendo os limites da sala de aula. O exercício do processo 
autoavaliativo em que se faz o diagnóstico das condições do curso e 
da oferta de ensino contribui para que o docente assuma atividades 
de gestão na unidade acadêmica. Desse modo, assim se expressou um 
dos entrevistados:

Ah, dá uma visão diferente do que o professor 
está acostumado né, você passa a ter uma visão 
de gestor. Então você tem uma perspectiva nova 
em relação ao magistério. Você tem que pensar em 
outros problemas que não costumam fazer parte 
do cotidiano do professor. [...] a gente passa a ter, 
para início de conversa, uma visão mais clara de 
como é que a instituição funciona e quais são 
os suportes que a instituição de ensino superior 
fornece à coordenação de curso e quais são as 
problemáticas envolvidas. Então são coisas que 
enquanto docente não se percebe normalmente 
(ENTREVISTADO M).

Embora apenas um entrevistado tenha recorrido a esse 
argumento, e pela sua importância, o mesmo está colocado aqui 
como uma categoria, é relevante salientar que nas universidades, 
de um modo geral, o docente não tem a devida qualificação para o 
exercício de funções administrativas, como coordenação de curso e 
direção de unidades acadêmicas. No questionário on line, um estudante 
corrobora essa questão referindo-se assim à autoavaliação: “Acho muito 
importante, pois só assim a coordenação sabe diretamente os pontos 
que pode melhorar” (ESTUDANTE18).

18 Conforme anunciado no capítulo 3, os estudantes dos 4 cursos pesquisados foram 
entrevistados por meio de um questionário on line enviado a 1.226 estudantes, 
sendo que, destes, apenas 78 estudantes responderam. Portanto, no texto, toda 
referência à percepção dos estudantes quanto ao processo de autoavaliação em 
seu curso será referendado apenas como “Estudante”, interessando-nos distinguir 
apenas o segmento por não haver identificação nos questionários encaminhados 
via STI, uma vez que esta Secretaria não permite qualquer tipo de identificação de 
aluno x curso, em consonância às leis federais de garantia ao direito de anonimato.
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No entanto, entende-se que não é razoável se pensar na 
possibilidade de o docente não conhecer a instituição na qual trabalha, 
como afirmou o entrevistado M. Assim, como Sordi e Ludke (2009, 
p. 332), defende-se que a capacidade de reflexão do trabalho docente 
e a disposição dos professores das universidades para investigarem 

“criticamente os cenários em que atuam e os atores com que se 
relacionam, assim como as forças sociais que os afetam, exige uma 
outra base e lógica formativa”.

Para Sordi e Ludke (2009), nos cursos de formação, os futuros 
profissionais da educação são reféns de uma visão reducionista de 
avaliação, à da aprendizagem, e acabam sendo levados a crer que a 
sala de aula seja entendida de forma dissociada da escola e esta, por 
conseguinte, independente do entorno social. Nesta lógica, esta visão:

[...] contribui para o estreitamento da análise do 
fenômeno avaliatório e faz crescer a resistência 
a este processo. Quando se vêem surpreendidos 
por políticas públicas que usam a avaliação como 
recurso de gestão, reagem aos dados de diferentes 
formas. Muitas vezes expressam sua dificuldade 
de aceitar esta avaliação que incide sobre seu 
trabalho, por meio da recusa de participação 
ativa no processo. Outras vezes, optam pela 
participação não vinculante, interessados mais 
na terceirização de responsabilidades do que 
na construção de possibilidade de superação 
(SORDI; LUDKE, 2009, p. 323).

Nesse sentido, a defesa que se faz é a favor da discussão da 
temática da avaliação, em toda sua amplitude, na formação inicial dos 
profissionais da educação; isso pode fazer diferença na inserção destes 
na universidade, de maneira que possa ampliar as possibilidades do 
uso desse conhecimento para a construção de uma outra realidade 
institucional. Em outras palavras, se a avaliação institucional for 
um saber considerado socialmente pertinente nos processos de 
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formação de professores, acredita-se que estes se colocariam mais 
envolvidos e corresponsáveis com os desafios da universidade enquanto 
uma instituição.

4.1.2 Autoavaliação e reflexão

Decorrente da categoria anterior, a presente categoria indica 
que a autoavaliação faz o docente refletir em problemas do curso que 
não costumam fazer parte do seu cotidiano. Para o entrevistado C, 
as práticas do curso, quando são reflexivas, podem contribuir para 
direcionar a gestão do colegiado de curso, do NDE ou mesmo da 
coordenação e, nesse sentido, engendrar o desenvolvimento do curso:

[...] as práticas reflexivas podem trazer a gente pra 
auto reflexão e a auto reflexão, eu não falo num 
aspecto individual somente, não, mas eu falo a 
gestão como um todo, seja colegiado, seja NDE, 
fazer uma auto reflexão, essa auto reflexão, se ela 
for feita como uma auto crítica ela pode ser uma 
ferramenta interessante para o desenvolvimento 
do curso [...] (ENTREVISTADO C).

O entrevistado M refere-se à utilização dos resultados 
da autoavaliação para que os docentes reflitam a respeito do seu 
desempenho em sala de aula, a partir da avaliação dos estudantes. 
Quando a coordenação não percebia nenhum movimento de melhoria, 
em caso de algum aspecto detectado como ruim, o resultado do processo 
autoavaliativo retroalimentava a distribuição de encargos didáticos na 
unidade acadêmica. Desse modo, o entrevistado M se manifestou:

[...] mesmo com a gestão anterior, os coordenadores 
eram bastante ouvidos quanto a distribuição de 
encargos, então se os professores não estavam 
atentos a fazer reflexões e repensar algumas 
práticas negativas, a coordenação, no entanto, 
estava. Então, a coordenação se prontificava a 
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fornecer à direção o feedback necessário quanto à 
distribuição de encargos, por exemplo, em casos 
em que a atuação docente estava prejudicando o 
andamento do serviço (ENTREVISTADO M).

Neste curso, fica evidente na fala do entrevistado M que 
as melhorias em sala de aula ficam a critério da decisão do próprio 
docente, de sua leitura crítica e reflexiva do relatório da autoavaliação. 
Não havendo uma discussão ampla e coletiva sobre os indicadores 
favoráveis e desfavoráveis oriundos do relatório da autoavaliação, 
denota-se um caráter apenas regulatório da autoavaliação no curso 
do entrevistado M, ou seja, nesse curso, a autoavaliação indica quem 
são os docentes que devem permanecer nas disciplinas e aqueles que 
devem ser alterados, sem, contudo, uma intervenção da gestão nos 
pontos críticos que demandam ações de melhorias.

Na questão do caráter regulatório da avaliação, Dias Sobrinho 
(2003c) aponta que há um equívoco ao associar avaliação e regulação 
como sendo uma mesma prática, fazendo da avaliação uma forma 
de controlar e mensurar. Isso ocorre, segundo o autor, porque existe, 
na opinião pública e em setores administrativos, e até acadêmicos, 
a ideia de que a avaliação é para controlar, ranquear e regular. No 
entanto, um processo autoavaliativo não significa aferir desempenho, 
pois a mensuração de resultados sem reflexão não propicia mudança 
significativa da realidade institucional. Segundo o autor, a regulação 
deve se articular com a função de avaliação educativa, que, para além de 
mero controle, se desenvolve como prática social voltada à produção da 
qualidade das instituições e da emancipação social. Para Dias Sobrinho 
(2003c), duas transformações radicais das concepções e práticas vigentes 
no campo da regulação-avaliação seriam imprescindíveis. Assim sendo:

[...] essas transformações deveriam oferecer uma 
outra direção, um outro sentido filosófico e ético. 
Em primeiro lugar, que a regulação não tenha 
uma simples função burocrática e legalista, nem se 
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esgote em si mesma, e sobretudo, que a avaliação 
tenha sempre uma intencionalidade educativa, 
devendo ser concebida e praticada como ação 
social formativa e construtiva, não como mero 
controle, fiscalização e hierarquização. A avaliação 
educativa não deve ter conotação mercadológica e 
competitiva, nem vinculação com financiamento 
e tampouco pode dar margem ao estabelecimento 
de rankings. Seus objetivos devem ser estritamente 
educativos, fornecendo informações para a 
melhoria das práticas pedagógicas. Ao mesmo 
tempo, e este é o segundo ponto importante, 
os diversos procedimentos avaliativos devem 
estar articulados a um programa fundado numa 
concepção que seja capaz de implementar práticas 
integradoras. Assim, todos os estudos, análises, 
debates que se fazem em distintos momentos de 
um processo contínuo devem estar integrados 
num desenho unitário de avaliação institucional 
(DIAS SOBRINHO, 2003c, p. 38-39).

O entrevistado L refere-se à ação-reflexão no âmbito do 
seu curso, em que o colegiado e NDE analisam os resultados da 
autoavaliação, extraindo os aspectos que ainda têm que avançar no 
curso, cabendo ao docente o planejamento de ações estratégicas que 
venham atender às fragilidades apontadas:

[...] os dados são levados a essas instâncias e onde 
são feitas as reflexões e os indicativos do que a 
gente tem que adequar, então, tem uma coisa 
que a gente ainda tem que avançar, é porque 
tem questões que são da avaliação do aluno 
especificamente ao docente. Então, quando nós 
fazemos essas discussões no colegiado, a gente 
pega, consolida os dados, de forma geral existe 
uma boa relação entre os alunos, mas eu acho que 
o desenvolvimento é cada professor criar o seu 
plano de ação para atender aos indicadores que 
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a avaliação especifica dele e demanda alterações 
dos seus procedimentos (ENTREVISTADO L).

No entanto, a autoavaliação realizada no curso do entrevistado 
L abrange apenas o olhar do estudante em relação ao desempenho 
dos docentes nas aulas, não captando outras dimensões e tampouco 
outros olhares dos demais segmentos sobre a realidade do curso e 
da universidade.

Defende-se que as dimensões intrainstitucional (plano do 
sistema, o plano pedagógico, o plano docente e o plano do estudante) e 
extrainstitucional (o espaço social e as obrigações do Estado), explicitadas 
por Dourado et al. (2007), precisam ser consideradas no planejamento 
da autoavaliação, sobretudo no estabelecimento dos fatores e condições 
de qualidade a serem consideradas como referência para a construção 
de cursos de graduação de qualidade socialmente referenciada.

4.1.3 A validade dos instrumentos de autoavaliação

Esta categoria referencia os instrumentos de avaliação, em 
função do que se propõe a avaliar, no caso, o ENADE. O curso do 
entrevistado M não obteve resultado satisfatório no ciclo avaliativo 
do ENADE do ano de 2017, com nota ENADE 1,0 e CPC 2,0. Ele 
problematiza a situação dos instrumentos de avaliação utilizados pelo 
INEP nessa grande avaliação nacional do desempenho dos estudantes 
da graduação, que, segundo este entrevistado, deveria ser relativizada, 
considerando outras variáveis que não somente a percepção dos 
estudantes para avaliar as condições de oferta do curso, além, é claro, 
da prova de conhecimentos específicos e gerais.

Para tanto, o entrevistado M traz como exemplo o curso de 
Química que comunga do mesmo espaço físico e das mesmas condições 
de oferta das disciplinas que o seu curso e obteve nota ENADE 4,0 
e CPC também 4,0:
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É interessante você perceber, por exemplo, que 
o nosso curso de química aqui no andar de cima 
foi muito bem pontuado, com uma amostra 
não tão maior, duas ou três vezes maior mas e se 
você comparar a percepção socio pedagógica dos 
estudantes pelas respostas dos questionários que 
eles forneceram, o nosso aluno percebe a realidade, 
alunos do curso de física percebe a realidade muito 
mais dura do que o aluno do andar de cima, que 
o aluno de química, por exemplo, é um fator, o 
aluno do curso de química aqui do andar de cima 
diz que há livros suficientes para o curso, pessoal 
de física diz que não, pessoal do curso de química 
diz que os professores preparam as aulas, pessoal do 
que curso de física diz que não, mas são três alunos 
falando, a visão de três alunos ou se um aluno tem 
uma percepção negativa da realidade, 30% da tua 
amostra está com essa percepção negativa. Então 
apesar da avaliação ser muito necessária, sempre 
se questiona, mesmo enquanto docente, qual é 
o escopo desse instrumento em função do que 
ele se propõe a verificar (ENTREVISTADO M).

Desse modo, o entrevistado M questiona o escopo do 
instrumento de autoavaliação e traz essa reflexão para o curso:

Eu acho que a gente ainda não tem instrumentos 
suficientes ou dimensões suficientes nos 
instrumentos existentes para avaliar com 
tranquilidade a qualidade dos cursos 
(ENTREVISTADO M).

Desse modo, defende-se que o instrumento de avaliação oriente 
o olhar do avaliador para determinados aspectos que necessitam ser 
verificados com o registro circunstanciado das condições existentes 
para futuras tomadas de decisão. Em Vianna (2002), vemos que a 
validação dos instrumentos necessita receber tratamento prioritário 
no processo investigativo das condições da oferta da educação. O uso 
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indiscriminado de instrumentos de avaliação pode levar a conclusões 
inteiramente falaciosas e ter amplas repercussões:

Nesse momento, cabem algumas indagações 
referentes ao contexto educacional brasileiro: - 
os instrumentos usados para fins de avaliação 
educacional possuem validade empiricamente 
verificada? Os instrumentos usados pelos 
professores possuem validade curricular? Os 
instrumentos empregados no dia-a-dia da escola 
possuem validade de conteúdo? [...] São questões 
que precisam ser respondidas no processo de 
investigação da qualidade da educação (VIANNA, 
2002, p. 85-86).

Dias Sobrinho (2002a) colabora com essa reflexão quando 
salienta que a construção do instrumento de avaliação deve estar ligada 
à definição do objetivo como: o que nós queremos com a avaliação, o 
que pretendemos com ela? As possíveis respostas a tais questões podem 
remeter a diversos níveis que, se não forem atingidos, não faremos 
avaliação propriamente dita, em sentido pleno e rigoroso. O aludido 
autor ressalta que a palavra avaliação contém em seu radical o valor, 
portanto, ele entende que tem que haver uma emissão de juízo de valor 
para tomadas de decisão e ação. “É preciso que todas as informações 
compreendidas em seu conjunto, interpretadas, relacionadas e 
valoradas sirvam para tomada de decisões que levem a empreender 
ações transformadoras” (DIAS SOBRINHO, 2002a, p. 167-168).

Já Dilvo Ristoff (2002 apud FREITAS, 2002) alerta que na 
avaliação os instrumentos devem buscar informações que respondam às 
preocupações dos principais interessados – os stakeholders. Ao elaborar 
os instrumentos há que se pensar em quem são os interessados nessa 
avaliação. Contudo, Dias Sobrinho (2002a) advoga que os instrumentos 
devem buscar muito mais que informação, devem propiciar uma 
reflexão sobre os problemas coletivos e o que os está causando, de 
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forma a terem elementos para conceberem potencialidades de melhoria 
e de superação.

Em suma, acredita-se que a cada instituição cabe um conjunto 
específico de instrumento que possa operacionalizar a autoavaliação 
nos cursos de graduação, pensando sempre em envolver as dimensões 
intra e extrainstitucional, abordadas em instrumentos com questões 
mais reflexivas, relacionais e mais globais e estruturais.

4.1.4 Apoio institucional às unidades acadêmicas

Quando se discute sobre avaliação, muitos elementos vêm à tona 
nas lembranças daqueles que compartilham o espaço e as atividades 
a que se destinam a avaliação. No cometimento autoavaliativo, foi 
citado pelo entrevistado M a necessidade de a instituição fornecer 
suporte às unidades acadêmicas em como lidar com estudantes com 
emoções perturbadas:

A instituição precisa fornecer mais suporte às 
coordenações de curso, os próprios institutos 
e departamentos precisam estar mais atentos. 
Na minha percepção, a questão humana 
desses cursos fica difícil extrapolar a minha 
realidade para a realidade dos outros cursos [...] 
(ENTREVISTADO M).

Em todo tempo do trabalho de campo, foi recorrente ouvir dos 
gestores as dificuldades que enfrentam para lidarem com estudantes 
com problemas de depressão e de relacionamentos interpessoais a 
ponto de se sentirem desprovidos de meios para tanto e, requerendo 
da administração superior da universidade ações efetivas que os 
auxiliem nessa gestão, o que, de certa forma, influencia o ensino e a 
aprendizagem como um todo.
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Tendo em vista a referência feita pelo entrevistado M, denota-
se uma falha na comunicação dos resultados oriundos do processo 
autoavaliativo do curso com o planejamento da gestão superior, como 
se os universos dos dois níveis fossem separados e descomprometidos da 
instituição como um todo. Há que se pensar que os níveis de gestão da 
universidade assim se distinguem para efeitos de organização, contudo, 
cada parte compõe o todo, que é a instituição, no caso a UFMT.

Essa questão, se reflete em fluxos de trabalho comprometidos 
entre os diferentes níveis de gestão da universidade que carecem 
que sejam explicitados para que os atores dos processos acadêmicos, 
especialmente do processo autoavaliativo do curso, tenham efetividade 
nos resultados de gestão. Fluxos mais efetivos, deste e de outros 
processos ligados à autoavaliação de cursos de graduação na UFMT, 
serão tratados com maiores detalhes no penúltimo capítulo.

4.1.5 Processo autoavaliativo na unidade acadêmica

A presente categoria foi bastante referenciada pelos entrevistados 
e ilustra como acontece o processo de autoavaliação nas unidades 
acadêmicas. Na condição de docente de um dos cursos pesquisados, 
o entrevistado B é da opinião que a autoavaliação, desenvolvida pelos 
estudantes em seu curso, é bastante útil para o exercício docente em 
sala de aula, em que pode tomar contato com aspectos metodológicos 
ineficazes e, assim, tomar providências de mudanças:

Eu acho extremamente válido da forma 
como é conduzido aqui, os estudantes fazem 
a sua avaliação, pontuam o que aconteceu na 
disciplina daquele semestre, só votam, só fazem 
as implementações os alunos que participaram 
efetivamente do semestre. A avaliação chega ao 
profissional, ao professor, esse professor recebe 
essa avaliação e ele toma atitudes, ou não, ou 
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ignora aquilo, a partir da consciência dele. 
Então eu acho muito válido, eu tenho tomado 
decisões muito úteis para as minhas disciplinas a 
partir dos encaminhamentos dos alunos. Já tive 
encaminhamento do tipo, usa muito data show 
em aula, um exemplo, ou seja, você pára, pensa de 
fato, as aulas estão precisando de mais movimento, 
estão precisando de mais disso, mais aquilo, nas 
avaliações, nunca percebi nada desrespeitoso, 
sempre percebi os alunos assim muito ponderados 
e cientes do que querem, então nesse sentido que 
eu falo que a avaliação é extremamente válida 
no sentido de reposicionar a nossa disciplina no 
próximo semestre (ENTREVISTADO B).

No entanto, na autoavaliação deste curso observam-se alguns 
pontos cabíveis de reflexão e discussão. Inicialmente, em se tratando 
de um processo democrático, a autoavaliação deve ser realizada por 
todos os segmentos da comunidade acadêmica (docente, estudante, 
técnico e egresso) e não somente pelos estudantes ativos no curso, como 
acontece lá. Em outras palavras, concebe-se a autoavaliação como um 
processo avaliativo autogerido pela comunidade acadêmica, sendo 
assim, somente ela apresenta legitimidade para isso. De acordo com 
a literatura, os resultados da autoavaliação são mais bem apropriados 
quando são frutos do trabalho participativo na coletividade.

Outro fator que chama a atenção é quando se deixa a critério 
da consciência do docente tomar ou não decisão de melhoria em suas 
aulas. Se, nesse curso, a autoavaliação fosse uma ação coletiva entre 
os docentes, sendo planejada, conduzida, implementada e analisada 
por pessoas, elas próprias formuladoras e agentes das ações a serem 
avaliadas, a autoavaliação possibilitaria uma reflexão sobre o contexto 
e sobre as melhores medidas a serem adotadas para o curso, além da 
sistematização dos dados que levam a tomadas de decisão coletivas.
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Neste sentido, para Maués (2007), quando a autoavaliação 
envolve toda a comunidade acadêmica durante todo o processo, ela 
assume um caráter emancipatório e democrático, tendo, com isso, 
uma função formativa, na medida em que o alvo são as ações e as 
condições em que essas ocorrem. Assim:

[...] a junção de uma avaliação emancipatória 
com a avaliação formativa permite que, de fato, 
a avaliação institucional cumpra suas funções 
enquanto um ato político e pedagógico que 
visa à transformação da instituição, a fim de 
adequar seus objetivos às demandas sociais 
(MAUÉS, 2007, p. 5).

Por outro lado, no curso do entrevistado L, os resultados da 
autoavaliação são discutidos coletivamente, buscando ampla maioria 
dos docentes, fazendo legitimar o processo autoavaliativo:

Então, esses resultados, eles são discutidos em três 
instâncias que a gente tem: no NDE, no colegiado 
de curso e aqui na faculdade é organizada em áreas, 
então a gente tem a área de ciências de alimentos, 
porque o colegiado de curso não tem todos os 
docentes, o NDE não tem todos os docentes, 
mas na área tem todos os docentes deste curso 
[...] (ENTREVISTADO L).

No curso da entrevistada K, a motivação para começar o 
processo autoavaliativo foi a necessidade de realizar um diagnóstico 
dos estudantes ingressantes no curso a fim de identificar o perfil dos 
mesmos para que pudessem estabelecer estratégias para evitar a evasão 
logo nos primeiros semestres letivos. Essa primeira experiência levou os 
gestores do curso a ampliarem o diagnóstico para os demais estudantes 
e os docentes, fato que denota a estruturação de um habitus:

Em 2016, começamos a pensar nesse questionário. 
Eu lembro que foi um questionário base trazido 
por uma professora para uma reunião do NDE, 
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se eu não me engano, e a partir desse questionário, 
ela talvez tinha mandado para a gente, para 
coordenação primeiro e geralmente a gente faz 
algumas adequações, deu algumas sugestões antes 
de encaminhar para todos os professores para 
facilitar a discussão, né. E aí, a gente começou 
a pensar, então primeiro conhecer esse aluno, 
conhecer esse aluno, saber de onde que ele era, 
de onde que ele vinha, porque a gente percebia 
que a gente tinha muitos alunos mais velhos que 
vinham de uma segunda graduação e que muita 
gente achava que o curso era gastronomia, alguma 
coisa do tipo e chegava aqui era outra coisa. [...] 
Foi, dessa necessidade de diminuir a evasão escolar 
[...] (ENTREVISTADA K).

A entrevistada O é uma estudante, diretora de ensino do 
centro acadêmico (CA) e responsável pela elaboração e aplicação 
da autoavaliação em seu curso. Esse trabalho do CA é realizado em 
parceria com a direção da unidade acadêmica que auxilia na concepção 
do instrumento de autoavaliação, na sistematização dos dados e na 
elaboração das cartas aos docentes como devolutiva dos resultados. 
Conforme ela descreve, o questionário deixou de ser impresso e passou 
a ser respondido em meio eletrônico, o que favoreceu a agilidade na 
sistematização das respostas. Conforme já discutido na categoria 5.1.2, 
um dos limites desse processo autoavaliativo é ser realizado apenas com 
estudantes, deixando de lado os demais segmentos que compõem a 
comunidade acadêmica, além do caráter regulatório desse processo 
autoavaliativo que utiliza os resultados como critério para a tomada 
de decisão na distribuição dos encargos docentes no curso:

Desde quando a gente assumiu, na verdade, o 
centro acadêmico, uma das coisas que a professora 
[...] deixou bem claro para a gente é que a avaliação, 
ela exigia que fosse feita [...] a gente fez uma 
maneira muito rápida, a gente teve pouquíssimo 
tempo para desenvolver porque precisava para 
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fazer distribuição de encargos entre outras coisas, 
então assim, a gente viu que deu certo só que 
precisava ser mais planejado. O formulário é 
dividido na parte da disciplina onde o aluno 
avalia como foi o desenvolvimento dela. Qual é 
a importância daquela disciplina para a formação 
do aluno, se foi pesado cursar a disciplina com 
as demais, o que é que acarretou, a parte do 
professor que remete a dedicação dele com as 
turmas, a empatia dele com os alunos, se ele é 
disponível fora das aulas para tirar dúvidas e tudo 
mais. Dos alunos vem a parte de dedicação, se 
ele se dedicou, se ele teve compromisso. Quais os 
problemas que ele teve no decorrer do semestre, 
nas disciplinas, o motivo dele ter faltado, se 
ele reprovou, porque que ele reprovou e ele faz 
algumas, no final, ele faz algumas críticas de modo 
geral se ele quiser, não é obrigatório, fica livre. No 
final da avaliação a gente pega por disciplina e a 
gente recolhe todos as respostas e a gente monta 
uma carta. De um modo geral, a gente pega aquilo 
que o aluno respondeu e a gente traz para uma 
linguagem mais formal, mais bonita, né, e a gente 
monta uma carta, entrega para cada professor, 
envelope lacrado, assinado pela direção, por mim, 
como diretora de ensino ou pela [...] presidente 
do centro acadêmico e a carta é direcionada a 
cada professor. A avaliação também remete a 
distribuição de encargos, no começo do semestre 
e no final de um semestre para o outro e dessa 
maneira o professor também consegue ver o que 
ele tem acertado ou que ele pode mudar quanto 
à disciplina (ENTREVISTADA O).

Quanto ao entrevistado H, em seu curso a prática de 
autoavaliação começou por ocasião da avaliação externa realizada pelo 
INEP para fins de reconhecimento do curso. Consta do instrumento 
do INEP, como indicador de qualidade, a existência de autoavaliação 
no curso. Em se tratando de curso relativamente novo na universidade, 
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entre uma gestão e outra, essa prática vem se consolidando ao longo do 
tempo entre os docentes a ponto de se perceber a estruturação de um 
habitus. Segundo Rivera e Brito (2015), o habitus configura-se uma 
competência historicamente constituída na prática e pela prática e:

[...] opera no inconsciente coletivo modificando-
se em tempo e em lugares distintos, pois apesar 
de durável está sujeito à ação social, que pode 
transformá-lo ou desmantelá-lo em função do 
advento de novas forças externas ao campo 
(RIVERA; BRITO, 2015, p. 567).

Além disso, conforme os argumentos do entrevistado H:

Nosso trabalho principalmente tem sido feito 
avaliação das disciplinas em si. Como é que tá 
sendo o desempenho dos professores em tratar os 
conteúdos das disciplinas e a gente tem aplicado 
também um questionário com os que entram no 
curso para tentar identificar o perfil do calouro, 
se realmente eles têm conhecimento do que é 
zootecnia, qual que é a atuação do zootecnista 
no mercado e tem-se trabalhado com o perfil do 
ingresso também. O que ele desenvolveu ao longo 
do curso, o nosso trabalho tem sido feito nesses 
três componentes, assim outros componentes 
da avaliação a gente não tem executado não 
(ENTREVISTADO H).

Não obstante a prática autoavaliativa que o curso do entrevistado 
H tem desenvolvido, a autoavaliação perscruta apenas os estudantes, 
assumindo uma postura unilateral.

Segundo Ristoff (2003), independentemente do método de 
investigação, todo processo autoavaliativo deveria incluir as três ações: 
1) enfocar o problema da avaliação; 2) coletar e analisar dados empíricos; 
e 3) repassar ao público da avaliação as descobertas. Para o autor, há 
mais de uma sequência para implementar essas ações, e qualquer uma 
delas poderia ser repetida várias vezes durante o tempo de vida de um 
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estudo avaliativo. Ademais, a sensibilização como etapa inicial do 
processo é altamente recomendada.

Ainda no que diz respeito ao processo autoavaliativo nas unidades 
acadêmicas, Ristoff (2003) enfatiza as habilidades e competências para 
o bom avaliador, arrolando seis delas, com base em Michael Scriven: 
1) competência em metodologia de pesquisa e outras técnicas de 
análise de dados; 2) compreensão do contexto social e da substância 
singular do objeto da avaliação; 3) habilidade para desenvolver 
boas relações humanas com indivíduos ou grupos envolvidos com 
a avaliação; 4) integridade pessoal (para que a integridade dos dados 
não seja questionada); 5) objetividade; e 6) estrutura conceitual 
capaz de integrar as habilidades anteriores. Ademais, o processo 
autoavaliativo deve, segundo o autor, buscar se esmerar para que seja 
útil e prático (utilidade); seja tecnicamente adequado (exatidão); seja 
realista e prudente (viabilidade); e seja conduzido de forma legal e 
ética (propriedade).

Portanto, o empreendimento do ato autoavaliativo é amplo, 
abrangente e complexo e, não há nenhuma possibilidade de reduzir 
a formas simplistas baseadas no senso comum. O capítulo 6 discute 
essa questão de forma mais minuciada.

4.1.6 Autoavaliação x Força da gestão

Esta categoria evidencia que, no âmbito das unidades acadêmicas, 
as práticas de autoavaliação acontecem em grande parte em função 
das pessoas que estão atuando na gestão naquele momento. Tanto o 
entrevistado M quanto a entrevistada U apontaram preocupação com 
a questão da continuidade do processo autoavaliativo, dependendo 
de quem estivesse à frente da gestão:

Como é um instrumento de dimensão histórica, 
na verdade, é uma coisa que foi construída em 
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outras gestões do centro acadêmico junto com 
a coordenação, eu até colaborei no primeiro 
movimento, é um instrumento que acaba tendo 
vários autores, por exemplo, no início da minha 
gestão, o centro acadêmico já vinha caminhando 
nesse sentido, então naquela época, eu colaborei 
no que pude quanto à estruturação de um 
instrumento. De lá para cá, com mudanças de 
centro acadêmico, os meninos culturalmente 
assumiram essa proposta de avaliação e 
desenvolveram outras questões, outras estruturas 
até tentaram diferentes mídias e quando possível 
estabeleceram um diálogo que agora está bastante 
regular com a direção do Instituto. Então, como 
eu disse, na nossa instituição, as coisas acontecem 
muito em função das pessoas que estão atuando no 
momento, infelizmente (ENTREVISTADO M).

É importante, também, que esse processo de 
autoavaliação não seja uma coisa pontual, só 
em determinado momento, ela tem que ser 
contínua porque continuamente nós estamos 
modificando a forma de ensino, de aprendizagem, 
a relação professor-aluno é diferenciada, o 
desenvolvimento do aluno é diferenciado, o 
aprendizado é diferenciado, então ela não pode 
ser feita num momento específico e só aquele 
momento. Ela tem que ser feita de forma contínua 
e aí, à medida que você vai obtendo resultados, 
você vai implementando ações e vai verificando 
se estas ações que você adotou para melhorar, se 
elas estão sendo efetivas, estão funcionando [...] 
(ENTREVISTADA U).

À vista do problema da falta de continuidade do processo 
autoavaliativo no curso, a depender de quem venha ocupar a 
coordenação, evoca-se a teoria de análise de campo de Bourdieu, como 
subsídio teórico para a compreensão dessa questão. Considerando cada 
unidade acadêmica um microcosmo e que este, por sua vez, constitui 
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um espaço social, nomeado por Bourdieu como “campo”, é neste local 
em que as relações sociais acontecem e no qual a prática está inserida. 
Segundo Bourdieu (2004b), esse microcosmo é um universo restrito 
de características próprias, mas que também se relaciona com outros 
campos (outras unidades acadêmicas, a administração superior da 
universidade, as famílias dos estudantes, os empresários, órgãos públicos, 
conselhos de classe, etc.), podendo estar submetido às normas sociais 
vigentes nesses outros campos ou refratando-as em certa medida.

Neste sentido, sua capacidade de refração está associada ao grau 
de autonomia que possui. A natureza dessa autonomia, segundo o autor, 
depende da intensidade das pressões externas (seja sob a forma de leis, 
normas ou mesmo de costumes), e das resistências, ou “mecanismos 
que o microcosmo aciona para se libertar dessas imposições externas 
e ter condições de reconhecer apenas suas próprias determinações 
internas” (BOURDIEU, 2004b, p. 21).

Assim, quanto mais autônomo for um campo, maior sua 
capacidade de refratar as pressões externas, seja porque essas pressões 
são fracas, seja porque o campo desenvolve mecanismos eficientes 
na refração dessas pressões. Por outro lado, quanto menor for a 
sua capacidade de refração, mais o campo se torna heterônomo. A 
heteronomia se manifesta no campo quando problemas de outros 
microcosmos sociais, principalmente problemas políticos, o impactam 
diretamente alterando suas próprias regras (BOURDIEU, 2004b).

De outro ponto de vista, a universidade, enquanto um espaço 
social, tende a funcionar como um espaço de diversidades de grupos, 
caracterizados por diferentes forças, que interagem nesse espaço social 
travando lutas simbólicas (individuais ou coletivas). Segundo Bourdieu, 
nessas lutas sempre existem conflitos entre poderes simbólicos que 
buscam impor a visão dos grupos. Neste sentido, o autor defende 
que os conflitos fazem parte das relações intersubjetivas e que são 
necessários para provocar reflexões e gerar mudanças.
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Assim, pode-se pensar a continuidade ou não da autoavaliação, 
mediante as trocas de gestão, a partir dos conceitos de Bourdieu e, como 
se viu, a mudança só pode acontecer no espaço social perante as lutas 
travadas entre posições diferentes no campo em meio aos conflitos 
tão necessários para que haja reflexão e mudanças.

Segundo Lima (2008) ao se perceber o objeto parado no campo 
isso não significa que ele esteja em repouso, mas que sobre este objeto 
estejam agindo inúmeras forças que se anulam, fazendo com que ele 
esteja estagnado. Por outro lado, se algo se movimenta neste campo, 
não significa que alguma força esteja agindo mais que outras, mas sim 
que não existe resistência ao movimento:

No campo de futebol uma bola parada pode ser 
o instante em que dois jogadores a disputam. No 
campo da avaliação, diferentes concepções podem 
provocar a mesma inércia. O silêncio, a inércia 
podem indicar uma posição de disputa entre forças 
diferentes ou resistência em relação ao processo 
avaliativo. É preciso desencadear o conflito, 
colocar o jogo em ação, colocar as diferentes 
posições no ataque. A tensão vai ser gerada, o 
conflito será desencadeado o que possibilita 
a mudança de habitus, a reconceitualização 
das forças conservadoras (LIMA, 2008, p. 76, 
grifo da autora).

Por este ângulo, os docentes nas unidades acadêmicas fazem 
escolhas e tomam posições, a partir das estruturações de seus habitus. 
Nesse sentido, o conflito precisa ser desencadeado enquanto estratégia 
de jogo para que se crie a tensão e possibilite as mudanças das forças 
conservadoras em relação à autoavaliação do curso.
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4.1.7 Normas que regem a autoavaliação na universidade

A presente categoria explicita o conhecimento dos sujeitos 
em relação às exigências legais e institucionais sobre autoavaliação de 
cursos de graduação. Os entrevistados M e J, quando indagados sobre 
a importância de a universidade ter sua própria norma, com diretrizes 
para a autoavaliação de cursos de graduação, assim se posicionam:

Com certeza, com certeza, mas teria que ser uma 
norma institucional com uma presença, com a 
participação grande do corpo discente para evitar 
certos vieses como acontece em alguns outros 
departamentos onde só a dimensão docente é 
ouvida (ENTREVISTADO M).

Eu acho que até para o gestor facilita porque por 
exemplo, eu vou te falar aqui no meu caso como a 
gente conhece a competência dos coordenadores de 
curso, então, muita coisa a gente divide e deixa ali 
a gente vai trabalhar numa outra instância, então 
quando você tem uma coisa institucionalizada 
que vai no PDI que é uma prática, então você 
acaba se envolvendo mais, não é assim ah, vou 
fazer uma avaliação aqui e a outra lá, numa coisa 
com mais constância, com mais regularidade [...] 
no nosso caso aqui porque o curso foi avaliado e 
agora porque tá mudando o projeto pedagógico, 
ou seja, em momentos estanques e dessa forma 
não, você faz mais com regularidade, porque você 
não precisa passar um determinado ponto para 
retroalimentar e pensar naquilo que deu certo e 
não deu (ENTREVISTADA J).

Em que pese a posição positiva desses entrevistados em 
relação à UFMT emanar diretrizes institucionais para que os cursos 
realizem o processo autoavaliativo, à época da pesquisa de campo, 
o CONSEPE ainda não havia aprovado a Resolução n.º 67, de 
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24/06/2019, conforme explicitado no capítulo 4. Essa era a grande 
expectativa da entrevistada U:

Eu tenho muita esperança que essa minuta que nós 
fizemos aqui na PROEG de autoavaliação possa dar 
um direcionamento para as unidades acadêmicas e 
realmente estimular com que todas elas participem 
desse processo e percebam principalmente como 
ele é importante para o desenvolvimento do 
curso, para o desenvolvimento do gestor, para 
o desenvolvimento do aluno dentro daquela 
unidade acadêmica, então eu gostaria que as 
pessoas utilizassem essa ferramenta não só como 
mais uma normativa institucional, não, como 
uma ferramenta que vai ajudar realmente a gente a 
melhorar e a crescer e a melhorar nossa qualidade 
(ENTREVISTADA U).

Quanto ao conhecimento das normas externas e da legislação 
nacional afeta à temática da avaliação da educação superior, como a 
Lei nº 10.861, de 14/04/2004 (Lei do Sinaes), de um modo geral, 
os entrevistados que estão a frente da gestão acadêmica do curso 
demonstraram pouco conhecimento ou total desconhecimento, o 
que pode indicar baixo envolvimento desses agentes com os aspectos 
legais atinentes à avaliação da educação superior.

4.1.8 Resultados da autoavaliação

Esta categoria denota o que a comunidade acadêmica faz com 
os resultados oriundos da autoavaliação. A reflexão sobre os resultados 
obtidos é central ao processo autoavaliativo e leva em conta a correção de 
trajetórias. Entende-se que o uso dos resultados precisa ser incentivado 
e monitorado. Se os processos avaliativos tiverem sido participativos, 
a tendência é de apropriação dos resultados pelo coletivo, no entanto, 
é necessário que os resultados sejam efetivamente úteis.



157

O entrevistado I descreve como tratam os resultados em seu curso:

O aluno faz sua autoavaliação, sua autocrítica 
também ele é um ator importante e o protagonista 
desse curso, do processo de ensino-aprendizagem 
e a partir desses dados a gente consegue então 
visualizar ações para melhoria desse processo 
ensino-aprendizagem, então todos esses resultados 
que nós temos eles são tabulados, a gente faz uma 
análise estatística desses dados e esses dados são 
apresentados semestralmente nas nossas reuniões 
de planejamento acadêmico, [...] e a gente faz 
uma prospecção de ações a serem realizadas a 
curto, médio e longo prazo para minimizar o que 
a gente viu [...] (ENTREVISTADO I).

A efetivação da cultura de participação na autoavaliação faz 
com que os resultados gerados se tornem mais precisos e confiáveis, 
pois a comunidade acadêmica passa a ser responsável e comprometida 
com a autoavaliação. A conscientização da comunidade de que a 
autoavaliação é uma construção coletiva e não apenas um instrumento 
para aferir, pode levar a uma transformação, assim como no curso dos 
entrevistados I e A:

A gente mostrou alguns resultados para os 
professores da avaliação discente porque na 
avaliação se quer saber desde o plano de ensino, 
quando o professor apresenta o plano de ensino, 
se ele segue o plano de ensino, se todos os tópicos 
foram abordados na disciplina e alguns alunos 
apontaram algumas deficiências, deficiências 
entre aspas né, de alguns professores e algumas 
metodologias que o professor usa que não tem 
uma certa compreensão por parte dos alunos. Isso 
aí a gente viu nesses questionários e o professor 
tentou se adequar, o professor tentou meios, 
mecanismos alternativos para melhorar essa 
questão de ensino aprendizagem, isso aí a gente 
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viu e no nosso curso isso foi muito receptivo da 
parte dos professores (ENTREVISTADO I).

Por exemplo, você olhar que a evasão diminuiu 
é algo que eu penso nesse sentido, quanto mais 
você consiga que os alunos gostem do curso, que 
a gente consiga formar aquele egresso de acordo 
com o que o PPC está propondo e se nós olharmos 
que isso não está acontecendo, nós temos que 
tomar providências mas aí é crescimento como 
um todo, crescimento como pessoa também, 
não só com profissional, mais nesse sentido 
(ENTREVISTADO A).

O entrevistado B coordena um curso de graduação a distância 
(EaD). Ainda de maneira um pouco tímida, o curso tem caminhado no 
sentido de consolidar a prática em autoavaliação, como se observa abaixo:

A princípio, uma estrutura dual, em que eu 
avalio as disciplinas e outra, eu avalio o fluxo 
do curso, material. Coordenação, atendimento, 
tutoria, polo e aí fazer um tratamento semelhante 
ao que a gente faz aqui na Física, a questão da 
disciplina, encaminhar aos professores e a questão 
material, fluxo do curso, secretaria, tutoria, dirigir 
à coordenação [...] Às vezes os alunos chegam a 
informar pra gente que já aconteceu, a informação 
chegou pra gente, que “material atrasado não 
precisa mandar”, ou seja, se eu estou com o 
material atrasado, professor mandou produzir ou 
de repente a SETEC demorou a confeccionar, a 
gente interrompe e fala para não imprimir, vamos 
economizar isso, ou seja, eu pensei no princípio 
de economia [...] (ENTREVISTADO B).

A entrevistada D relata os efeitos que o movimento da 
autoavaliação teve em seu curso, as melhoras efetivas do desempenho 
docente em sala de aula e afirma que utilizava os resultados do processo 
autoavaliativo para trocar os docentes das disciplinas que não estavam 
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com boa aceitação dos estudantes. Ela entende que o retorno dos 
resultados aos docentes auxiliou para que pudessem melhorar em sala 
de aula e que foi a autoavaliação que mobilizou toda essa mudança:

Então, em caráter pedagógico, a gente nota 
algumas mudanças assim, são bem evidentes, 
né. O professor que ministra a disciplina no 
semestre seguinte, no outro semestre que se 
pega avaliação dele de quando eu entrei para 
avaliação hoje então tem um crescimento assim 
muito legal. Você percebe, ele construiu uma 
empatia maior com o aluno e se ele construiu 
uma empatia maior com o aluno, o aluno aprende 
mais, sabe, até questão metodológica mesmo que 
os professores que trabalham disciplinas duras e 
a gente vê que tem ali alguns pequenos reflexos 
de mudança metodológica de ouvir mais o aluno, 
de respeitar mais os questionamentos dos alunos 
[...] porque como eu te disse, como distribuo 
encargo considerando os pedidos dos professores, 
boa parte das vezes, então eu tenho muitos dos 
professores que permanecem na mesma disciplina 
e eu acho legal isso porque o professor tem tempo 
de amadurecer metodologicamente e amadurecer 
até na questão da própria apropriação do 
conhecimento mais adequado para licenciatura 
ou para o bacharelado, então a gente percebe 
isso. Eu acho que é um ganho que compensa 
qualquer aborrecimento que a gente tenha tido 
para chegar até aqui. Administrativamente tem 
essa questão sabe que também diminuiu bastante. 
No começo era assim, eu usava mesmo a avaliação 
para atender aos pedidos dos professores, as 
demandas deles de permaneceram na disciplina, 
hoje isso já diminuiu muito, eu não tenho mais 
tantos argumentos assim para mudar a disciplina, 
eu não posso mais usar a questão da avaliação 
porque eles estão realmente assim e interessante 
que tem um professor aqui que ele até está no 
pós-doc agora. É o Professor que mais publica 
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aqui no instituto, é um cara assim com uma 
formação alemã e ele era bem duro, hoje em dia 
você o encontra procurando novas metodologias, 
preocupado com os alunos, ele entra aqui na 
sala e vem conversar como que está, sabe. É um 
negócio, olha houve um movimento interno e 
assim então por isso que eu te falo a avaliação. 
Olha o teu objeto de pesquisa é louvável porque a 
avaliação eu acho que é o centro sabe, é o aspecto 
que de fato mobiliza as pessoas para a mudança 
e a gente tem que tirar esse pragmatismo que foi 
construído de que a avaliação é uma coisa ruim 
(ENTREVISTADA D).

Ao fazer menção ao referencial emancipatório de avaliação 
institucional, Dias Sobrinho (1997) destaca que, sob tal perspectiva, se 
avalia uma instituição de ensino para “compreender as suas finalidades, 
os projetos, a missão, o clima, as pessoas, as relações sociais, a dinâmica 
dos trabalhos, a disposição em geral, os grupos dominantes e as minorias, 
os anseios, os conflitos, os valores, as crenças, os princípios, a cultura” 
(DIAS SOBRINHO, 1997, p. 73).

Desse modo, como já discutido anteriormente, realizar 
autoavaliação no curso somente para regular a distribuição dos encargos 
docentes, como o caso da Entrevistada D, não condiz com uma 
proposta de avaliação emancipatória. A avaliação deve ser abrangente, 
democrática e, a partir de seu resultado, ser possível questionar e refletir 
sobre o planejamento, a organização e as dimensões essenciais da 
avaliação para a unidade acadêmica, viabilizando assim a transformação 
significativa – diferentemente da regulação, na qual seu resultado 
propicia mecanismo de ajuste e de controle.

Gadotti (2015) defende que a avaliação faz parte da reflexão 
humana e constitui um processo intencional, sendo auxiliado por outras 
ciências, uma vez que “refletir é também avaliar, e avaliar é também 
planejar, estabelecer objetivos etc.” (GADOTTI, 2015, p. 9). Isso 
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mostra a necessidade de que sejam estabelecidos critérios claros para 
o ato avaliativo, pois estes condicionam os resultados e devem sempre 
estar condicionados aos objetivos iniciais da avaliação. Portanto, ao 
associar o resultado da avaliação e da regulação como sendo uma mesma 
prática, a Entrevistada D se equivoca tratando a avaliação como uma 
forma de controle. Isso, certamente ocorre, porque existe no senso 
comum a ideia de que a avaliação é para controlar, ranquear e regular.

Além disso, os resultados do processo autoavaliativo remetem, 
também, à ideia de accountability19, pressupondo alguma forma de 
feedback, ou seja, um retorno capaz de informar aos cidadãos os 
resultados das avaliações. A accountability, como processo constituído 
por avaliação, publicização dos resultados e responsabilização, 
pode e deve ser norteada por critérios mais democráticos, vindo, 
inclusive, a constituir-se como instância de aperfeiçoamento de uma 
democracia mais avançada.

Em Bernardes (2018), vamos ver que o uso do resultado da 
avaliação propicia conhecimento para a tomada de decisão da gestão. 
Além disso, o resultado pode promover um momento de discussão e de 
negociação, o que poderia ocasionar a melhoria da prática administrativa 
e pedagógica no curso de graduação. Para a autora, o resultado do 
processo autoavaliativo gera conhecimento científico que, discutido 
entre os pares, pode possibilitar a reflexão, a (re)elaboração e o (re)pensar 
as ações futuras para o planejamento e para a organização do curso.

19 Termo da língua inglesa que remete à obrigação, à transparência, à prestação de 
contas aos representados. No campo das políticas públicas de avaliação, é uma 
expressão utilizada para se referir à responsabilização em função de critérios liga-
dos à eficiência e eficácia social. “Apesar das conotações negativas que por vezes 
carrega – fruto, em grande medida, do seu atual enclausuramento neoconservador 
e neoliberal – a accountability pode ser definida e praticada de muitas maneiras 
diferentes e pode adquirir uma expressiva densidade teórica e conceptual” (AFON-
SO, 2013, p. 23, grifo do autor).
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4.1.9 Aceitação e resistências

Esta categoria ressalta as situações de aceitação e resistências das 
pessoas em relação à autoavaliação no âmbito da unidade acadêmica.

O entrevistado M relata que na sua unidade acadêmica, na 
gestão anterior, havia muita dificuldade da direção em dar voz ao 
processo autoavaliativo desenvolvido pelos estudantes a ponto de 
deslegitimar os resultados entregues por eles. Essa resistência da direção 
e de outros agentes da unidade talvez se justifique por não se verem 
representados no processo, aparentando certo descrédito, não ficando 
plenamente convencidos de que o diagnóstico se aplique a sua realidade:

Eu tive duas experiências distintas na minha 
primeira gestão na coordenação, a gente tinha 
uma direção à frente do instituto, agora a gente 
tem outra, no primeiro momento a direção que 
estava tinha uma maior resistência à autoavaliação, 
a ouvir os estudantes então, em contrapartida, eu 
tinha fomentado a aplicação desse instrumento, 
eu sempre achei muito crítica a resistência a ouvir 
a questão dos estudantes que são, em primeira 
instância, os recebedores do nosso trabalho. E a 
direção, nessa época, tinha muita dificuldade em 
ouvir esses estudantes, de enxergar a relevância 
no que esses meninos tinham para dizer [...] 
(ENTREVISTADO M).

Pensando a partir de Bourdieu, em matéria de avaliação, 
diferentes posições podem provocar certa inércia, a qual pode indicar 
uma posição de disputa entre forças diferentes ou resistência em relação 
ao processo avaliativo. Como diz Bourdieu, é preciso desencadear o 
conflito, colocar o jogo em ação, colocar as diferentes posições no 
ataque, pois o campo social é:

[...] simultaneamente um campo de forças e um 
campo de lutas que visa transformar ou conservar 
a relação de forças estabelecida: cada um dos 
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agentes investe a força (o capital) que adquiriu 
pelas lutas anteriores em estratégias que dependem, 
quanto à orientação, da posição desse agente nas 
relações de força, isto é, de seu capital específico. 
Em termos concretos, trata-se, por exemplo, das 
lutas permanentes que opõem as vanguardas 
sempre renascentes à vanguarda consagrada [...] 
(BOURDIEU, 2004a, p. 172).

Sob esta lógica, é de se esperar dos agentes no campo social, 
qualquer posição de resistência a algo novo, inovador, que venha 
movimentar as estruturas conceituais já consolidadas e consagradas. O 
conflito entra como elemento motivador no engendramento de novas 
subjetividades. Isto nota-se no curso da entrevistada D, em que alega 
que a resistência dos docentes ao processo autoavaliativo que havia no 
início já não está tão grande assim, pois conforme a prática acontece, 
as relações vão se construindo:

Aí eu chamo o professor quando ele não é bem 
avaliado, eu digo olha, infelizmente, entendeu! 
E assim no começo tinha uma resistência maior. 
Hoje em dia a gente está notando que as relações 
estão melhorando com isso sabe, assim é passo 
a passo, é uma constante, é uma construção, é 
uma construção delicada (ENTREVISTADA D).

Já a entrevistada P relata situação em que professores se colocam 
em posição inatingível dos estudantes, marcando superioridade 
por conta de sua titulação acadêmica, não aceitando críticas em 
relação às suas aulas:

Então, assim, por alguns professores você percebe 
ainda alguma resistência, ainda tem um grupo 
dentro desse grupo da resistência que ele é 
mais resistente ainda, que ele não aceita críticas, 
quem é aluno pra me criticar? Sou doutor, tenho 
doutorado! Já teve casos de um aluno do professor 
ir pra sala de aula, ele vai pra sala de aula, ele 
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copia o que está no livro e passa no quadro e 
um aluno fala pra ele que a disciplina dele estava 
tendo uma desistência muito alta porque ele não 
sabia dar aula e ele tinha que melhorar isso que 
ele estava fazendo. E o professor pegar, falar um 
palavrão, jogar um giz no chão e falar, não vou 
mais dar aula, eu sou um doutor, quem você acha 
que é para falar assim comigo? Entendeu? Então 
assim, tem professor que você percebe que ele não 
quer críticas, ele não é preparado para receber 
críticas, e quando você entrega uma carta para 
ele, que o desempenho dele não está sendo bom, 
é uma afronta, né. Quem é esse povinho pra 
querer vir me afrontar? Então a gente percebe que 
tem uma certa resistência de alguns professores 
(ENTREVISTADA P).

No curso da Entrevistada P o processo autoavaliativo é 
realizado pelos estudantes por intermédio do Centro Acadêmico, 
sem a participação dos demais segmentos da comunidade acadêmica, 
no caso os docentes e os técnicos administrativos. Nesta perspectiva, 
defende-se que projetos de autoavaliação de cursos de graduação sejam 
organizados de forma participativa, para que a adesão dos atores seja 
potencializada, e estes, se sintam envolvidos e comprometidos com a 
melhoria global do curso e com a formação dos estudantes, inserindo-
os, inclusive, na formulação das metas, regras e ou estratégias que 
orientam e impulsionam a ação da gestão do curso rumo à superação 
de seus limites.

Logo, a adesão e participação de todos os atores no processo de 
autoavaliação do curso implica em se ter novos ângulos para análise das 
questões educativas e, por conseguinte, a aprendizagem da participação 
passa a ser realçada como expressão do reconhecimento dos variados 
conhecimentos dos atores envolvidos com o Projeto Pedagógico do 
Curso, devidamente trabalhados para que não se reproduzam conflitos 
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de relacionamentos em sala de aula, entre docente e estudante, como 
o relatado pela Entrevistada P.

Em relação às reformas que a autoavaliação pode trazer para 
a unidade acadêmica, Dresch (2018) nos alerta que as mudanças 
não ocorrem linearmente, mas resultam de forças que atuam sobre 
os processos sociais, em diferentes direções. Algumas dessas forças 
constituem resistências que fazem parte de um processo mais amplo 
de mudança. A realidade resulta, portanto, de uma combinação de 
forças, atuando em muitas direções. O autor ressalta que os fenômenos 
sociais não ocorrem numa única direção e, por isso, não são capazes 
de atingir e transformar “tudo”. Como disse a entrevistada D, “a 
construção é passo a passo”.

4.1.10 Autoavaliação como instrumento de gestão

Esta categoria evidencia as situações em que a autoavaliação 
pode subsidiar a gestão acadêmica do curso.

Dias Sobrinho (2003a) entende que uma avaliação é importante 
para conhecer os problemas que dificultam melhores resultados da 
gestão, além de apontar as potencialidades e/ou possibilidades reais 
de superação das dificuldades em um quadro global de programas, 
intenções e práticas. Segundo o autor, além dos critérios de eficiência 
e eficácia, “a avaliação deve questionar sobre o sentido da gestão 
em função dos fins, isto é, da formação, relacionada com a missão 
institucional” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 182).

Para o entrevistado A, toda avaliação deve gerar movimento 
de transformação. A avaliação só tem sentido quando se utiliza seus 
dados para tomada de decisão:

Porque você vê, você vai fazer avaliação para quê? 
Para olhar como é que estão as coisas e não tomar 
providências? Eu fico muito, muito cauteloso com 
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avaliação que eu não vejo tomada de providência, 
sabe? (ENTREVISTADO A).

É plenamente compreensível a indignação do entrevistado A, 
pois a avaliação só tem sentido quando aciona movimentos de mudança 
no campo social. Os entrevistados L e N reiteram o que se comenta:

Me parece um contrassenso a academia falar 
que não pode ser avaliada se todo o trabalho 
científico é do diálogo e da avaliação de pares, você 
submete um artigo e você é avaliado por pares 
entendeu? Então não existe o desenvolvimento 
da ciência sem processos de avaliação, sem uma 
reflexão do que você está fazendo, então se isso 
vale para ciência de uma forma geral, para mim 
é um espelhamento que também vale para o 
processo educacional de ensino e aprendizado 
e, lógico, quando a gente faz essa avaliação o 
maior foco é na relação ensino e aprendizado, 
mas também nos dá indicativos do que a gente 
faz na extensão, do que a gente faz na pesquisa, 
então esse processo avaliativo, ele possibilita que 
daí, internamente, a gente dialogue e procure 
soluções (ENTREVISTADO L).

Olha, em tantas disciplinas houve uma reprovação 
em massa e foram essas palavras chaves que foram 
apontadas. Sei lá. Atraso do professor, alunos que 
talvez não se dedicaram como deveriam, então 
um levantamento global desses conceitos chaves 
do que estava acontecendo no curso. Não olhar 
ponta a ponta, não olhar professor a professor, mas 
olhar para os dados de forma global, eu acho que 
certamente seria interessante para as políticas, para 
as próximas reformas do PPC, que as coordenações, 
as direções elas podem fazer em relação a isso. 
Acho que a avaliação poderia dar subsídio para 
essas mudanças (ENTREVISTADO N).
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Para o entrevistado M, a avaliação não atende somente à gestão, 
mas também aos professores e aos estudantes que “recebem o serviço”, 
os stakeholders, nas palavras de Dilvo Ristoff (2003). No entanto, o que 
aconteceria aos dados oriundos do processo autoavaliativo se a gestão 
acadêmica do curso não mobilizasse ações no sentido de equacionar os 
problemas levantados? É importante que os estudantes sejam ouvidos, é 
imprescindível que os professores sejam considerados no planejamento 
das mudanças, mas o processo decisório sempre parte do colegiado, 
coordenação de curso e núcleo docente estruturante:

Isso é relativo, porque ela atende a diferentes 
sujeitos, ela atende a gestão, ela atende a quem 
recebe o serviço que são os discentes e ela atende aos 
professores que são prestadores de serviço, então 
eu diria que dois dos três sujeitos destinatários 
da avaliação, ela tá assim atendendo, a gestão 
está atenta a esses resultados, os alunos estão se 
fazendo enquanto recebedores dos serviços, estão 
fazendo serem ouvidos (ENTREVISTADO M).

No excerto da fala do entrevistado Q, há uma denúncia quanto 
à crença situada em alguns cantos da universidade de que o professor 
para se sentir (e se fazer) valorizado institucionalmente deve trabalhar 
com pesquisa e publicar muitos trabalhos científicos, em detrimento 
das suas atribuições no ensino na graduação que, sob seu ponto de 
vista, não são primordiais. Com o aporte teórico dos estudos de Pierre 
Bourdieu, compreende-se que o capital simbólico permite ao agente 
que ele ocupe uma posição de grande influência dentro do campo, 
reforçada a todo instante pelos signos que reafirmam a posse desse 
capital. Devido a esta capacidade de legitimar a posição dominante do 
seu detentor frente aos demais agentes do campo, impondo e reforçando 
seu valor, o capital simbólico torna-se o principal instrumento de 
violência simbólica.
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Em Bourdieu (2004a), verifica-se que o capital simbólico é um 
crédito, é o poder atribuído àqueles que obtiveram reconhecimento 
suficiente para ter condição de impor o reconhecimento. Para ele, as 
lutas pelo reconhecimento são uma dimensão fundamental da vida 
social e de que nelas está em jogo a acumulação de uma forma particular 
de capital, a honra no sentido de reputação, de prestígio, havendo, 
portanto, uma lógica específica da acumulação do capital simbólico, 
como capital fundado no conhecimento e no reconhecimento.

Neste sentido, a avaliação no curso do entrevistado Q atravessa 
essa questão, desnudando essa lógica, levando temor aos docentes:

Então, eu acredito assim que essa avaliação do 
semestre, ela desenvolveu, eu não sei se essa seria 
a palavra correta, mas desenvolveu uma certa 
apreensão dos professores sabe, era uma coisa 
que a gente sempre reclamou de que muitos 
professores eles utilizam a universidade, né, 
principalmente professores não formados em 
licenciatura que a gente tem aqui acho que 
praticamente a metade dos professores têm 
essas características, eles utilizam a universidade 
como uma plataforma para estar pesquisando e 
negligenciam completamente a parte de ensino, 
nós presenciamos isso, nós ouvimos isso dos 
professores, do nosso antigo diretor, ele dizia que 
quem só dá aula é vagabundo, que o professor 
que é bom é o professor que publica, que faz 
pesquisa e não importa em que revista, mas a ideia 
é publicar, então ele sempre via com maus olhos o 
professor que gostava de dar aula e isso se refletia 
muito na qualidade das disciplinas que a gente 
via, então quando nós batemos o pé e falamos 
que nós não aceitaríamos qualquer professor, nós 
não aceitaríamos os professores darem aula de 
qualquer jeito e que a nova direção do instituto 
falou, não, vocês estão certos e nós vamos comprar 
essa briga junto com vocês, então os professores se 
tornaram mais apreensivos, então nós vemos um 
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processo onde os professores agora eles pensam 
bem na forma como eles falam né, eles sempre 
estão se preocupando a respeito do que eles estão 
fazendo em sala de aula porque a avaliação do 
semestre está aí, ela está forte e vai refletir nisso 
e infelizmente eu não sei o que acontece aqui, 
mas professores têm medo de dar aula em outro 
departamento né, então você fala assim, ah o 
professor vai dar aula na computação, então aí 
agora tem um medo dos próprios professores, 
então tem que segurar agora porque senão vou 
ser mandado para Zootecnia, vou ser mandado 
para Engenharia, como se isso fosse demérito 
(ENTREVISTADO Q).

No entendimento de Dias Sobrinho (2003a), a avaliação tem 
um grande potencial construtivo e, por isso, é imprescindível que haja 
a participação ativa dos docentes nas iniciativas de planejamento e 
implantação de uma avaliação mais sistemática.

Neste ponto de vista, os docentes são compreendidos como 
sujeitos que exercem papéis sociais em situações comunicacionais 
de grande significação política. Sem o envolvimento ativo dessa 
categoria, a avaliação perde sua intencionalidade educativa, em que 
pese a universidade ser “um sistema complexo, regulado por normas 
implícitas e explícitas, cheio de contradições de caráter social, ético e 
político, isto é, de diferenças de situações psicossociais, de interesses 
e estruturas de valor” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 182).

4.1.11 Rumos da autoavaliação

Esta categoria questiona o rumo a que se quer chegar 
com a autoavaliação e para que ela serve. Para o entrevistado L, a 
avaliação, em sua unidade, permite identificar novos caminhos de 
melhorias para o curso:
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[...] é de consenso que se a gente não faz avaliação a 
gente não consegue tomar novos rumos, identificar 
exatamente nos lugares que a gente pode melhorar, 
que a gente não tá bem, que a gente vê as coisas 
que a gente está bem, então é de consenso na 
verdade de todos os docentes essa percepção da 
necessidade de avaliação para melhoria do curso 
e não só para cumprir demandas institucionais e 
regulares e legais (ENTREVISTADO L).

Dias Sobrinho (2003d) aponta alguns rumos basilares para a 
autoavaliação no âmbito da universidade:

[...] A educação é um bem público, que deve servir 
a toda a sociedade. Para muito além do controle, 
a avaliação deve buscar expandir sua função 
essencialmente educativa, formativa, pedagógica, 
proativa e construtiva. Em outras palavras, a 
avaliação deve colocar como foco central de suas 
preocupações a questão fundamental do sentido 
social de uma instituição. Deve basicamente 
perguntar sobre os significados sociais de que se 
reveste a formação promovida nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, ou seja, interrogar 
sobre os efeitos sociais dos trabalhos produzidos 
e dos serviços oferecidos (DIAS SOBRINHO, 
2003d, p. 109-110).

Ademais, segundo o autor, a avaliação deve indagar com rigor 
o significado dos produtos da universidade, sob o ponto de vista da 
qualidade científica e da relevância social. Ainda, deve perscrutar os 
sentidos da formação e a quem ela serve, pondo em questão o conceito 
de sociedade que fundamenta a ciência e a prática nos diversos setores 
institucionais.

Em outros termos, para o autor, a avaliação é mais do que 
diagnóstica. Para que ela seja transformadora, a avaliação deve ter 
caráter de programa pedagógico:
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Pouco importa saber o número de abandono e 
repetência se isso não se acompanhar de análises 
das razões desse fenômeno, como e por que ele 
é produzido, qual a significação disso no quadro 
dos fins da universidade e quais as ações pontuais, 
permanentes e programáticas que devem ser 
tomadas para minimizar ou mesmo eliminar o 
problema diagnosticado (DIAS SOBRINHO, 
2002b, p. 113).

Logo, a avaliação deve ser um programa articulado e duradouro 
para melhorar o curso e, por conseguinte, a instituição, tendo como 
parâmetros básicos os fundamentos gerais que dão consistência à 
universidade. Sendo um programa pedagógico, a avaliação não pode 
resumir-se a iniciativas ou medidas isoladas e circunscritas no tempo. 
Para o autor, a avaliação deve ser permanente e instala-se como cultura, 
como ação organizada e programática, que pense constantemente 
a universidade de modo integrado e articulado e contribua para o 
cumprimento mais eficaz e com maior qualidade de suas funções e 
de seus compromissos fundamentais.

4.1.12 Autoavaliação e processo formativo

Esta categoria explicita a autoavaliação como processo formativo 
no âmbito da unidade acadêmica. Concebe-se a avaliação como um 
processo potencialmente rico de sentido formativo, inclusive para os 
sujeitos que a ele se dedicam, no caso dos entrevistados M e D:

Os alunos amadurecem enquanto pessoas, os 
nossos alunos, porque no centro acadêmico a 
gente não tem só alunos da licenciatura, a gente 
tem alunos do bacharelado também, então há 
um troca de experiências [...] porque, de certa 
forma, você está fazendo pesquisa com seres 
humanos também, é um instrumento avaliativo 
que é aplicado junto à pessoas, então os alunos 
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aprendem a fazer pesquisa qualitativa, aprendem 
a fazer pesquisa social por erro e acerto, talvez 
sem algum embasamento necessário, mas eles 
estão aplicando isso na prática, então há um 
crescimento formativo sim pra esses meninos da 
forma como eu enxergo (ENTREVISTADO M).

Como já anunciado, no curso do entrevistado M, é o Centro 
Acadêmico quem realiza o processo autoavaliativo. Sua fala denota que 
os estudantes se preparam metodologicamente para organizar, aplicar 
e analisar os dados da avaliação, desenvolvendo, assim, a prática da 
pesquisa qualitativa. No entanto, o aspecto formativo fica a desejar 
aos demais atores que compõem o curso, os docentes e técnicos 
administrativos:

E é formativo. E aí quando nós assumimos o 
que que nós fizemos? Nós chamamos o centro 
acadêmico. Estudamos com eles o processo 
avaliativo. Estudamos um pouco de pesquisa 
qualitativa e eles receberam o livro que é um livro 
famoso da área da pesquisa qualitativa Bogdan e 
Biklen, aí eu separei alguns capítulos eu falei já 
que nós vamos fazer, nós vamos fazer direito. Aí 
eles leram, nós começamos então eles construíram 
o questionário, a gente foi trabalhando isso e os 
professores logo foram comunicados de que essa 
avaliação seria feita [...] (ENTREVISTADA D).

A entrevistada D trabalha com os estudantes na base da 
negociação, que é a parte essencial da avaliação democrática e formativa. 
Segundo Dias Sobrinho (2003d), a negociação deve fazer parte de todo 
o processo, todavia, é imprescindível que as pessoas envolvidas entrem 
em acordo em relação aos aspectos essenciais da avaliação, para que se 
crie um vínculo moral ou um comprometimento com os procedimentos 
e os resultados. Parece que a entrevistada D conseguiu desenvolver 
essa ambiência entre os estudantes, na qual podemos observar alguns 
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marcos éticos tão importantes como a negociação, a participação e 
o compromisso com o conhecimento e com a melhora da educação.

A prática da autoavaliação no curso do entrevistado Q aparenta 
ter criado uma movimentação motivadora entre estudantes para o 
desenvolvimento de outras atividades na unidade acadêmica:

Sim, é incrível a mudança, do instituto 
extremamente apático quando eu entrei para um 
instituto completamente não sei agora que palavra 
a gente poderia dizer, mas tudo completamente 
ativo por si só, a gente tem um processo de contato 
muito grande dos alunos com os professores e isso 
foi mérito do centro acadêmico, de tá trazendo 
eles aqui, de tá chamando os professores pra 
palestrar, criar momentos de palestra dos próprios 
professores, de convidar os professores para darem 
palestras na semana do calouro e também com 
essa altivez mesmo dos próprios alunos, umas 
série de projetos começou a aflorar. Além do 
centro acadêmico eu tive a ideia do projeto física 
na nuvem que é gerenciado aqui pelo instituto 
de física, eu fui um dos criadores do projeto de 
extensão, [...] aí depois dessa extensão vários 
outros projetos nasceram, a gente está tendo 
eventos formativos então tem, por exemplo, agora 
no dia 8 de abril tem um evento de astronomia 
[...] então você vê que o Instituto hoje é um 
instituto ativo para a comunidade, ativo para 
com seus alunos, ativo para com a universidade 
(ENTREVISTADO Q).

Essa participação ampla e articulada de estudantes, relatada 
pelo entrevistado Q, denota que os principais resultados não são 
necessariamente nos produtos, como diagnósticos e relatórios, mas no 
valor formativo do processo social da autoavaliação. São potencialmente 
muito ricos os debates, as discussões, as divergências e as convergências 
que o processo vai construindo. No entanto, nesse movimento precisa 
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ter a participação de todos os atores que compõem o curso, pois ele só se 
transforma pela transformação de seus sujeitos, aqueles que o constroem 
todos os dias. E a transformação dos sujeitos significa aumento da 
consciência pedagógica, melhor compreensão dos compromissos e 
responsabilidades institucionais e maior envolvimento e engajamento 
com a universidade. É o que se espera dos estudantes, docentes e 
técnicos administrativos.

4.1.13 Autoavaliação e projeto pedagógico do curso

Esta categoria inicial caracteriza a relação da autoavaliação 
e o projeto pedagógico de curso. Na UFMT, desde a aprovação da 
Resolução CONSEPE nº 118, de 10/11/2014, os projetos pedagógicos 
dos cursos de graduação contemplam a autoavaliação como elemento 
constitutivo na estrutura e organização didático-pedagógica dos cursos.

Nota-se que a avaliação tem produzido mudanças no modus 
operandi de alguns cursos e no habitus professoral, especialmente 
em termos de aquisição de novas disposições acadêmicas e de 
gestão pedagógica:

Então, o nosso curso nós passamos por um projeto 
político pedagógico de 4 anos para 5, então 
nessa mudança de curso alguns instrumentos de 
avaliação foram criados. Nós estamos no momento 
de levantamento para tentar verificar qual é o 
ponto forte, qual é o ponto que nos restringe para 
que a gente possa tomar as atitudes para fazer a 
melhoria. Então, nesse momento, nós estamos 
numa fase em que a coordenação de curso junto 
com o colegiado e o núcleo docente estruturante 
já tá traçando as estratégias para que a gente possa 
fazer uma avaliação profunda, embora alguns 
índices existam, então a gente tá formatando uma 
forma de avaliar e principalmente porque a gente 
vai ser avaliado agora nesse ano também, então 
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está em projeto de construção uma coisa mais 
formativa, mas de alguma forma existe algum tipo 
de avaliação para que a gente possa avaliar, o que 
a gente melhorou, o que a gente precisa melhorar 
de um projeto para o outro (ENTREVISTADA J).

Sendo a autoavaliação concebida como uma ação política dentro 
da unidade acadêmica, requerendo o envolvimento das pessoas de 
forma consciente, responsável e autônoma no planejamento, ela passa 
a integrar o cotidiano na (re)definição do projeto pedagógico do curso:

[...] quando a gente tem alguns assuntos para 
serem discutidos que envolvam mudanças e 
alterações no projeto político pedagógico ou 
melhorias ou problemas no curso que devem ser 
enxergadas de uma forma mais gestora, não tão 
pontual. Então aí a reunião é convocada e a gente 
acaba cumprindo os pontos de pauta, mas às 
vezes a gente acaba tendo uma conversa também 
sobre como é que tá a situação dos docentes do 
curso, então é mais ou menos assim que funciona 
(ENTREVISTADO G).

No curso do entrevistado G, ao se reunirem para avaliar e discutir 
o projeto pedagógico, os gestores redefinem ou fortalecem as prioridades 
do curso, estabelecem novos rumos e formas de acompanhamento 
dos trabalhos e ajustes necessários para a melhoria das atividades. Os 
resultados do processo autoavaliativo devem orientar ações de estímulo 
e fomento à melhoria da qualidade dos cursos de graduação, bem como 
o fortalecimento do projeto pedagógico e o aperfeiçoamento do corpo 
docente e da infraestrutura da unidade acadêmica.

A autoavaliação está intimamente ligada à (re)construção do 
projeto pedagógico, e convoca a todos os sujeitos da comunidade 
acadêmica a uma participação efetiva na transformação e 
melhoria do curso.



176

Nesse sentido, o processo de autoavaliação pode ser entendido 
como uma forma de intervenção, traduzido em uma ação educativa, 
capaz de possibilitar momentos de estudo, de reflexão, de releitura 
do cotidiano e um olhar redimensionado do projeto pedagógico do 
curso. Em outras palavras, o processo de autoavaliação deve integrar-
se à vida cotidiana da unidade acadêmica, traduzindo-se em processo 
permanente de (re)definição do projeto pedagógico do curso e em 
ferramenta indispensável ao trabalho de gestão e planejamento do 
Colegiado de Curso.

4.1.14 Autoavaliação e o Núcleo Docente Estruturante (NDE)

Esta categoria inicial explicita a autoavaliação como elemento a 
ser operacionalizado e gerido pelo núcleo docente estruturante (NDE) 
no âmbito da unidade acadêmica.

Criado em 2010 por meio da Resolução CONAES nº 01, 
de 17/06/2010, e na UFMT pela Resolução CONSEPE nº 77, de 
29/10/2018, o NDE é constituído por um conjunto de professores 
do curso responsável pela formulação do projeto pedagógico, pela 
supervisão de sua implementação e desenvolvimento, composto por 
professores com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, 
contratados em regime de trabalho que assegure preferencialmente 
dedicação plena ao curso, e com experiência docente.

A legislação indica que o NDE deve situar-se com forte atuação 
junto à gestão pedagógica do curso de graduação, como forma de 
assegurar o cumprimento dos objetivos do seu projeto pedagógico. 
O trabalho do NDE seria o de se responsabilizar pela articulação do 
trabalho pedagógico que, por meio do trabalho coletivo, acompanharia 
e avaliaria o seu processo de implementação. Assim sendo, a partir 
dessa premissa, o projeto pedagógico passa a ser o ponto de referência 
de atuação do NDE no âmbito das unidades acadêmicas.
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Em que pese o NDE ter sido instituído na UFMT desde 2018, 
alguns cursos ainda não fazem cumprir o seu real propósito, uma vez 
que criam outras comissões para tratar de matérias afetas a esse núcleo, 
como está evidenciado nos excertos das falas dos entrevistados G e N:

Olha, agora não me recordo se foi levado para 
o NDE a avaliação, eu acredito que não. Ficou 
mais fechado na comissão própria de avaliação, 
eu por isso que eu não me recordo, que eu tive 
acesso, porque eu estava na coordenação, foi um 
período de férias eu tive acesso, a gente deu uma 
olhada, mas eu acho que pelo NDE não, não teve 
nada (ENTREVISTADO G).

[...] o NDE nunca se reuniu pra discutir esses 
indicadores, isso nunca aconteceu dentro do NDE, 
o que a gente recebe dessa avaliação feita pelo CA 
é um documento onde lá se expressam as opiniões 
sobre o nosso trabalho, notas que são dadas dentro 
da metodologia que eles criaram de avaliação, é 
mais uma coisa muito mais: “Tá aqui, professor, 
a sua avaliação.” Não há uma discussão dentro 
do NDE sobre avaliação de cada professor ou se 
há algum indicador a ser extraído dessa avaliação 
que poderiam nortear o curso como todo. Por 
enquanto é uma avaliação mais específica sem 
uma discussão mais geral sobre o indicador mais 
geral do curso (ENTREVISTADO N).

Em contrapartida, o entrevistado C, que trabalha com um 
curso de graduação a distância, a sua perspectiva a respeito do NDE 
está alinhada com o que a legislação prescreve para esse núcleo:

Eu vejo que o NDE ele é um instrumento na 
mão do gestor como apoio do curso, no seguinte 
sentido de avaliação, vou falar especificamente 
sobre a avaliação, sobre a avaliação porque é 
uma forma de haver uma integração maior entre 
o estudante e a coordenação e a gestão, porque 
principalmente no curso como o nosso, você 
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tem uma dificuldade de comunicação que já 
existe no curso presencial, não é uma coisa que 
é exclusiva dos cursos a distância não, já existe, 
nos cursos a distância isso pode ter um fator que 
venha dificultar ainda mais a gestão pela própria 
dificuldade da comunicação e a autoavaliação ela 
é importantíssima desde que seja estruturada, ou 
seja, planejada, seja executada e haja um feedback, 
então é muito importante que os estudantes 
tenham acesso aos resultados, que a gestão 
tenha acesso aos resultados e que os professores 
individualmente tenham acesso também não 
só aos resultados no aspecto estatístico geral 
mas também da sua participação na disciplina 
(ENTREVISTADO C).

A fala do entrevistado I, aponta que o NDE está instituído 
e integrado à organização do curso, cuja pauta da autoavaliação foi 
tomada para si.

Na verdade, esse processo de autoavaliação foi 
criado pelo núcleo docente estruturante, ali no 
núcleo docente estruturante nós criamos algumas 
comissões e dentre essas comissões a comissão de 
avaliação interna então o que nós decidimos no 
núcleo docente estruturante é que nós teríamos 
essa comissão de avaliação interna encabeçada por 
um membro do NDE [...] (ENTREVISTADO I).

Tradicionalmente, no âmbito das universidades, as ações 
administrativas e acadêmicas são geridas por órgãos colegiados 
organizados em várias instâncias de decisão. Em nível de gestão básica, 
o colegiado de curso é o órgão deliberativo em matéria acadêmica. 
Presidido pela coordenação de curso, o colegiado delibera todas 
as pautas oriundas da vida estudantil, do projeto pedagógico e as 
proposições do NDE.

Sob esta perspectiva, o NDE acompanha e avalia a 
implementação do projeto pedagógico de modo a subsidiar novas 
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decisões do colegiado de curso para redimensionar a direção das 
ações pedagógicas e, ainda, tem o papel fundamental de ajudar na 
sensibilização da comunidade e na institucionalização e aproveitamento 
dos resultados obtidos da autoavaliação, de forma a corrigir e (re)
definir os rumos da implementação do projeto pedagógico do curso.

Como se viu, os dados da pesquisa apontam que há unidades 
acadêmicas que resistem em trabalhar com o NDE estruturado de 
acordo com o prescrito na legislação nacional e na normativa interna 
da universidade. Neste sentido, assim como Bagatelli et al. (2020), este 
trabalho defende que a natureza democrática que constitui o NDE pode 
colaborar para a construção coletiva do curso e para a consolidação 
da autoavaliação, sendo esse núcleo uma estratégia importante de 
promoção de mudanças nos processos formativos do curso, desde 
que o grupo de docentes que o constitui, assuma a responsabilidade 
de refletir, estudar, discutir e propor ao colegiado ações que visem a 
qualidade social desejada pela comunidade acadêmica e prescrita no 
projeto pedagógico do curso.

No NDE, espera-se que os seus membros:

[...] pensem no curso como um todo, que 
passem a agir e a resolver problemas para o bom 
desenrolar das atividades acadêmicas, o que exige, 
dessa forma, a reconstrução, a reformulação de 
hipóteses, a socialização de ideias para tomadas 
de decisão (BAGATELLI et al., 2020, p. 146).

Com isso, busca-se a construção de uma identidade coletiva no 
curso, em que as responsabilidades pedagógicas e administrativas sejam 
partilhadas entre NDE e colegiado de curso. Quanto à autoavaliação, 
defende-se, assim como Bagatelli et al. (2020), que o trabalho do NDE 
não deve terminar com a elaboração de relatórios para a tomada de 
decisão do colegiado de curso. A natureza de seu trabalho é muito 
mais ampla, sistemática e permanente, direcionando-se, também, a 
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retroalimentar a crítica e a reflexão do processo autoavaliativo na 
unidade acadêmica.

4.1.15 Autoavaliação e qualidade do curso

Esta categoria discute a relação da autoavaliação com a qualidade 
do curso de graduação. Diante da polissemia do termo, defende-se 
qualidade como um conceito historicamente produzido, que é “[...] 
fixado a partir de um arbitrário sociocultural e orientado por diferentes 
expectativas que incorporam demandas diversificadas e mutáveis ao 
longo dos tempos” (FRANCO, 1992, p. 68), por isso é um conceito 
que não pode ser definido em termos absolutos. Ademais, um conceito 
de qualidade não é neutro, pois sempre pode refletir o posicionamento 
político e ideológico de quem o emite.

Portanto, definir qualidade em um contexto implica explicitar 
os descritores fundamentais da sua natureza. Em outros termos, implica 
definir coletivamente, por antecipação, as expectativas dos interessados.

No trabalho de campo, junto aos entrevistados, foi muito 
comum o uso do termo qualidade como sinônimo de algo bom, 
positivo, sem problematização de que/qual qualidade pensam para 
seus cursos. Essa lógica foi recorrente em suas falas quando indagados 
sobre a concepção que tinham de qualidade no curso:

Eu acredito ser muito importante para o curso 
[a avaliação] pois é uma ótima oportunidade de 
fazer uma análise detalhada e melhorando assim 
a qualidade do curso (ESTUDANTE).

É o curso que atenda às necessidades da sociedade, 
não é? Se você tem um curso de licenciatura e 
aí você tem as escolas, você tem que atender às 
escolas. Esse é o curso qualidade. [...] Isso é difícil 
né, mas vamos dizer que o egresso está na sala de 
aula, não é? E ele desenvolve boas práticas na sala 
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de aula, seus alunos aprendem. Então acho que 
isso é uma qualidade, dá para você avaliar por aí 
(ENTREVISTADO A).

Então, acho que nessas várias dimensões que o 
próprio SINAES utiliza e a gente vem utilizando, 
então vai desde a qualidade dos alunos que entram, 
na qualidade do corpo docente, da qualidade da 
estrutura então essas dimensões, essas ferramentas 
auxiliam avaliar em que nível que a gente está e 
que estratégias que a gente tem que adotar para 
possibilitar que a gente consiga galgar outras 
situações [...] (ENTREVISTADO L).

Por outro lado, quando considerada uma visão eminentemente 
técnica do processo avaliativo, a qualidade é concebida e avaliada em 
termos objetivos e, portanto, identificável objetivamente, mensurável:

Acho que a gente tem que olhar o que nós 
estamos produzindo, ou seja, eu acho que talvez 
um fator de avaliação, seria o nosso resultado, o 
profissional que está saindo daqui. Então aí talvez 
teria a nossa melhor avaliação. [...] de repente o 
melhor profissional nem sempre é aquele que tem 
melhores notas e que o aprendizado dele deu-se de 
um jeito numa área, ele não teve a universalidade 
do conhecimento e saber aplicar aquilo, e sabe 
responder a necessidade do público que ele vai 
atender, então se a gente pudesse avaliar quem 
já tá no mercado e que saiu desses bancos talvez 
fosse um avaliação interessante no sentido de 
apontar o que faltou para ele hoje na formação, ele 
como profissional. Talvez um profissional recente, 
alguém que saiu daqui há dois anos, alguém que 
saiu daqui há um ano, saiu daqui há três anos. 
Ele pode falar, não, tal coisa me serviu, acho que 
talvez fosse mais interessante que se apontasse esse 
caminho, talvez aquele (ENTREVISTADO B).
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Na perspectiva do entrevistado I, o entendimento do que 
seja qualidade de um curso de graduação está relacionado com o 
sentimento de felicidade do estudante, docente e gestores com o curso, 
a um projeto pedagógico bem elaborado e envolvente, além de o curso 
desempenhar um papel social na sociedade:

[...] a gente pode falar que um curso tem qualidade 
quando todos os atores envolvidos no processo 
estão felizes e trabalham bem, por exemplo aluno 
feliz, professor feliz, a gestão feliz, isso obviamente 
é porque tem reflexo numa qualidade de ensino, 
de trabalho muito boa, então eu acho que são 
vários aspectos que envolvem a qualidade desde 
infraestrutura, corpo docente administrativo, os 
discentes e o processo, processo que eu digo desde 
o projeto pedagógico, projeto pedagógico que seja 
envolvente, que seja bem elaborado, questões de 
apoio ao discente isso tudo eu acho que influencia 
pra um curso e é importante frisar que pra um 
curso, acho que objetivo que se almeja de um 
curso é que ele tenha um papel social, que traga 
algum respaldo para sociedade e isso acho que 
a gente tenta fazer [...] (ENTREVISTADO I).

Quando indagado se entende que existe alguma relação 
da autoavaliação com a qualidade da oferta do curso, o entrevis-
tado C responde:

Totalmente. Se a autoavaliação for uma proposta 
reflexiva e crítica então ela pode passar para o 
próprio estudante, confiando nessa ferramenta, os 
professores, os técnicos, todos os envolvidos com 
o curso, eles passam a confiar naquele elemento, 
aquela ferramenta, nos seus resultados, tendo um 
papel de orientação das práticas. Então a tendência 
é que o curso não fique estático e aí o próprio 
NDE vai sentir a necessidade de alterar, por 
exemplo, o próprio PPC (ENTREVISTADO C).
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Para Dias Sobrinho (2003c), a qualidade da educação, vista 
tanto do ponto de vista da ciência quanto dos efeitos sociais é, portanto, 
um valor essencial a ser considerado pela avaliação e deve ter primazia 
sobre qualquer mera quantificação ou comparação de resultados. Para 
isso, há que se estabelecer pela unidade acadêmica os parâmetros 
que devem compor o conjunto dos atributos do que se entende por 
qualidade do curso. A entrevistada U relaciona:

Bom, tem vários aspectos que a gente poderia 
considerar, eu acho que vários aspectos que a 
gente não considera, às vezes, que o ranking não 
considera, eu acho que a universidade deveria 
considerar ao avaliar a qualidade de um curso, 
por exemplo, o relacionamento entre professor 
e aluno, porque esse é um fato que gera muito ..., 
diminui a permanência nos cursos e foi apontado 
numa pesquisa recente aqui dentro da instituição 
por estudantes como um dos grandes fatores que 
levam a desistência, evasão do curso, então se ele 
está causando evasão ele está afetando a qualidade 
da formação daquele aluno, então a relação 
professor-aluno é uma coisa que não é avaliada 
na maioria dos instrumentos avaliativos, mas 
que é uma coisa que a gente deveria considerar 
para avaliar qualidade de um curso, [...] mas 
existem outros aspectos que também devem ser 
considerados, por exemplo o aluno, ele participa 
de extensão universitária? É um dos pilares da 
universidade e deveria ser considerado também 
na qualidade daquele curso, pesquisa e extensão, 
participação do aluno em outras atividades fora 
do ambiente universitário, relação professor-
aluno e aí tem vários outros aspectos que eu acho 
que deveriam ser considerados e fazem parte da 
qualidade, afetam a qualidade da formação do 
nosso aluno (ENTREVISTADA U).
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Sem embargo, os entrevistados pensam a qualidade no sentido 
objetivo, em que se pode estabelecer uma métrica. Para Dias Sobrinho 
(2002b, p. 26), “a avaliação fundada em uma epistemologia objetivista 
preocupa-se basicamente com a eficiência e o controle da qualidade”. 
A qualidade, segundo ele, se controla e há quem pensa que se avalia 
através somente de recursos de mensuração. De acordo com essa 
mentalidade dominante, qualidade mede-se, compara-se e tem preço, 
independentemente de referir-se a ideias ou a homens.

Nesta perspectiva, quando o entrevistado G é indagado 
sobre sua percepção de um curso de graduação de qualidade, assim 
ele se manifesta:

Eu acho assim, tirando aquilo lá que a gente 
sabe que o MEC avalia os pontos certinhos, eu 
acredito que é um curso que os alunos consigam 
ter as disciplinas com qualidade, docentes com 
qualidade, consigam ter atividades práticas 
com qualidade e que tenham uma preocupação 
teórica e prática desses alunos. [...] Docentes 
com qualidade eu acredito que as universidades 
tenham capacitado profissionalmente, então que 
sejam atualizados, fez graduação, fez mestrado, 
fez um doutorado, então são docentes que 
buscam sempre estarem atualizados. Essa é minha 
percepção (ENTREVISTADO G).

Coêlho (2003) chama a atenção ao fato de que a aceitação 
ingênua de uma compreensão reducionista da qualidade tem levado 
as universidades a privilegiarem aspectos quantificáveis e sobretudo 
a reduzirem questões amplas e complexas a banalidades limitadas e 
pobres, perdendo-se, assim, a complexidade, a riqueza e o sentido da 
existência humana e de suas criações, entre elas a formação humana, 
o saber, o ensino e a pesquisa. A entrevistada D aproxima-se disso 
quando exalta que um curso de qualidade é aquele que prepara muito 
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bem o estudante nas dimensões técnica e humana, para a ocupação 
de um espaço no mundo do trabalho:

Eu acho que o que qualifica o curso não como 
um curso de sucesso é o ingresso desse menino, 
dessa menina, no mercado de trabalho e que 
ele, quando ele encontra uma oportunidade, 
ele se sinta preparado para enfrentar, ocupar 
esse espaço, eu acho que no macro é isso, sabe? 
Preparado não só no aspecto técnico, mas como 
o ser humano mesmo sabe, ele ocupa esse espaço, 
ele tenha consciência do seu papel [...] do geral 
para o específico, uma diferenciação progressiva 
é aqui dentro eu acho que um físico tem que 
saber física e saber bem, assim como o médico 
tem que saber os aspectos teóricos e práticos 
da medicina porque a medicina é uma ciência 
teórico-prática, a física é uma ciência teórico-
prática, então ele tem que dominar a parte da 
fundamentação teórica e dominar as técnicas 
experimentais porque isso é o que dá condição, 
essa técnica é que dá condição para que ele tenha 
segurança para enfrentar o mercado então essa é 
a base. Outra coisa que faça que um curso seja 
um curso de qualidade é justamente ele se sentir 
bem aqui dentro, se sentir à vontade para errar 
sabe, ter condições de aprender a ser honesto 
consigo mesmo, percebe essa questão, um curso 
que acolhe e acolhe essa pessoa como um ser 
humano não como ideal de ser humano. [...] Eu 
acho que é isso, é isso que qualifica o curso, né. 
A questão do conteúdo e essa dimensão humana 
na prática (ENTREVISTADA D).

Em uma tentativa de definir o marco de qualidade de uma 
universidade, Leite (2005) diz que a qualidade pode ser compreendida 
no seu marco institucional e na visão do aluno e da sociedade, sob o 
seguinte aspecto:
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a) institucional: quando ela (universidade) é o que diz ser e 
faz (oferece) o que promete;

b) estudantes: quando obtêm o que dela esperam 
para sua formação;

c) sociedade: quando encontra ressonância na instituição.

Para a autora, a qualidade não é um ente abstrato. Não é 
atribuída por um ranking ou por uma nota, seja ela proveniente 
da avaliação que for. “A qualidade de uma instituição pode, e deve, 
ser definida por aqueles sujeitos que a fazem ser do jeito que ela é, 
que lhe dão uma cara, que podem definir seu perfil e o seu papel” 
(LEITE, 2005, p. 28).

Não obstante, a perspectiva que aqui se defende de qualidade é a 
de Silva (2009), complementada por Dourado et al. (2007), explicitada 
na seção 2.7, em que se passa a falar de qualidade social.

A qualidade social da educação, então, está consubstanciada na 
organização do trabalho pedagógico e gestão da instituição/unidade 
acadêmica; nos projetos pedagógicos; nas formas de interlocução da 
universidade com as famílias; no ambiente de aprendizagem saudável; 
na política de inclusão efetiva; no respeito às diferenças e o diálogo 
como premissa básica; no trabalho colaborativo e nas práticas efetivas 
de funcionamento dos colegiados e/ou outros órgãos representativos; 
e na prática educativa que transforma todos os espaços físicos em 
lugares de aprendizagens significativas e de vivências efetivamente 
democráticas. Além disso, ressalta-se também a importância de se 
considerar as condições objetivas que fazem parte dos elementos 
para que se compreenda a qualidade social da educação, aquelas que 
envolvem as dimensões intra e extrainstitucional.
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4.1.16 Indicadores de avaliação externa e distribuição de recursos

A presente categoria expressa a utilização dos resultados da 
avaliação externa para distribuição de recursos internos na universidade. 
O curso da entrevistada D, pelo fato de ter resultado insatisfatório no 
ciclo avaliativo do ENADE, sofreu, segundo ela, restrições internas 
na universidade de recursos financeiros e materiais:

É, ao ENADE. Então quer dizer, eu acabo ficando 
aí na mão de dois ou três alunos que vão trazer uma 
chancela para esse curso e a gente sabe que tem 
uma série de medidas que a própria lei determina 
para que a gente receba recursos, seja ele recursos 
financeiros ou próprio apoio institucional, então 
acho que o ponto mais impactante é o processo 
avaliativo, por outro lado você pode pegar um 
curso aí que tem um grande número de alunos que 
fazem uma avaliação como essa e que boicota esse 
processo de avaliação e isso vai implicar também 
como a comunidade acadêmica vai determinar 
a sua postura, não só no aspecto financeiro mas 
o próprio trato do curso em relação a. Baseado 
nisso, então, assim o que mais me afeta é essa 
questão (ENTREVISTADA D).

No entendimento da entrevistada D, a lógica de punição 
não deveria existir, pelo contrário, deveria potencializar esforços 
institucionais para que as fragilidades do curso fossem superadas:

[...] se o curso está fragilizado frente a uma avalição 
nacional, ele deveria ser mais cuidado, essa é 
minha linha de pensamento, e não o contrário, 
você usar isso como argumento pra restringir 
ainda mais os recursos e não é só em termos de 
disponibilidade de recursos financeiros assim do 
instituto, até a questão de logística mesmo de você 
tá precisando de coisas tipo carteiras entendeu? 
Ar condicionado [...] (ENTREVISTADA D).
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Remetendo à categoria anterior, o planejamento institucional 
deveria passar a discutir o significado dessa “qualidade”, comumente 
reduzido à métrica do rendimento. A indignação nas palavras da 
entrevistada D são carregadas de sentidos. Com Bourdieu, apreendeu-
se que os espaços sociais se compõem de um campo no qual estão 
presentes diferentes capitais simbólicos, culturais, sociais e econômicos 
o que gera relações de poder conflitantes e, por isso, o espaço social é 
considerado por Bourdieu como um campo complexo e tensionante.

Logo, o espaço social é um lugar de reflexão em que o exercício 
da discussão entre posições diferenciadas no mesmo campo é neces-
sário e pode engendrar novos sujeitos, novas práticas, enfim, novas 
possibilidades para que os cursos de graduação tenham uma qualidade 
socialmente referenciada.

4.1.17 Avaliação formativa x somativa

Esta categoria debate a eficácia da autoavaliação ser realizada 
ao longo do processo ou ao final da disciplina/período letivo. No 
curso da entrevistada D, a autoavaliação é realizada somente no final 
do período letivo, com a aplicação de um questionário on line:

A autoavaliação é um processo, ela é processual, 
ela culmina no final, com questionário que 
agora é um questionário on line inclusive, está 
sendo melhorado, avalia três aspectos, o aluno 
faz uma autoavaliação na disciplina, ele avalia o 
professor e avalia o grau de aprendizagem que 
ele está construindo na disciplina. Então são três 
aspectos, e isso tem sido feito recorrentemente, 
a gente faz através do centro acadêmico [...] O 
que seria ideal, seria uma, penso eu, uma rodada 
do instrumento no início e outra no final do 
período ou três. Início, meio e final do período, 
mas a gente não conseguiu atingir isso ainda 
(ENTREVISTADA D).
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Scriven (2018), define avaliação formativa como aquela que 
é realizada durante o desenvolvimento de um programa e é realizada 
com frequência variada com vistas a seu acompanhamento e à sua 
melhoria. Já a avaliação somativa, é conduzida após o término de um 
programa, ou seja, ao final de um processo.

Ao que parece, a entrevistada D se contradiz, dizendo que a 
autoavaliação em seu curso é processual, mas que acontece só no final 
do período letivo. Conforme se vê em Scriven (2018), no curso da 
entrevistada D a autoavaliação é uma prática de métrica dos resultados, 
portanto, a autoavaliação nesse curso não acontece de forma processual 
pois se trata de avaliação somativa.

Em outras palavras, a avaliação somativa é orientada para 
o julgamento e, com isso, propicia apoio para a decisão e para a 
responsabilização. A avaliação formativa é aquela através da qual é 
possível constatar se o projeto pedagógico do curso, de fato, está 
atingindo os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade 
entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante 
o desenvolvimento das atividades educativas propostas, a fim de 
possibilitar correção de rumos e recuperação de ações.

Marini (1998) acrescenta uma terceira função da avaliação, a 
função psicológica ou sociopolítica, que estimula a autoconsciência 
institucional a respeito da especificidade de suas ações e das prioridades 
a serem definidas em face das demandas sociopolíticas, bem como 
pode estimular comportamentos individuais e relações interpessoais 
identificados com os propósitos do projeto pedagógico do curso. 
Entende-se que esta função sociopolítica pode, perfeitamente, integrar-
se à função formativa no processo autoavaliativo dos cursos de graduação.

Via de regra, não se observou a prática da avaliação formativa 
nos cursos pesquisados. A autoavaliação nos cursos, quando realizada 
com certa regularidade, essa encontrava-se programada para o final do 
semestre acadêmico, como relatado pela entrevistada D.
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Para Marini (1998), a avaliação formativa é usada para tomada 
de decisões que levem ao aperfeiçoamento de um programa, de um 
processo ou de um produto de uma instituição; a avaliação somativa 
se presta à contabilidade da produção e dos resultados com vistas à 
seleção, classificação e atribuição de mérito.

Segundo essa autora, a prioridade atribuída a uma ou outra 
dessas funções é que adjetiva a avaliação de formativa ou somativa. 
Entretanto, em um processo autoavaliativo, elas não são mutuamente 
excludentes, podendo cada uma delas prevalecer em determinados 
momentos, conforme o contexto da realidade dos cursos e a necessidade 
da gestão acadêmica.

4.1.18 Cultura avaliativa

A presente categoria observa que a prática de autoavaliação 
desenvolve uma cultura avaliativa no âmbito de toda a instituição. No 
curso do entrevistado M, a autoavaliação tem sido aplicada ao final do 
período letivo, o que caracteriza um lastro de experiência dessa prática 
do centro acadêmico, seu agente promotor, e aos próprios docentes do 
curso, que têm convivido com essa movimentação há algum tempo:

Como é um instrumento de dimensão histórica, 
na verdade, é uma coisa que foi construída em 
outras gestões do centro acadêmico junto com 
a coordenação, eu até colaborei no primeiro 
movimento. É um instrumento que acaba 
tendo vários autores, por exemplo, no início 
da minha gestão, o centro acadêmico já vinha 
caminhando nesse sentido, então naquela 
época, eu colaborei no que pude quanto à 
estruturação de um instrumento. De lá para 
cá, com mudanças de centro acadêmico, os 
meninos culturalmente assumiram essa proposta 
de avaliação e desenvolveram outras questões, 
outras estruturas, até tentaram diferentes mídias 
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e quando possível estabeleceram um diálogo que 
agora está bastante regular com a direção do 
Instituto (ENTREVISTADO M).

Observa-se que, no curso dos entrevistados D e M, estruturou-
se um habitus da prática autoavaliativa entre os estudantes. Nesta 
lógica, torna-se importante considerar a visão dos estudantes sobre 
os processos de avaliação, uma vez que eles podem destacar o que se 
passou por dentro do curso, valorizando as contribuições que possam 
oferecer, não só para a unidade acadêmica, mas para a constituição 
de uma cultura de avaliação institucional que possa contribuir para 
o desenvolvimento de processos formativos emancipatórios, como 
relata a entrevistada D:

É bem importante esse olhar avaliativo que a 
gente tá tendo aqui no Instituto, é um olhar que 
a gente acaba tendo no âmbito de toda instituição, 
quer dizer, o teu olhar avaliativo agora fica mais 
consciente, então, tanto por parte dos alunos 
quanto por parte dos professores, quanto por 
parte da administração do Instituto, quer dizer, 
a gente passa a criar uma cultura avaliativa. Mas 
é uma cultura avaliativa para que a gente possa 
fazer uma autorreflexão e tomar atitude, como 
é que a gente vai melhorar esse contexto sabe, 
então o povo da física vai ficando assim um povo 
muito questionador, eu acho, e não é só o povo 
da física, acho que todas as comunidades que 
tem essa prática de avaliação, essa comunidade 
se torna uma comunidade mais questionadora 
(ENTREVISTADA D).

Diante do que expõe o entrevistado N e, logo depois a 
entrevistada R, é preciso uma forte intencionalidade para fazer a 
ruptura com os padrões da punição. Considerando que os processos de 
avaliação são culturais, entende-se que é necessário despender esforços 
para se estabelecerem as bases reflexivas da avaliação, pois não é isso 



192

o que se tem visto, de um modo geral. Para transpor a concepção 
e a prática da avaliação do caráter punitivo para uma prática mais 
emancipatória, há que se considerar outra lógica, com outro sentido 
filosófico, ético e político, assumindo a avaliação um caráter educativo 
como uma prática social e com objetivos formativos:

Eu acho que tem que haver uma mudança de 
cultura dentro da universidade, de perceber que 
a avaliação não é uma punição para o professor, 
não é uma punição para as pessoas dentro da 
universidade, ela é um momento, ela abre um 
momento de reflexão para um momento de 
melhorias das práticas (ENTREVISTADO N).

Na perspectiva da entrevistada R, a efetivação da cultura de 
participação na avaliação faz com que os resultados gerados se tornem 
mais precisos e confiáveis, pois a comunidade acadêmica passa a ser 
responsável e comprometida com a avaliação; a conscientização da 
comunidade passa pela lógica de que a avaliação é uma construção 
coletiva e não apenas um instrumento de aferição:

O mais importante pra mim é a avaliação, é o 
mais importante, porque é o momento que o curso 
tem de se olhar, de ver os seus, o seu caminho, a 
sua produção, os problemas que tão enfrentando, 
as lacunas que precisam ser preenchidas e se 
não avaliar eles são duas coisas importantes, 
é o planejar e o avaliar, se você não faz um 
planejamento e não avalia um planejamento como 
que você vai para frente, e a outra coisa é que essa 
avaliação ela tem que ser feita pelas pessoas que 
vivenciam se não ela não é autoavaliação, então 
alunos e professores são absolutamente necessários 
se avaliar, então a gente vê resistência nisso, muita 
gente não quer fazer, não gosta de fazer mas 
é importante [...] é aí que é o problema, é da 
cultura da avaliação, quando se fala em avaliação, 
associa-se isso a punição, a levantar os problemas 
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que vai diminuir e não é nada disso, quando a 
avaliação é feita com rigor, só contribui com o 
crescimento (ENTREVISTADA R).

O entrevistado T relata sua experiência no debate sobre 
autoavaliação de cursos de graduação, em sessão plenária no Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMT:

[...] acho que foi um tema que se acolheu a 
importância dele, mas o debate ter acontecido 
especialmente no pleno, no CONSEPE, mostra 
um pouco isso que você está dizendo, mostra 
uma baixa densidade na nossa cultura de 
avaliação. Em que sentido eu estou dizendo 
isso? Que muitas vezes isso acontece em outros 
momentos, as pessoas acabam discutindo a partir 
da sua unidade, não pensando na universidade 
como todo e a universidade é muito diversa [...] 
(ENTREVISTADO T).

A pouca participação de membros do CONSEPE no debate 
sobre a institucionalização da autoavaliação nos cursos de graduação 
da UFMT, pode denotar resistências e, até certo ponto, indiferenças 
com a importância da temática no âmbito da universidade.

Em sua pesquisa, Lima (2008) constata que, de um modo 
geral, existe uma resistência em não colocar em prática a avaliação 
como política institucional por causa do significado e dos sentidos 
atribuídos a ela. A autora enfatiza que pela avaliação o outro é exposto, 
é colocado do avesso, é visto pelo olhar do outro, e esse olhar pode 
causar medo, desconfiança, insegurança. Logo, é mais confortável 
ignorar e resistir à proposta avaliativa do que enfrentar os conflitos e 
as tensões que ela pode gerar.

Dias Sobrinho (2002b) explica que a avaliação, em sentido 
amplo, faz parte da vida humana e está presente no cotidiano dos 
indivíduos. Nas práticas rotineiras, os docentes não costumam pensar 
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que na avaliação pode haver sentidos, relações e intencionalidades que 
pouco têm a ver com intencionalidades educativas. O autor ressalta 
que, antes mesmo da institucionalização das escolas, a avaliação já 
era praticada para fins de seleção social. “Com efeito, a avaliação está 
ligada à questão das escolhas, e a seleção social é tão ‘naturalmente’ 
aderida a ela que passa como constituinte de sua essência” (DIAS 
SOBRINHO, 2002b, p. 35).

Para Bernardes (2018), há que se propiciar e estimular a cultura 
de participação na avaliação dentro da instituição. À medida em que 
há a participação democrática na avaliação, a autora entende que se 
abrem brechas para práticas formativas, diagnósticas e educativas da 
avaliação. Com isso, conduz-se ao diálogo e à negociação, pois, a partir 
de resultados alcançados, atores sociais podem se posicionar com 
opiniões diferentes a respeito dos resultados para a tomada de decisão.

Nesse sentido, consoante Bertagna (2010), no movimento da 
avaliação, deve-se considerar a participação e o esclarecimento dos 
docentes que são decisivos para modificar as relações internas vivenciadas 
no universo acadêmico, bem como romper com os rituais educativos 
enraizados e os valores já instituídos informalmente, sem o que, pouco 
se efetivará em qualquer mudança em relação à cultura avaliativa.

4.1.19 Dimensões avaliadas

A presente categoria ilustra as dimensões e aspectos que podem 
ser avaliados pelos instrumentos. No curso dos entrevistados D e M, 
o questionário de autoavaliação abrange a dimensão do docente e suas 
metodologias em sala de aula, bem como os estudantes autoavaliam o 
desempenho em cada disciplina para verificar o quanto conseguiram 
aprender de fato:

Avalia o professor e avalia a disciplina, a 
importância da disciplina, do quanto ele consegue 
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aprender de fato uma disciplina e aplicar esse 
conhecimento (ENTREVISTADA D).

Por disciplina em 3 dimensões, professor, aluno e 
aspectos metodológicos (ENTREVISTADO M).

No curso dos entrevistados C e I, as disciplinas são avaliadas 
individualmente e, dentro delas, o docente e sua relação com o estudante; 
e o estudante também autoavalia o seu desempenho acadêmico. Além 
disso, aspectos como a infraestrutura e o relacionamento com a gestão 
também fazem parte do processo autoavaliativo:

Começa primeiro pela relação professor-aluno, 
essa relação professor-aluno muitas das vezes 
o estudante, ele é constrangido a comunicar, 
informar diretamente para o professor da disciplina 
como ele se sente na sua disciplina e há também a 
questão do professor muitas vezes não estimular 
e não incentivar os estudantes a informá-lo sobre 
como está se sentindo, essa é uma das questões, 
a outra questão é avaliação propriamente da 
disciplina, a avaliação da disciplina muitas vezes 
ela é negligenciada como um papel, um papel que 
auxilia na aquisição do conhecimento porque a 
avaliação ela não é simplesmente um teste para 
ver se o aluno sabe ou não sabe, mas ela pode ser 
muito mais do que isso, então o aspecto tanto da 
relação professor-aluno quanto da avaliação da 
disciplina feito individualmente, cada estudante, 
esses dois eu vejo como fundamentais e há um 
terceiro que eu colocaria aqui que é, não com 
relação ao próprio coordenador, mas quando 
eu falo coordenador eu falo da gestão do curso, 
precisa ter um instrumento de avaliação de como 
a gestão tem tratado esses dados para que possa 
efetivamente ter um resultado no curso e não só 
nas disciplinas, mas na relação professor-aluno, na 
diminuição de evasão [...] (ENTREVISTADO C).
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Eles avaliam individualmente as disciplinas, 
o docente, a infraestrutura, relação com a 
coordenação de ensino, com os técnicos 
administrativos, o aluno faz uma autoavaliação, 
uma autocrítica também porque ele é um ator 
importante e o protagonista do processo de 
ensino-aprendizagem e a partir desses dados 
a gente consegue, então, visualizar ações para 
melhoria desse processo ensino-aprendizagem 
(ENTREVISTADO I).

Em relação ao que se deve perguntar em um processo 
autoavaliativo, Dias Sobrinho (2002a) faz uma reflexão bastante 
interessante e oportuna. O autor assevera que os exames de um modo 
geral, referindo-se aos de larga escala, quando propõem uma pergunta 
sobre determinado conteúdo, nunca questionam se tal conteúdo é 
adequado, se é pertinente, considerando sua missão institucional ou 
aquilo que a instituição define como sua filosofia educativa ou o seu 
projeto educacional. Não perguntam se o conteúdo é adequado do 
ponto de vista científico, do ponto de vista social, ou do ponto de 
vista político e ético. Por corolário, seria perguntar a respeito do tipo 
de formação que os estudantes estão recebendo.

Neste sentido, o autor cita alguns exemplos:

Costuma-se avaliar o professor, o indivíduo 
professor. As perguntas são aquelas pontuais, se 
ele é assíduo, pontual se discute o programa com 
os estudantes, se tem bom relacionamento, etc. 
coisas mais aparentes e superficiais. Entretanto, 
não se faz a pergunta fundamental: qual o papel 
que o professor ou a professora está realizando 
em termos de formação [...]. Fazendo um outro 
tipo de raciocínio, creio que mais importante 
que avaliar o indivíduo professor seria avaliar a 
docência. Acho que deveríamos avaliar as grandes 
estruturas – a docência, a pesquisa, a extensão – e 
como isso está relacionado (pensando mais em 
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termos de Universidade, [...]) como todo este 
conjunto de meios estaria conectado com os 
fins que é a formação. [...] Essas são perguntas 
fundamentais que não são postas. Pergunta-se 
sobre o conteúdo, analisa-se se o professor tem 
tal ou qual titulação, etc. [...] e não se fazem as 
perguntas básicas, filosóficas (DIAS SOBRINHO, 
2002a, p. 169).

Sem desmerecer os resultados do processo autoavaliativo, o 
autor entende que deveriam ser avaliadas as relações, as estruturas, 
sem perder de vista os processos e contextos que certamente vão levar 
às condições de produção e esta, por sua vez, nos leva a pensar na 
questão do respeito à identidade institucional. Considerando que cada 
instituição tem sua própria realidade, um instrumento de avaliação 
pode servir muito bem para uma, e não para outra.

Ademais, nas dimensões da autoavaliação, ressalta-se a 
importância de se considerar as dimensões intra e extrainstitucional, 
abordadas por Dourado et al. (2007), já anunciadas na seção 2.7.

Em suma, além de boas perguntas e por mais abrangentes 
elas sejam, o importante é o exercício da reflexão a respeito da 
informação que o instrumento de avaliação possa captar. Avaliar tem 
muita proximidade com reflexão, e que esta seja coletiva, conduzida 
socialmente por todos os concernidos nela – os docentes, estudantes, 
técnicos e demais pessoas que integram a comunidade acadêmica.

4.1.20 Métodos de aplicação da autoavaliação

Esta categoria remete às formas e modelos de instrumentais 
mais utilizados na autoavaliação. Assim como os instrumentos, não 
existem métodos perfeitos ou ideais para a aplicação da autoavaliação. 
Cada contexto e realidade vão requerer os seus instrumentais específicos:



198

[...] desde quando a gente assumiu, na verdade, o 
centro acadêmico, uma das coisas que a professora 
[...] deixou bem claro para a gente é sobre a 
avaliação, ela exigia que fosse feita e sempre 
nas outras gestões foram desenvolvidas através 
de papel, a gente respondia a mão, portanto é 
muito papel que vai sabe, então a gente decidiu 
reformular as perguntas e fazer uma coisa mais 
objetiva. E tirar do papel e fazer em formulário 
eletrônico [...]. Os alunos vão se avaliando numa 
escala. A gente coloca a escala, acho que é de 1 a 5 
e a gente pergunta para ele, numa escala de 1 a 5, 
quanto que você se dedicou para essa disciplina? 
Então assim, são perguntas, com escalas para eles 
responderem como eles se dedicaram na disciplina 
(ENTREVISTADA P).

No curso da entrevistada P, o processo autoavaliativo é 
realizado pelo centro acadêmico. Esse fator cria uma unilateralidade 
no processo autoavaliativo, pois, em se tratando de uma organização 
acadêmica, defende-se que a autoavaliação seja realizada pelo Núcleo 
Docente Estruturante (NDE), conforme discutido na categoria 5.1.14. 
Pela sua natureza, o NDE situa-se junto à gestão pedagógica do 
curso de graduação, como forma de assegurar o cumprimento dos 
objetivos do seu projeto pedagógico. Neste sentido, o trabalho do 
NDE seria o de responsabilizar-se pelo acompanhamento e avaliação 
da implementação do projeto pedagógico do curso de graduação. 
Portanto, essa atribuição não pode caber ao centro acadêmico, único 
e exclusivamente. Em relação à forma de aplicação, no curso da 
entrevistada P, os instrumentos da autoavaliação eram, no início, 
aplicados em papel impresso e depois, bem recentemente, passaram 
a utilizar os formulários eletrônicos do Google.

O curso do entrevistado M é o mesmo da entrevistada anterior. 
Ele corrobora a ideia de que a realização da autoavaliação seja uma 
das atribuições do NDE do curso:



199

Ela [a autoavaliação] tem acontecido 
semestralmente, mas o mérito disso é em 
função da participação ativa dos estudantes nessa 
avaliação, principalmente pelo centro acadêmico, 
não há uma demanda da instituição pra com 
esses estudantes no sentido de participarem 
da avaliação, pelo contrário, são esses próprios 
estudantes que se organizam para serem ouvidos 
em construir agora em colaboração com a direção 
e coordenação um instrumento de avaliação do 
curso e da realidade da sala de aula. O que deveria 
ser, a forma como eu entendo a nossa regulação 
interna, uma demanda invertida, feita a partir 
do Núcleo Docente Estruturante, mas que tem 
acontecido graças à ação dos próprios estudantes 
(ENTREVISTADO M).

Já no curso do entrevistado H, além de se realizar a avaliação 
das disciplinas em si, também é aplicado um questionário junto aos 
ingressantes com a proposta de identificar o perfil de cada estudante. 
Nesta lógica, utilizam-se da avaliação como forma de captar informações 
sobre os conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com 
vista à organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo 
com as situações identificadas. Neste caso, no curso do entrevistado 
H é utilizada a avaliação diagnóstica com os estudantes ingressantes:

[...] e a gente tem aplicado também um 
questionário com os que entram no curso para 
tentar identificar o perfil do calouro, se realmente 
eles têm conhecimento do que é zootecnia, qual 
que é a atuação do zootecnista no mercado e tem-
se trabalhado com o perfil do ingresso também 
(ENTREVISTADO H).

A avaliação diagnóstica utilizada no curso do entrevistado 
H, com os ingressantes, retrata os aspectos fortes e fracos de cada 
estudante, o que permite a partir daí determinar o modo de ensino 
mais adequado. Esse tipo de avaliação auxilia, também, na detecção 
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das possíveis dificuldades de aprendizagem dos estudantes do curso 
ao mesmo tempo em que busca conhecer, principalmente, as aptidões, 
os interesses e as capacidades e competências enquanto pré-requisitos 
para futuras ações pedagógicas.

Já no curso do entrevistado I, a autoavaliação é utilizada para 
solucionar problemas do curso, cujos resultados são considerados no 
planejamento acadêmico, subsidiando a prospecção de ações educativas:

[...] é o professor quem encabeça essa comissão 
de avaliação, essa avaliação então ela abrange 
alguns aspectos, como eu disse é desde questões de 
ensino-aprendizagem, ela avalia individualmente 
as disciplinas, o docente, a infraestrutura, relação 
com a coordenação de ensino, com os técnicos 
administrativos, o aluno faz uma autoavaliação, 
uma autocrítica também porque ele é um ator 
importante e o protagonista do processo de ensino-
aprendizagem e a partir desses dados a gente 
consegue, então, visualizar ações para melhoria 
desse processo ensino-aprendizagem, então todos 
esses resultados que nós temos eles são tabulados, a 
gente faz uma análise estatística desses dados e esses 
dados são apresentados semestralmente nas nossas 
reuniões de planejamento acadêmico, todo início 
de semestre a gente tem a reunião de planejamento 
acadêmico, esses dados são apresentados e a gente 
faz uma prospecção de ações a serem realizadas 
a curto, médio e longo prazo para minimizar o 
que a gente viu, algum fator de evasão, assim por 
diante (ENTREVISTADO I).

Todavia, para além da utilização dos instrumentos técnicos 
e da especificação de suas aplicações nos processos autoavaliativos, 
conforme tratam os entrevistados, Dias Sobrinho (2003d) enfatiza a 
epistemologia subjetivista em avaliação, que se baseia na experiência 
e na socialização. No entanto, segundo o autor, importante se faz 
que o grupo encontre uma perspectiva válida dentro do seu marco de 
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referência, pois a avaliação está intencionalmente ligada ao contexto e 
seus descobrimentos são interpretados dentro do mesmo.

4.1.21 Devolutiva dos resultados da autoavaliação

A presente categoria aborda formas de devolver os resultados 
da autoavaliação à comunidade acadêmica.

No questionário do estudante, na questão em que puderam se 
manifestar livremente, percebeu-se alguns depoimentos que afirmaram 
desconhecer os resultados da autoavaliação em seus cursos. A opinião 
desses estudantes a respeito disso, é deveras impactante e muito se 
distancia dos princípios do ideário democrático:

No meu curso há a autoavaliação, mas não é 
divulgada e ninguém sabe o que é feito com 
isso no final. Não notei nenhuma melhoria. 
Quando questionei a coordenação sobre quando 
iriam divulgar o resultado, me disseram que 
estavam testando o sistema e que não era para 
valer (ESTUDANTE).

A instituição precisa colocar em prática o resultado 
da autoavaliação dos alunos (ESTUDANTE).

Os participantes de um processo autoavaliativo, principalmente 
no campo educacional, estão implicados no processo, desde sua 
concepção à sua conclusão. A omissão dos resultados é uma prática 
totalmente autoritária que pode levar a comunidade acadêmica 
ao descomprometimento com a causa, ou ainda, ao próprio 
descrédito do processo.

Ristoff (2000) fundamenta que um projeto de avaliação no 
âmbito das universidades públicas deve ser assentado com base em 
vários princípios, entre eles a “legitimidade”. Em outras palavras, o 
processo autoavaliativo deixa de ser legítimo quando seus resultados 
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não são construídos com base em informações fidedignas, cujo espaço 
de tempo não seja capaz de ser absorvido pela comunidade universitária.

Além disso, Ristoff (1999) também destaca que comunicar-
se com mais frequência e eficiência com os estudantes, egressos, 
docentes, técnicos, bem como com o grande público, é uma questão 
de sobrevivência para as universidades. À medida que as avaliações 
são realizadas, as informações, a análise e a interpretação dos dados 
precisam ser repassadas à comunidade acadêmica, pois, segundo o 
autor, interpretações cuidadosamente divulgadas terão grande poder 
multiplicador e capacidade educativa.

4.1.22 Relações hierárquicas nas unidades acadêmicas

A presente categoria diz respeito às relações entre direção, 
coordenação e docentes, bem como entre colegiado de curso e 
congregação das unidades acadêmicas.

Em conformidade aos Estatutos da UFMT (Portaria SESu 
MEC n.º 628, de 03/09/2008), a gestão da universidade se distingue 
em acadêmica e administrativa. Em se tratando da gestão acadêmica, 
que é a que se discute nesta pesquisa, ela se distribui em 3 níveis: nível 
básico, intermediário e superior. A gestão acadêmica de nível básico é 
constituída pelo colegiado de curso, cuja presidência nata é exercida 
pela coordenação. O colegiado tem como atribuição estatutária a 
deliberação sobre políticas, estratégias e rotinas acadêmicas, para os 
fins de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do curso.

Em nível intermediário, a gestão acadêmica na unidade é 
exercida pela congregação do instituto ou da faculdade e, em nível 
superior, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE) que é o órgão máximo em deliberação de políticas 
acadêmicas, estudantis e questões da rotina pedagógica dos cursos de 
graduação e pós-graduação. Em outros termos, a gestão acadêmica da 
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UFMT deve seguir a linha hierárquica da representatividade estabelecida 
em seus órgãos colegiados.

Em 2018, o CONSEPE aprovou a instituição do Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) na UFMT, por meio da Resolução nº 77, 
de 29/10/2018. Conforme já discutido, o NDE é um órgão assessor e 
propositivo ao colegiado de curso, sem nenhuma função deliberativa, 
cabendo-lhe matérias afetas à gestão pedagógica do curso, inclusive a 
de gerir o processo autoavaliativo.

Com base no que dispõe a organização acadêmica da gestão da 
UFMT, prescrita em seus Estatutos, cada unidade acadêmica desenvolve 
sua prática e seus costumes, constituindo-se, assim, uma cultura local 
de gestão. Constata-se isso nos relatos dos entrevistados A, C e M:

Quer dizer, eu como membro do colegiado vou 
cobrar desse colegiado, dependendo da avaliação 
que vier, nós vamos ter que tomar as providências 
que a avaliação apontar. Claro que o instrumento 
de avaliação na primeira [experiência] com certeza 
não vai ser o melhor, mas nós vamos repensar e 
nós vamos agir para isso (ENTREVISTADO A).

As práticas reflexivas elas podem trazer a gente 
pra auto reflexão, eu não falo num aspecto 
individual somente, não, mas eu falo a gestão 
como um todo, seja colegiado, seja NDE, fazer 
uma auto reflexão, essa auto reflexão se ela for 
feita com uma auto crítica, ela pode ser uma 
ferramenta interessante pro desenvolvimento do 
curso (ENTREVISTADO C).

Mais esporadicamente, em questões mais globais 
no tocante ao curso, o meu núcleo docente e o meu 
colegiado são muito próximos, [...] então meu 
núcleo docente acaba sendo ciente de toda decisão 
do meu colegiado e vice-versa. As diferentes 
plataformas digitais permitem que a gente faça 
essa distribuição dessas informações e decisões, 
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então eles sempre sabem, um sempre sabe o que 
o outro está fazendo (ENTREVISTADO M).

Em que pese as definições estatutárias em relação à gestão 
acadêmica da universidade, parece que há algumas lacunas que geram 
indefinição nos momentos em que há necessidade de a coordenação 
do curso se posicionar junto ao docente em relação a algum efeito 
diagnosticado na autoavaliação como negativo, referente ao ensino, 
em determinada disciplina, a ponto de a coordenação não se sentir 
com legitimidade para abordar o docente e buscar uma superação da 
questão. O relato do entrevistado M é significativo:

Como eu não me vejo como chefia imediata dos 
professores, eu não reconheço a coordenação 
com essa dimensão. A atitude que eu tomei foi 
recomendar à direção que trabalha na atribuição 
dos encargos frente ao colegiado, à congregação, 
que repensassem a indicação do professor para 
aquela disciplina (ENTREVISTADO M).

Ora, em Ristoff (2003), se vê que a avaliação deveria atender 
às necessidades de informação de todas as partes reais ou potenciais 
interessadas no objeto da avaliação, o que o autor veio a chamar de 
stakeholders. Ademais, é responsabilidade do avaliador identificar 
os stakeholders de uma avaliação e projetar (ou identificar) suas 
necessidades de informação.

O autor continua seu raciocínio dizendo que, nas universidades, 
convivem diversos interesses, sendo que muitos deles comungam muitos 
conflitos e, portanto, a tarefa da avaliação se torna particularmente árdua.

Sem embargo, os agentes que integram a universidade precisam 
enxergá-la como um sistema educacional que, para funcionar, há 
que se desenvolver a gestão dos processos em matéria acadêmica. Em 
outras palavras, se o resultado do processo autoavaliativo aponta um 
problema com a aprendizagem dos estudantes em uma disciplina x, 



205

há que se aprofundar nas causas dessa questão e nessa investigação, 
não se podendo dispensar a ciência e o envolvimento do docente 
responsável por aquela disciplina. Nesse caso, a gestão é do processo 
(desenvolvimento da disciplina x com baixo desempenho dos estudantes) 
e não do docente da disciplina x. Por este ângulo, a lógica da avaliação 
deve tender para a democratização do controle e não para o controle 
dos entes democráticos.

4.1.23 Sentimentos do ser avaliado

A presente categoria diz respeito aos sentimentos dos docentes 
em relação ao processo autoavaliativo. Nem sempre é confortável o 
lugar de quem é avaliado, pois essa atitude depende da forma como é 
concebido o conceito de avaliação para a pessoa, concebida enquanto 
oportunidade de construção e transformação, ou resultando em defesas 
que poderiam não propiciar o seu crescimento pessoal e profissional. 
A percepção dos entrevistados a esse respeito está densa de sentidos:

É preciso que nosso corpo docente entenda e aprenda 
a fazer reflexão e aceitar insumos externos a respeito 
da sua conduta (ENTREVISTADO M).

Eu, mesmo em reunião no meu departamento, eu 
tive um colega que disse que não via sentido os 
alunos avaliarem o trabalho docente, na época eu 
era coordenador e estava querendo implementar 
uma política de avaliação e teve um colega que 
disse, não, aluno não tem como me avaliar 
(ENTREVISTADO T).

Bom, primeiro a questão da avaliação, é uma coisa 
que para nós, humanos, ser avaliado é uma coisa 
que mexe com a gente, porque a avaliação é algo 
que vai mostrar os nossos defeitos também, pode 
nos mostrar as coisas boas, mas também mostra 
nossas mazelas, essas coisas. [...] Porque é medo, 
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nós temos medo bobo, nós temos medo de sermos 
avaliados (ENTREVISTADO A).

Em estudos com alunos e professores da educação infantil à 
universidade, Hoffman (2003 apud GOMES et al., 2005) relata que 
esses sujeitos raramente apresentam imagens positivas associadas ao 
termo “avaliação”, e sim uma concepção pejorativa inerente ao tema, 
além de demonstrarem ter a percepção de avaliação como estática, 
com caráter classificatório e sentencioso. A pesquisadora constata que 
a ambiência educacional em que os docentes foram formados, cuja 
perspectiva da avaliação estava voltada para a aprovação ou reprovação, 
contribui para consequências negativas na vida profissional dos docentes, 
como viver sob a égide do medo em situações de ser avaliado. Neste 
sentido, o entrevistado N se manifesta:

Há muito uma questão de insegurança. Tem vários 
professores que são inseguros até onde eu possa 
ver em relação as suas aulas talvez, em relação 
as suas práticas, então eles percebem a avaliação 
talvez como uma arma que os estudantes vão 
utilizar contra ele, então se o professor vamos 
lá, talvez o professor não necessariamente seja 
inseguro, mas ele dá uma aula muito pesada, 
ele dá uma aula muito técnica, uma aula que 
exige muito dos estudantes e se esse professor 
for avaliado, ele tem medo e insegurança de que 
o aluno dê uma nota baixa para ele porque ele 
está cobrando demais o aluno, ele está passando 
dos limites, está fazendo avaliações muito difíceis, 
ele percebe isso como uma arma que o estudante 
pode usar contra ele. Então tem isso, eu não sou, 
não é o meu caso, eu estou dizendo de certas 
situações que podem acontecer com os nossos 
colegas aqui, tem outra parte que realmente não 
dá uma aula boa, a gente tem que dizer isso, tem 
colegas que não dão boas aulas e com a avaliação 
eles podem ser questionados, professor a sua aula 
não está boa, esse professor está reprovando 90% 
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da turma, os alunos não estão satisfeitos, a gente 
tem ouvido reclamações, então esse professor que 
eu vou chamar de mau professor ele pode ser 
desnudado com a avaliação, ele tem medo disso, 
então até certo ponto, eu vejo dessa forma que o 
professor muitas vezes tem medo e insegurança 
de que a avaliação vá ser usada contra ele e 
muitas vezes o bom professor pode sofrer com 
a avaliação porque por algum motivo o aluno 
não foi com a cara dele, como eu falei a questão 
de sala é uma questão humana, tem sentimento, 
então por algum motivo o aluno não gostou 
do professor, por mais que o professor tente, e 
depois o aluno vai lá tentar punir o professor 
com uma nota baixa que talvez ele não mereça 
[...] (ENTREVISTADO N).

Também não se pode deixar de lado a questão de a avaliação 
ser utilizada como instrumento político e, nesse caso, encontra-se 
uma contradição. O receio, e até a repulsa, que alguns docentes têm 
em relação à avaliação é a manipulação dos instrumentos, da parte 
dos estudantes, para efeitos de punição com uma avaliação ruim, 
ou mesmo dos resultados, da parte de seus pares, por questões de 
incompatibilidades políticas e/ou ideológicas, conforme relata o 
entrevistado N.

Neste sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de 
atitudes que tornem o contexto do processo autoavaliativo na unidade 
acadêmica mais leve, mais formativo e emancipatório.

4.1.24 Resultados e melhorias no curso

A presente categoria explora as ações de melhorias no curso 
a partir dos resultados da autoavaliação. A avaliação, por si só, não 
é boa ou má; o que irá determinar o seu papel é a maneira como os 
seus resultados são tratados no âmbito da comunidade acadêmica. 
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Eis o grande dilema para os avaliadores: o que fazer a partir dos 
resultados encontrados?

Para os estudantes entrevistados, cujos relatos estão logo 
abaixo, com o processo autoavaliativo implementado em seus cursos, 
atestam melhorias:

Meu curso tem autoavaliação on line e todo 
semestre há divulgação para que façamos a 
avaliação das matérias concluídas. Ademais, o 
centro acadêmico e a coordenação estão sempre 
em contato direto com os alunos, perguntando 
sobre sugestões e necessidades observadas pelos 
mesmos. A autoavaliação colabora com a melhoria 
do curso, tanto na infraestrutura, quanto na 
metodologia dos professores (ESTUDANTE).

No meu curso é de extrema importância, 
tendo em vista que nosso curso é um dos que 
mais tem reprovação de alunos, hoje vejo 
que melhorou bastante com essa avaliação 
semestral (ESTUDANTE).

A autoavaliação do meu curso foi essencial 
para melhorar as relações entre o colegiado e os 
estudantes (ESTUDANTE).

O entrevistado Q corrobora a opinião dos estudantes:

É incrível a mudança, do instituto extremamente 
apático quando eu entrei para um instituto 
completamente, não sei agora que palavra a gente 
poderia dizer, mas tudo completamente ativo 
por si só, a gente tem um processo de contato 
muito grande dos alunos com os professores e isso 
foi mérito do centro acadêmico, de tá trazendo 
eles aqui, de tá chamando os professores pra 
palestrar, criar momentos de palestra dos próprios 
professores, de convidar os professores para darem 
palestras na semana do calouro. [...] Uma série 
de projetos começou a aflorar [...], vários outros 
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projetos de extensão nasceram, a gente está 
tendo eventos formativos [...], então você vê 
que o instituto hoje é um instituto ativo para a 
comunidade, ativo para com seus alunos, ativo 
para com a universidade (ENTREVISTADO Q).

Já foi discutido em outros capítulos que, em um processo 
autoavaliativo de um curso de graduação, existem distintos interesses 
em jogo. Sendo assim, é necessário debater a validade dos dados 
identificados no que diz respeito ao impacto produzido pela avaliação 
sobre os diversos interessados – sejam estudantes, docentes, técnicos, 
egressos. Entende-se que as avaliações geram dados importantes 
para melhorar as tomadas de decisões e garantir a maximização do 
cumprimento dos objetivos no projeto pedagógico do curso.

No entanto, a avaliação por si só não pode produzir mudanças 
apenas por meio do levantamento de desempenhos e pela criação de 
índices. É preciso, sobretudo, que a utilização dos seus resultados 
contribua para delinear uma trajetória de avanços no modus operandi 
do processo autoavaliativo e para a discussão dessa prática no curso. O 
entrevistado M tem feito essa reflexão e expressou preocupação com 
a formação do docente em relação à avaliação:

Então, pelo menos aqui no instituto de física, 
a avaliação tem sim, servido para melhorar a 
formação dos discentes e o acompanhamento da 
gestão pelo menos para os professores do curso, eu 
ainda me preocupo com a terceira via da avaliação, 
terceiro destinatário que é o docente. A dúvida 
é como trabalhar o docente para que ele seja um 
docente melhor tanto no seu fazer de ensino, 
quanto no sentido de reconhecer a avaliação como 
necessária. Como é que você conscientiza essas 
pessoas que sequer foram capacitadas devidamente 
para docência? (ENTREVISTADO M).
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Todavia, há estudantes que não conseguem vislumbrar melhorias 
em seus cursos:

Estou vendo muitos colegas de curso e até dos 
outros desistirem, porque não tem ânimo em 
ir assistir as aulas de professores que não têm a 
mínima vontade de ensinar, [...] sou das agrárias 
e vim assistir aulas do pessoal dos cursos de VG, e 
olha é super desmotivante, não estou falando que 
todos os professores são ruins não, tenho uns em 
meu curso que são ótimos mas que dá para contar 
nos dedos os bons, eu mesmo já pensei milhões 
de vezes em desistir do meu curso, por milhões 
de outros motivos. Eu acho de suma importância 
fazerem pesquisas sobre isso, para acabar com o 
desânimo de muitos alunos (ESTUDANTE).

Não muda nada (ESTUDANTE).

Na maioria das vezes que participei, creio que 
as respostas foram engavetadas, pois não teve 
melhora alguma (ESTUDANTE).

Para além do julgamento de valor, espera-se que a avaliação 
gere alguma ação, alguma consequência propositiva, algum tipo de 
intervenção. Se não gera, o próprio valor do processo autoavaliativo 
é colocado em questão: para que serviu? A que veio?

Souza (2002) faz uma reflexão muito interessante sobre o uso 
que se faz dos resultados produzidos em um processo autoavaliativo. 
Ela diz que o fato de não se ter acesso, muitas vezes, aos resultados 
da avaliação, isso, em si, impossibilita o seu uso. Aqui, a autora se 
reporta à divulgação das informações produzidas aos potencialmente 
interessados por elas.

Outro fator, segundo a autora, é quando se tem acesso aos 
resultados, mas não se compreende as informações produzidas pela 
avaliação e, portanto, estas são desconsideradas, ignoradas. Para Souza 
(2002), também pode ocorrer a interpretação inadequada dos resultados 
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da avaliação, levando-se a tomadas de decisão a partir do que se supõe 
que os dados dizem e não a partir do que eles realmente indicam. 
Outra possibilidade, ainda, é quando se tem a compreensão dos 
resultados, o reconhecimento de seu valor, mas se atribui ao outro a 
responsabilidade por desencadear decisões e ações subsequentes. Em 
outros termos, seria a mesma coisa que se perguntar: “quem vai fazer 
uso daquele resultado? Eu reconheço que a realidade é essa, mas eu 
não tenho nada a ver com ela” (SOUZA, 2002, p. 161). Com esse 
pensamento, o resultado do processo autoavaliativo não produzirá 
efeito nenhum e não vai gerar transformação na ação.

Neste sentido, salienta-se que o processo autoavaliativo não 
se esgota com a produção da informação sobre uma dada realidade. 
Em caráter de processo, como ato contínuo, deve-se refletir sobre 
os resultados, que devem ser sistematizados, divulgados para os 
interessados e, sobretudo, que possam fomentar ações de melhorias 
para o curso de graduação.

4.1.25 O papel da universidade na sociedade atual

A presente categoria diz respeito ao papel da universidade na 
sociedade contemporânea.

Para Dias Sobrinho (2003d), a educação superior sempre foi um 
campo de significações em disputa. Mudam tempos e lugares, atores 
e autores, demandas e interesses, concepções e contextos, desafios 
e respostas e, por isso, as ênfases e especificidades de funções que 
historicamente lhe são atribuídas, bem como a constante contradição 
sobre o papel social da educação superior – “mais amplo, voltado para 
as esferas abrangentes da sociedade, ou mais específico e utilitário, 
por exemplo, vinculado com o mercado, a indústria ou as profissões” 
(DIAS SOBRINHO, 2003d, p. 185).
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As diversas concepções do papel da educação superior em 
torno da questão essencial da formação profissional e suas relações 
com a produção do conhecimento são nítidas nas falas de todos 
os entrevistados:

Eu acho que o Ensino Superior é uma ferramenta 
que deve estar à disposição de todas as pessoas, 
independente de classe social, eu acho que 
o Ensino Superior contribui não só para a 
formação profissional de um acadêmico, mas 
também contribui para a sociedade, para o 
desenvolvimento da sociedade de forma geral 
à medida que coloca profissionais na área de 
trabalho e que também vão contribuir com a 
sociedade em diferentes vertentes, em diferentes 
aspectos (ENTREVISTADA U).

A função social dela é de responder às demandas da 
sociedade civil, a primeira demanda é a formação 
do capital, da mão de obra especializada nas 
diversas áreas do conhecimento, essa função dos 
cursos de graduação, de mestrado e doutorado 
e através da pesquisa e extensão a gente tenta 
resolver as problemáticas que tem na sociedade 
civil, tentar trazê-las pra dentro da universidade 
pra que através do nosso trabalho que a gente 
tenta propor alternativas para tentar amenizar 
ou solucionar esses problemas que afetam o bem-
estar da sociedade de modo geral. Acredito que 
de modo bem genérico a função da Universidade 
seja essa (ENTREVISTADO H).

Para a entrevistada U e o entrevistado H, a universidade deve 
formar o estudante para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento 
da sociedade. Dias Sobrinho (2003d) assinala que, para além das 
aprendizagens técnicas, as universidades têm a responsabilidade 
socialmente atribuída de formar para a cidadania e para a prática 
consciente da democracia. Para o autor, isso requer a formação de 
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competências técnicas que devem estar integradas na perspectiva de uma 
dimensão humana, isto é, do homem como ser social sujeito da história.

Para o entrevistado B, cabe à universidade o papel de criar o 
conhecimento e compartilhá-lo com a sociedade. Já o entrevistado 
N entende que além de cumprir sua missão de ensino, pesquisa e 
extensão de qualidade, a universidade deve contribuir para diminuir 
as desigualdades sociais:

Bom, a gente gostaria de uma universidade 
que criasse conhecimento, não só divulgasse 
isso e compartilhasse isso, infelizmente a gente 
está ficando muito mais nesse sentido, só de 
compartilhar o conhecimento, mas eu vejo a 
função da Universidade seria criar conhecimento 
e a partir daí partilhar esse conhecimento 
(ENTREVISTADO B).

[...] tem a velha história do tripé que a gente 
sabe da pesquisa, do ensino e da extensão, isso 
perpassa pela missão da Universidade, a gente 
tem que trazer um ensino de qualidade, a 
gente tem que formar profissionais realmente 
de qualidade, competitivos, gente que possa 
realmente sair daqui e realmente fazer o seu papel 
na sociedade, a gente tem que fazer pesquisa de 
ponta também e a gente tem que fazer extensão 
de qualidade também então essa é a missão básica 
da Universidade, mas acho que a universidade vai 
além disso, a universidade na minha concepção é 
um instrumento para combater as desigualdades 
sociais no Brasil, o contexto que o Brasil está 
como um país emergente, um país que apresenta 
um fosso de desigualdade inacreditável, [...] a 
Universidade não pode se isolar, a universidade 
não pode ser uma Torre de Marfim onde pessoas 
ficam lá escrevendo seus artigos, dando suas aulas, 
tem que escrever seus artigos, tem que dar suas 
aulas, mas a universidade tem um outro papel, um 
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papel mais profundo no combate às desigualdades 
(ENTREVISTADO N).

Por outro lado, Dias Sobrinho (2002b) alerta que, quanto 
mais exclusiva for a dedicação da universidade à formação profissional 
de caráter imediatista, mais risco há de um importante decréscimo 
da formação intelectual crítica e autônoma. Diz o autor, que neste 
caso, pode-se pensar em um empobrecimento da universidade, pois, 

“a formação intelectual, ética e política com firme fundamentação 
científica e liberdade são uma função primordial. Portanto, irrecusável 
em sua plenitude” (DIAS SOBRINHO, 2002b, p. 18). Neste sentido, 
pensa a entrevistada D:

[...] eu acho que a gente tem que continuar 
trabalhando, temos que continuar reafirmando 
o nosso espaço enquanto espaço de formação, não 
só profissional, mas acima de tudo de formação 
humana e eu acho que essa base da Universidade 
de lócus, de criação do conhecimento, de 
disseminação do conhecimento e de formação 
profissional, essa estrutura fundamental a gente 
tem que manter em qualquer contexto político, 
em qualquer janela temporal. [...] esse é o papel 
fundamental que a universidade, ela é livre pensar 
e a formação humana em todos os aspectos 
(ENTREVISTADA D).

Já o entrevistado F, entende a universidade deve primar pela 
transparência e pela prestação de contas à sociedade civil a respeito 
dos investimentos a ela designados:

Eu entendo a universidade como formação de 
cidadãos para atender a sociedade, então nós 
temos que dar o retorno pra sociedade, do 
que a sociedade está investindo na gente, nós 
somos investimentos da sociedade, nós temos 
que apresentar um produto de boa qualidade 
para atender essa sociedade, no caso aqui nosso 
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objetivo é formar bons agrônomos e bons 
zootecnistas, que vão atender a sociedade de uma 
maneira a contento, que traga desenvolvimento 
pra sociedade (ENTREVISTADO F).

Para Dias Sobrinho (2002b), uma forte relação com o 
conhecimento responde às exigências do mundo econômico e da 
organização da sociedade, até mesmo às necessidades mais básicas da 
humanidade. No entanto, para além disso, os processos de aquisição 
e de produção de conhecimentos devem também colaborar para a 
socialização, desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. A esse 
respeito, o entrevistado M opina:

A universidade é um espaço muito privilegiado, 
sempre foi, é um locus onde se tem a chance de 
pensar questões e propor ações que você não 
percebe em outros espaços, então a universidade 
acaba tendo uma responsabilidade muito grande, 
eu não sei se ela faz jus a essa responsabilidade de 
poder refletir e atuar sobre a nossa realidade. A 
sociedade questiona pouco, devia questionar mais 
o nosso papel enquanto instituição, enquanto ao 
que a gente pode fazer frente à realidade que a 
gente tem por aí que não é uma realidade que 
está confortável em praticamente em nenhum viés 
que se veja como as coisas estão. Eu acho que a 
gente podia fazer mais do que faz. Eu acho que 
a gente podia pensar mais sobre a como as coisas 
estão lá fora, fora dos muros da universidade e 
como colaborar para minimizar um pouco a 
problemática que a gente tem no nosso país, que 
a gente tem no entorno de nossa região e eu não 
vejo isso acontecendo por agora, nem perspectiva 
disso melhorar (ENTREVISTADO M).

Segundo Dias Sobrinho (2002b), cada vez mais as aprendizagens 
se inserem em redes de relações presenciais e a distância, cuja contribuição 
é notável na socialização das pessoas. Cada vez mais os indivíduos, 
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isoladamente ou nas suas comunidades, estão mais intensamente 
expostos às diferentes e múltiplas informações, experiências, e a um 
tipo novo de socialização ampliada através dos meios eletrônicos. Em 
relação à essa questão, o entrevistado A comenta:

Veja só, eu fui coordenador UAB durante quase 
10 anos nessa universidade e ainda continuo nessa 
universidade porque eu acredito na educação e 
eu acredito na EaD também porque veja só, nós 
temos alunos há 1300 km daqui de Cuiabá nesse 
curso de Ciências, nós tivemos alunos de Ciências 
de outros cursos, de São Félix do Araguaia onde 
você tem que caminhar 300 km lá de chão, nunca 
esse irmão nosso iria estar no curso de graduação 
se não fosse a EaD? Então eu acredito que a 
universidade tem o papel de emancipar essas 
pessoas, de levar conhecimento, que é o que ela 
que ela faz, é uma das suas missões para fora desse 
muro que é Universidade, então a Universidade 
é mais do que essas coisas que estão dentro desse 
campus aqui ou dos campus da Universidade. A 
Universidade tem que ser universal. Universidade, 
ela tem que atender aquele inclusive que não pode 
vir à sede, então a missão dela é de melhorar as 
pessoas no sentido profissional, social e com isso 
tudo você tem aí as consequências disso, aí você 
melhora politicamente, melhora socialmente e aí 
vai... Economicamente (ENTREVISTADO A).

“O que primordialmente justifica a existência da universidade 
é a formação” (DIAS SOBRINHO, 2002b, p. 18). Em outros termos, 
para o autor, a formação constitui os fins, ou seja, a primeira e a 
última finalidade da universidade. Foi esta instituição que a sociedade 
criou e mantém para produzir e divulgar conhecimentos e formar 
cidadãos com elevada qualificação e grande dose de inovação e crítica. 
A entrevistada J compactua com essa ideia, no entanto admite que 
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a qualificação ofertada pelo ensino e na pesquisa poderia ser melhor, 
mas que a extensão tem cumprido o seu papel:

Eu vejo assim enquanto formador de pessoas 
capacitadas para poder ir para mercado de trabalho 
e devolver para a sociedade aquilo que academia 
possibilitou, eu sinto assim que a gente precisava 
fazer uma interação maior, eu vejo que a gente 
consegue fazer muito isso nos projetos de extensão 
onde a gente devolve para comunidade aquilo 
que a gente se propõe [...] (ENTREVISTADA J).

No ápice dessa discussão, o grande diferencial da universidade, 
segundo Dias Sobrinho (2002b) é estar estrutural e intencionalmente 
voltada para a produção de conhecimentos e a formação humana e, 
para tanto, deve estar dotada de estrutura básica para desenvolver 
ensino, pesquisa e extensão, constituída de recursos humanos de alta 
qualificação e especialização, bem como de recursos materiais adequados 
e atualizados para cada área do saber e das artes.

4.1.26 Importância da autoavaliação nos cursos de graduação

Esta categoria evidencia o valor da autoavaliação para os cursos 
de graduação. Foi bastante recorrente nas falas dos estudantes e gestores 
que a autoavaliação é importante para o desenvolvimento do curso:

É importante para que a coordenação entenda as 
dificuldades e as necessidades que os alunos e 
professores passam e precisam de melhorias dentro 
do curso de graduação como um todo, relacionado 
a não só infraestrutura, mas na relação aluno-
professor (ESTUDANTE).

Eu acredito ser muito importante para o curso 
pois é uma ótima oportunidade de fazer uma 
análise detalhada e melhorando assim a qualidade 
do curso (ESTUDANTE).
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Acho importante, mas nem todos os alunos faz 
a autoavaliação (ESTUDANTE).

Nos depoimentos dos estudantes é possível perceber que a 
importância da autoavaliação vem à tona a partir de um contexto de crise:

A autoavaliação é uma ferramenta importante, 
sendo uma forma em que o acadêmico passa a 
reivindicar melhorias, apontando algumas falhas 
e/ou apresentando sugestões (ESTUDANTE).

No meu curso é de extrema importância, 
tendo em vista que nosso curso é um dos que 
mais tem reprovação de alunos, hoje vejo 
que melhorou bastante com essa avaliação 
semestral (ESTUDANTE).

A autoavaliação é importante para poder expor 
as dificuldades que encontram em relação a 
infraestrutura ou até no processo de ensino, para 
que haja alguma mudança é preciso expor os 
problemas (ESTUDANTE).

O entrevistado L demonstra uma razão mais aberta quando 
reafirma a importância da autoavaliação e não aparenta nenhum tipo 
de sentimento ruim pelo fato de ser avaliado:

Eu acredito ser muito importante, até de forma 
de coerência do processo ensino aprendizado 
sempre existe avaliação, se a gente sempre avalia 
os alunos para saber então pra mim é um pouco 
incoerente a gente achar que nós não devemos 
também ser avaliados e que essa avaliação vai dar 
um indicativo de como a gente se desenvolve, 
então no meu entendimento é uma ferramenta 
fundamental de um processo de desenvolvimento, 
pra mim é fundamental (ENTREVISTADO L).

É importante observar nas falas dos sujeitos a disposição para a 
autoavaliação em seus cursos. No entanto, há que se considerar, também, 
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a necessidade de o avaliador desenvolver confiança na transparência 
dos procedimentos e na utilização das informações alcançadas com o 
processo autoavaliativo, o que pressupõe uma ética institucional que 
sinaliza para uma necessária coletivização de processos.

4.1.27 Autoavaliação e autonomia

A presente categoria discute a autoavaliação como espaço de 
afirmação e exercício da autonomia na universidade.

A avaliação é o avalista da autonomia, segundo Ristoff (1999). 
Ele entende que na universidade, a autonomia somente se sustenta 
pelo monitoramento de processos e resultados, buscando assegurar a 
qualidade acadêmica, a eficiência administrativa e a eficácia institucional. 
Em relação a isso, a entrevistada U diz o seguinte:

Eu acho que a medida que você conduz a 
autoavaliação você está dentro da autonomia que 
a universidade tem para desenvolver, eu acho que 
faz parte, eu acho que mais do que nunca, talvez 
no passado não houvesse tanta preocupação de 
uma universidade pública fazer esse procedimento 
de autoavaliação, não havia preocupação, mas eu 
acho que hoje, no cenário atual eu acho que é 
fundamental essa autoavaliação para tudo, porque 
o nosso objetivo é a qualidade de ensino, melhorar 
a qualidade de ensino e para você poder melhorar 
a qualidade de ensino efetivamente você tem que 
partir de um ponto inicial, e o ponto inicial é uma 
autoavaliação bem feita (ENTREVISTADA U).

Para ela, para que se possa melhorar o processo formativo do 
estudante, a prática autoavaliativa é fundamental e, nesse sentido, na 
UFMT, as unidades acadêmicas têm autonomia para construírem 
e reconstruírem a própria sistemática de autoavaliação, a partir da 
aprovação da Resolução CONSEPE nº 67, de 24/06/2019, que 
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estabelece as diretrizes da instituição para que cada unidade acadêmica 
elabore sua própria ordenação em relação à autoavaliação.

Neste sentido, defende-se que a avaliação será propositiva 
desde que haja autonomia para se pensar um processo autoavaliativo 
mais coerente com a realidade do curso, pois, se for efetivamente 
autônoma, levará os indivíduos à emancipação, conforme a elucidação 
da entrevistada P:

Você tem que começar a ter autonomia, então 
eu acho que essa autoavaliação ajuda a gente a 
crescer essa autonomia da gente sabe, para a gente 
começar a estudar sozinho, correr atrás de outras 
coisas, fazer as coisas, entender que não depende 
do professor, depende de você. Professor ajuda? 
Ajuda! Ele tem que fazer o trabalho da melhor 
forma possível? Ele tem! Só que assim, tem que 
partir de você, você tem que fazer o seu melhor 
para aquilo dar certo (ENTREVISTADA P).

A entrevistada P se refere ao desenvolvimento da autonomia 
enquanto estudante, adquirido com a prática da autoavaliação em 
um processo que, para ela, tem sido bastante formativo para sua vida 
acadêmica. Assim sendo, a emancipação representa um processo que 
pode levar as pessoas à conquista da autonomia, de forma que estas 
se tornem livres de coerções, pautando-se no governo de si mesmas, 
buscando fazer o seu melhor, nas palavras da entrevistada P.

Praticando-se uma transposição do que se discute para a 
sociologia de Bourdieu, se vê que, entre os diferentes campos, o grau 
de autonomia entre eles é uma das diferenças simples, mas nem sempre 
fácil de medir. Supõe-se pensar que, em um determinado campo “A”, 
a normatização da autoavaliação (aqui chamada de doxa) foi fundada 
com base em princípios mais democráticos e emancipatórios que 
em outro campo “B”. Tomando a comparação feita por Bourdieu 
(1983) do campo a um jogo de tabuleiro, no caso em questão, a doxa 
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(regulamento da autoavaliação) será assimilada pelos sujeitos por meio 
de uma “autoridade pedagógica” que fala em seu nome, representada 
aqui pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE).

O campo de Bourdieu é um universo restrito de características 
próprias, mas que também pode relacionar-se com outros campos, 
podendo submeter-se às normas sociais desses outros campos ou 
refratando-as, conforme a situação. Assim, a capacidade de refração 
associa-se ao grau de autonomia que possui. Desse modo, quanto 
mais autônomo for um campo, maior sua capacidade de refratar as 
pressões externas, seja porque estas pressões são fracas, seja porque o 
campo desenvolve mecanismos eficientes na refração destas pressões. 
Por outro lado, quanto menor for a sua capacidade de refração, mais 
o campo se torna heterônomo.

Voltando à suposição anteriormente feita dos campos “A” e 
“B”, o campo “A”, com a normativa da autoavaliação embasada em 
princípios mais democráticos e emancipatórios, poderá ser um campo 
mais autônomo do que o campo “B”, pois, a partir do exercício da 
argumentação, do diálogo e da participação, terá mais possibilidade para 
engendrar novos sujeitos mais autônomos e uma unidade acadêmica 
com característica mais emancipatória.

4.1.28 Diretriz Institucional para a autoavaliação

Esta categoria inicial explora a diretriz institucional enquanto 
necessidade para orientar a realização da autoavaliação na universidade.

A entrevistada U refere-se a uma minuta de resolução para o 
CONSEPE que define as diretrizes da UFMT para que cada curso 
elabore o seu projeto de autoavaliação. Conforme relatado no capítulo 4, 
a referida minuta hoje é a Resolução CONSEPE nº 67, de 24/06/2019, 
que traz em seu bojo orientações para que os cursos se organizem no 
sentido de colocarem em prática o processo autoavaliativo:
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O que eu tenho muita esperança que essa minuta 
que nós fizemos aqui na PROEG de autoavaliação 
possa dar um direcionamento para as unidades 
acadêmicas e realmente estimular com que 
todas elas participem desse processo e percebam 
principalmente como ele é importante para o 
desenvolvimento do curso, para o desenvolvimento 
do gestor, para o desenvolvimento do aluno dentro 
daquela unidade acadêmica, então eu gostaria que 
as pessoas utilizassem bem essa ferramenta não 
só como mais uma normativa institucional, não, 
como uma ferramenta que vai ajudar realmente 
a gente a melhorar e a crescer e melhorar nossa 
qualidade (ENTREVISTADA U).

Já o entrevistado T ressalta um aspecto bastante importante e 
pouco lembrado nas instituições: o acompanhamento e a avaliação das 
políticas institucionais para redefinição de rumos e correção de problemas:

No CONSEPE, uma das coisas que eu tenho 
conversado com os conselheiros é que nós 
criamos políticas, mas nós não acompanhamos 
essas políticas, então por exemplo, nós criamos 
a política de sobrevaga para quilombola. Qual 
o resultado disso? Que fruto que deu né? Nós 
criamos e nós abandonamos. A gente precisa, 
enquanto conselho, demandar de quem está 
executando,[...] seja política quilombola, indígena 
ou mesmo essa da autoavaliação, vamos lá, vamos 
dar 5 anos, 6 anos, que é um tipo de coisa que não 
amadurece de um dia para o outro, você precisa 
de um tempo. Que que isso contribuiu para os 
cursos de graduação? Os cursos melhoraram? 
Então o próprio conselho precisa também instituir 
uma política de avaliação das suas políticas, nós 
criamos as políticas e abandonamos, a verdade é 
essa (ENTREVISTADO T).

Entende-se de extrema necessidade que a aludida resolução 
de autoavaliação seja acompanhada e avaliada após transcorrido um 
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lapso temporal, com a finalidade de averiguar os excessos e os aspectos 
omissos em seu conteúdo.

4.1.29 Motivações e expectativas da comunidade acadêmica

A presente categoria revela as motivações e as expectativas da 
comunidade acadêmica em relação aos resultados da autoavaliação.

A fala do entrevistado H indica que tem, no processo 
autoavaliativo, a expectativa da melhoria do curso, do desempenho 
docente em sala de aula e, por conseguinte, a melhoria do aprendizado 
do estudante, com maior envolvimento do ensino com a pesquisa e 
com a extensão:

[...] é uma forma de nós, como professores, 
termos um retorno de como está sendo nosso 
desempenho como profissional, se está sendo bem 
feito, se não está sendo bem feito, o que pode ser 
melhorado, acho que o princípio básico de tentar 
melhorar o curso é nos melhorando, melhoramos 
o público específico que são estudantes, se eles 
têm um bom aprendizado isso vai ser refletido 
nas boas atuações dentro do curso, aí vai trabalhar 
envolvimento do estudante com a pesquisa, 
com ensino, com a extensão em demais outras 
atividades, acredito esse seja o princípio básico 
(ENTREVISTADO H).

De modo geral, o fator motivacional que impulsiona o processo 
autoavaliativo no âmbito desses cursos de graduação da UFMT é 
caracterizado pela natureza de um olhar gerencial da unidade acadêmica. 
Em outras palavras, faz-se a autoavaliação para se detectar os elementos 
que podem estar acarretando problemas no ensino que venham a 
prejudicar a aprendizagem dos estudantes.
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4.1.30 Autoavaliação como instrumento político

Esta categoria diz respeito ao uso da autoavaliação como 
instrumento de força política na unidade acadêmica. O entrevistado 
B revela preocupação com os usos políticos dos resultados da autoa-
valiação em seu curso:

A gente fica meio receoso, como a gente diz, a 
política é muito forte, às vezes em algumas situações 
a gente fica receoso como essa informação pode ser 
interpretada depois por terceiros e como isso pode 
afetar as nossas atribuições de encargos, eu sei que 
uma fala desse jeito parece corporativa no sentido 
de eu estar protegendo alguém que não faça a coisa 
funcionar adequadamente, porém, por outro lado, 
infelizmente a gente tem situações que a gente 
vive um mundo polarizado e infelizmente nossos 
institutos são polarizados também, onde a gente 
vê situações de chefias, as vezes, que poderiam 
vir a usar de tais artifícios para prejudicar, para 
atrapalhar [...]. Então nesse sentido eu vejo com 
certa ressalva (ENTREVISTADO B).

O sentimento de receio com a manipulação dos resultados a 
seu desfavor (ou a de outrem) faz com que o entrevistado B olhe para 
o processo autoavaliativo com certa reserva. À vista disso, considera-se 
importante realizar o ato avaliativo de forma que atenda aos pressupostos 
de ordem filosófica e às concepções de homem, de mundo e de sociedade 
que acompanham este ato, pois a complexidade do fenômeno avaliativo 
está permeada por valores, bem como por aspectos culturais, éticos, 
políticos e ideológicos – sendo que todos esses intervenientes podem 
influenciar a dinâmica social da avaliação na unidade acadêmica:

Esses dados avaliativos eles fomentam, eles têm 
fomentado aqui no instituto a distribuição de 
encargos que são uma das bases de dados que 
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a direção tem usado para gerir a questão dos 
encargos, não é a única, mas é um fomento. [...]

Apesar de os docentes não terem contato direto 
com o instrumento, não tem uma dimensão 
específica para os professores. Os professores são 
consultados via direção quanto à permanência 
ou modificação dos seus próprios encargos, 
então a direção tenta ouvir todo mundo 
(ENTREVISTADO M).

Ao dizer que o resultado do processo autoavaliativo fomenta 
a distribuição de encargos didáticos no curso, o entrevistado M 
revela que a direção até “tenta” ouvir o docente quanto à alteração 
de disciplinas, no entanto, o professor não participa da autoavaliação 
realizada no curso.

Gadotti (2015) assinala que a avaliação faz parte da reflexão 
humana e constitui um processo intencional, sendo auxiliado por 
outras ciências, uma vez que “refletir é também avaliar, e avaliar é 
também planejar, estabelecer objetivos etc.” (GADOTTI, 2015, p. 
9). Isso mostra a necessidade de que sejam estabelecidos critérios 
claros para o ato avaliativo, pois estes condicionam os resultados e 
devem sempre estar condicionados aos objetivos iniciais da avaliação 
e que esta seja realizada em bases democráticas, com a participação de 
estudantes, docentes, técnicos, estudantes egressos e demais agentes 
na comunidade acadêmica.

4.1.31 Autoavaliação x Prática consolidada

Esta categoria discute se há prática de autoavaliação já 
consolidada nos cursos de graduação da universidade. Para o entrevistado 
I, o curso deu o primeiro passo construindo uma sistemática de trabalho 
da forma que foi possível construir à época com um grupo pequeno 
de professores. No entanto, ele entende que o grupo se encontra em 
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um momento de reflexão do processo para vias de consolidação da 
autoavaliação no curso, uma vez que o projeto pedagógico do curso 
já prevê esta prática. Assim ele se manifesta:

Esse processo ainda aqui no curso está engatinhando, 
de avaliação interna, a gente tem ainda inúmeras 
deficiências e eu acho que o que a gente precisa 
mais ainda para consolidar esse processo é uma 
maior discussão entre os pares, inclusive entre 
os discentes, a gente precisava dar o primeiro 
passo. [...] primeiro é estabelecer, consolidar esse 
mecanismo de avaliação, que a avaliação seja 
eficaz [...]. Está prevista [a autoavaliação] no 
projeto pedagógico, mas a gente tomou uma 
decisão, passou nas instâncias internas [...] e por 
se tratar de um grupo pequeno de professores 
no curso e um grupo de professores dispostos 
a trabalhar pelo curso, no primeiro momento a 
gente viu que a gente tem resultados importantes 
e que serviram para criação de algumas ações, 
principalmente relacionadas ao apoio discente... 
eu acho que isso [a autoavaliação] vai continuar 
sim (ENTREVISTADO I).

Para a entrevistada U, ainda não dá para afirmar que a prática 
autoavaliativa esteja consolidada nos cursos de graduação da UFMT:

Eu só poderia afirmar que ela estaria consolidada 
como uma prática se todo mundo a aderisse, 
mas a gente ainda tem cursos que não realizam 
a autoavaliação e também não é só a questão 
da autoavaliação em si porque quando você 
faz uma autoavaliação você vai ter acesso a um 
determinado diagnóstico, um rol de resultados, 
mas você também precisa trabalhar esse resultado 
para poder ter efetividade das suas ações. Então, 
não é somente realizar a avaliação, mas também 
saber o que fazer quando você tiver em mãos os 
resultados dessa avaliação, então, fazer propostas, 
fazer um plano de trabalho para trabalhar esses 



227

resultados e poder aí, sim, verificar o quanto 
essa autoavaliação é importante para a melhoria 
daquele curso. Então, a gente não tem feito de 
uma forma sistematizada (ENTREVISTADA U).

Ademais, para a entrevistada U, não basta realizar a autoavaliação, 
os cursos necessitam saber dizer o que vão fazer com os dados coletados 
no processo autoavaliativo, ou seja, devem elaborar um plano de 
trabalho para que possam planejar estratégias de melhorias em pontos 
detectados como fracos no curso.

4.1.32 Concepção sobre autoavaliação

Esta categoria apresenta o que os entrevistados pensam sobre 
autoavaliação. O entrevistado A aponta uma perspectiva processual 
de autoavaliação, que, para ele, deve ser realizada ao longo do 
processo educativo:

A avaliação é extremamente necessária para que 
você possa crescer. [...] eu não gosto da avaliação 
no sentido que ela seja a prática que fotografa 
um instante, para mim a avaliação é muito mais 
que isso, a avaliação é um processo, é dia a dia, 
é olhar o quanto que o estudante tá crescendo, 
incentivá-lo a avançar, então a avaliação vai nos 
mostrando o que você tem que investir em você 
mesmo e aí no estudante pra que ele tenha sucesso 
[...]. Então eu vejo avaliação nesse sentido, ela 
serve para nos apontar aquilo que precisa ser 
melhorado (ENTREVISTADO A).

Ristoff (2003) concebe a autoavaliação como um processo 
sistemático de identificação de mérito e valor dos objetos educacionais. 
Entretanto, para o entrevistado N, o importante do processo 
autoavaliativo é o recebimento do feedback para tomada de decisão 
somente no início do outro processo, denotando, assim uma perspectiva 
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somativa da autoavaliação, cuja verificação somente acontece no final 
do processo em que não há mais chance de correção das falhas:

A gente entende que a avaliação é um momento 
importante, é aonde a gente vai receber o 
feedback da comunidade, vai receber a resposta da 
comunidade ao nosso trabalho [...] é interessante 
que o professor saiba se o seu trabalho está sendo 
bem aceito e se está gerando frutos enfim, qual 
é a opinião dos nossos estudantes sobre o nosso 
trabalho, então, e assim se há alguma coisa a 
melhorar no nosso trabalho que venha pela 
avaliação e que nos próximos semestres melhorem 
as práticas, então a avaliação é importante nesse 
sentido e se a gente não tem o feedback a gente 
vai ficar continuando a cometer os mesmos erros, 
cometer as mesmas práticas que talvez não sejam 
as melhores dentro de sala de aula, então como 
membro do NDE eu acho isso extremamente 
importante (ENTREVISTADO N).

O entrevistado M afirma estarem trabalhando em uma dimensão 
formativa, no entanto, paradoxalmente, a autoavaliação somente 
é realizada no fim do período letivo e somente com os estudantes. 
Sendo assim, no curso do entrevistado M, a autoavaliação transita na 
perspectiva somativa, sendo orientada para o julgamento e, com isso, 
propiciando apoio para a decisão e para a responsabilização, sem dar 
tempo de uma correção de rumos ainda em processo:

Eu valorizo muito a percepção de quem recebe o 
serviço que no caso são os estudantes, então se a 
gente está trabalhando numa dimensão formativa 
a gente tem um prestador de serviço, essa é minha 
visão pessoal, que são os docentes e quem recebe 
o serviço são os estudantes em formação. Então, 
se a gente está falando de prestação de serviço e 
serviço recebido é fundamental que quem recebe 
o serviço possa opinar sobre ele, possa avalia-lo, 
o ideal seria que o prestador de serviço também 



229

pudesse ser ouvido quanto ao serviço que está 
prestando, mas há uma, como eu te disse, uma 
questão cultural ainda que precisa ser trabalhada, 
mas pelo menos quem recebe o serviço está se 
manifestando, está podendo se manifestar e isso 
retroalimenta uma condução via gestão, mesmo 
que não seja imediata das coordenações, mas na 
interação delas com a direção, do serviço a ser 
oferecido. Então se a gente não tivesse a avaliação 
para perceber como essas pessoas estão sendo 
atendidas e atendendo, não teria como a gente 
poder fazer adequações, então eu não consigo 
perceber isso que a gente faz aqui sem avaliação 
(ENTREVISTADO M).

Um conceito de avaliação revela a visão de mundo de quem 
o emite, diz Dias Sobrinho (2003d). Não há avaliação sem uma 
emissão de juízo de valor e, partir para uma definição, é um ato dos 
mais complexos, pois são muitas as maneiras de apresentá-la. Para o 
autor, a avaliação não deve reduzir-se à medida, aos instrumentos e 
tampouco aos objetos definidos que possam ser explicados. A avaliação, 
para Dias Sobrinho (2003d) é um universo de significações abertas, 
que adquire força e se expande por meio de processos de interatividade 
ou de comunicação intersubjetiva e construção coletiva.

Assim compreendida, a avaliação:

É uma prática social orientada sobretudo para 
produzir questionamentos e compreender os 
efeitos pedagógicos, políticos, éticos, sociais, 
econômicos do fenômeno educativo, e não 
simplesmente uma operação de medida e muito 
menos um exercício autocrático de discriminação e 
comparação (DIAS SOBRINHO, 2003d, p. 177).

Neste sentido, defende-se que o processo autoavaliativo no 
âmbito dos cursos de graduação seja um processo sistemático de 
coleta de informações sobre um objeto socioeducacional, as quais 
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possam embasar julgamentos de valor para tomadas de decisão para 
sua melhoria e aperfeiçoamento que poderão servir diretamente aos 
demais processos de tomadas de decisão nos diversos níveis e instâncias 
institucionais.

Essa concepção é evidenciada nas falas dos entrevistados, 
porém, contraditoriamente, a prática observada nos cursos revela 
uma autoavaliação que se resume em coletar a opinião dos estudantes 
e docentes ao final do período letivo, cujas informações são utilizadas, 
em alguns casos, somente para a regulação do curso.

A noção de campo de Bourdieu é importante para se com-
preender essa contradição. Lima (2008) elucida a questão:

[...] o campo é uma reunião de agentes que seguem 
leis próprias com certa autonomia em relação aos 
outros campos e as relações estabelecidas entre os 
campos operam como sistema de forças baseado 
nas relações de dominação e conflito. As relações 
estabelecidas no mesmo campo são de conquista 
por posições e lugares. O campo não é constituído 
pelos agentes e sim por posições e lugares e que 
vão constituir o sistema de forças. No campo 
de futebol, por exemplo, trocam-se os agentes 
(jogadores), mas as posições continuam as mesmas. 
O campo tem regras, normas e leis que legitimam 
as posições em disputa, assim, os conflitos devem 
ser legítimos e os ocupantes devem obedecer às 
regras constituídas (LIMA, 2008, p. 76).

Com isso, cada campo possuindo regras e desafios específicos, 
irredutíveis às regras e aos desafios dos outros campos, é compreensível 
que os cursos apresentem cenários distintos de aplicação da autoava-
liação. O curso do entrevistado M, por exemplo, a despeito de sua 
entrevista revelar uma concepção de avaliação formativa, lá a avaliação 
somente é realizada no final do semestre letivo, no tempo em que 
não é mais possível realizar as adequações das fragilidades detectadas 
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pela autoavaliação ainda no processo em curso. Além disso, utilizam 
do resultado como critério para realizar a distribuição de encargos 
didáticos docentes para o semestre letivo seguinte, em pleno exercício 
regulatório, sem nenhuma tensão aparente entre os docentes do curso.

Novamente, Lima (2008) esclarece:

No campo ao se perceber o objeto parado, não 
significa que ele esteja necessariamente em repouso, 
mas que esteja em um equilíbrio dinâmico, ou 
seja, sobre este objeto estejam agindo inúmeras 
forças que se anulam, fazendo com que ele esteja 
parado. Em contrapartida, algo se movimentando 
neste campo, não significa que alguma força 
esteja agindo mais que outras, mas sim que não 
existe resistência ao movimento. [...]. O silêncio, a 
inércia podem indicar uma posição de disputa entre 
forças diferentes ou resistência em relação ao processo 
avaliativo. É preciso desencadear o conflito, 
colocar o jogo em ação, colocar as diferentes 
posições no ataque. A tensão vai ser gerada, o 
conflito será desencadeado o que possibilita a 
mudança de habitus, a reconceitualização das 
forças conservadoras (LIMA, 2008, p. 56-
57, grifo nosso).

Conforme visto, há que se pensar sobre a ausência de tensão 
em relação à utilização dos resultados da autoavaliação, no curso 
do entrevistado M, para a sua regulação. Conforme diz a autora, o 
silêncio e a inércia, ou “podem indicar uma posição de luta entre forças 
diferentes” ou “resistência em relação ao processo avaliativo” (LIMA, 
2008, p. 56-57). Neste caso, há necessidade de mudanças e, para que 
ela aconteça, o conflito precisa ser desencadeado, colocando o jogo 
em ação com as diferentes posições no ataque para gerar a tensão e, 
por conseguinte, vislumbrar-se novos conceitos.
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4.1.33 Autoavaliação: adesão e participação

Esta categoria aborda a questão da baixa adesão e da participação 
inexpressiva da comunidade acadêmica nos processos autoavaliativos.

Quando indagado se conseguiram uma grande participação 
no processo autoavaliativo de seu curso, o entrevistado H demonstra 
um pouco de desânimo ao se referir à baixa adesão à avaliação:

No começo sim, nos semestres, nos inícios das 
avaliações é... nós conseguimos, mas nesse último 
semestre que passou, 2018/1, nós achamos que 
avaliação foi muito ruim, baixa participação dos 
alunos, sabe. A participação do estudante nessa 
avaliação é um pouco baixa e o que resulta, por 
exemplo, na não quantificação de resultados 
tão robustos para ter uma informação mais 
detalhada, mas assim, essa, pelo menos uma vez 
por semestre é feito esse anúncio do trabalho 
(ENTREVISTADO H).

No curso da entrevistada P, constata-se que os estudantes mais 
assíduos são os que mais participam da autoavaliação, ao passo que a 
preocupação maior é com aqueles estudantes que estão matriculados 
e não frequentam as aulas, o que reduz estatisticamente a participação 
dos estudantes na autoavaliação:

A gente tem um problema, se você olhar os alunos 
que são frequentes, sim! Por que se a gente for 
olhar o total do curso, só em licenciatura você tem 
300 alunos matriculados, mas que são frequentes 
você tem menos que a metade então se você 
olhar aqui que desses alunos frequentes metade 
ou 60% respondem, é uma coisa que você fala 
assim, nossa é muito significativo porque o nosso 
curso, por mais que a gente tente fazer várias, 
a coordenação, a direção, a gente do centro 
acadêmico, a gente tenta fazer várias campanhas 
pros alunos continuarem e não desistirem. É um 
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curso que ainda tem uma evasão muito grande, 
então acredito que isso contribua para que o 
número de respostas seja menor do que a gente 
gostaria de alunos, que o ideal seria que 100% 
dos alunos respondessem, né, mas infelizmente 
isso não ocorre (ENTREVISTADA P).

No entanto, o desafio da autoavaliação está em estabelecer 
a participação da comunidade acadêmica e para isso há que se ter 
tempo. O mais importante é que paulatinamente uma parcela ampla e 
representativa da comunidade acadêmica assuma esse empreendimento 
como processo essencial à melhoria do curso. Com isso, espera-se 
que a adesão aumente à medida que o processo de discussão e de 
motivação avance e se torne mais visível. Por conseguinte, uma narrativa 
de avaliação vai sendo construída à medida em que os processos 
autoavaliativos se põem em movimento. A adesão será mais voluntária 
quando se conseguir vencer pelo convencimento da própria prática 
e não pela imposição.

Ao estudar a participação no processo avaliativo institucional, 
Lima (2008) contribui dizendo que:

A avaliação institucional participativa está 
fundamentada na abordagem de um enfoque de 
avaliação sustentado na democracia participativa 
em que há participação direta dos sujeitos nas 
tomadas de decisão. O debate sobre a participação 
e a democracia, não é novo, desde a antiguidade 
tem-se discutido as formas de participação do povo 
nas decisões sociais, o que consideramos como 
novo é o debate sobre a avaliação institucional 
participativa nos espaços da universidade 
como um instrumento que produz espaços 
sociais democráticos e constrói a emancipação. 
Esses espaços, como vimos com Bourdieu, é um 
campo de lutas e conflitos necessários ao processo 
de mudanças significativas e engendramento de 
novas subjetividades, sujeitos capazes de sair do 
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silenciamento e ir para o enfrentamento (LIMA, 
2008, p. 93, grifo nosso).

A autora corrobora com a teoria do espaço social de Bourdieu, 
discutida anteriormente. Para ela, para que haja mudanças, é necessário 
que os sujeitos saiam do silenciamento e partam para o enfrentamento 
do conflito, tão necessário ao processo de transformação.

Segundo Lima (2008), para que a avaliação seja participativa, 
deve-se pensar em estratégias ativas e dialógicas, realizadas em diferentes 
tempos com todas as pessoas. Também, deve-se envolver discussão, 
reflexão e ação nas atividades de sensibilização da comunidade acadêmica:

O mais interessante é que esse processo produz 
aprendizagem política, conhecimento social, 
sensibilização pelos processos de mudanças sociais, 
a partir do momento em que as pessoas participam 
do processo de avaliação, através do contato, das 
discórdias, da solução de conflitos, da interação 
política propiciada nos diferentes espaços de 
participação. Nesse processo, os resultados e/ou 
produtos demoram a aparecer, são resultados 
qualitativos, que engendram mudanças de 
atitudes, de princípios, de concepções e por isso, 
produz novas subjetividades/intersubjetividades 
(LIMA, 2008, p. 96).

O processo de autoavaliação de cursos de graduação é bastante 
recente na UFMT e a questão de pouca participação foi recorrente 
entre os entrevistados. Concorda-se com Lima (2008) quando diz que 
os resultados demoram para aparecer, pois precisam de tempo para 
produzirem mudanças de atitudes, de princípios e de concepções e, por 
conseguinte, novas subjetividades. Para a autora, quando a comunidade 
acadêmica começar a discutir em conjunto as suas dificuldades e seus 
problemas, as mudanças significativas surgirão como mudanças de 
atitudes e das práticas.
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4.1.34 Valores e princípios da autoavaliação

A presente categoria explora se os valores e os princípios estão 
presentes no processo autoavaliativo do curso.

De um modo geral, os entrevistados tiveram dificuldades para 
identificar os valores e princípios contidos em seus instrumentais de au-
toavaliação. Quanto a esta questão, o entrevistado E assim se manifestou:

De certa forma, se você for ver, a ética está bem 
presente na frequência e pontualidade, também 
está a responsabilidade, o compromisso [...] 
Quando você vê a parte dos recursos didáticos, 
porque será que algum professor não está ficando 
no local que não seja adequado ou alguns alunos 
estão ficando numa sala que não seja adequado, 
pode ser (ENTREVISTADO E).

A autoavaliação é inegavelmente um empreendimento ético. 
Só faz sentido a avaliação estar orientada para a melhoria da educação, 
da mesma forma que, eticamente, uma instituição deve estar compro-
metida com a oferta de formação humana, técnica e cidadã. A ênfase, 
portanto, deve estar em um processo autoavaliativo ético, que produza 
os debates, reconheça a diversidade de ideias, interprete a pluralidade, 
construa novos sentidos, questione a razão dos projetos e dos currículos, 
valorize a inserção crítica e produtiva na sociedade e dinamize, por fim, 
a construção da autonomia (DIAS SOBRINHO, 2003d).

4.1.35 Práticas informais x avaliação informal

Esta categoria trata de outras práticas diagnósticas que não 
estão formalizadas na autoavaliação. Durante o processo de trabalho de 
campo, de observação e mesmo nas próprias entrevistas, foi percebido 
que no cotidiano da gestão acadêmica, algumas práticas informais 
podem caracterizar olhares avaliativos sobre o desenvolvimento do 
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curso, quer seja em uma reunião do NDE ou no colegiado, quer seja em 
uma conversa de corredor com algum professor ou mesmo por e-mail.

No curso em que há uma escuta aberta, essa prática é mais fácil 
de acontecer para a resolução de problemas pontuais e emergenciais, 
conforme acontece no curso do entrevistado E:

Porque eu acho que essa avaliação, na verdade, 
[...] é feita informalmente quando a gente discute 
com o professor e faz sugestões ou quando o 
NDE discute melhorias para o curso ou quando 
o colegiado aponta os erros que precisam ser 
discutidos no NDE ou mesmo as nossas decisões 
precisam ser reformuladas [...] essas opiniões são 
discutidas e muitas vezes geram deliberações. 
Então, de certa forma é feita, mas não no 
formulário. [...] E quanto aos professores, também 
não é formulário, é informal, os professores 
que não estão satisfeitos eles mandam e-mail, 
fazem as sugestões, reclamam e a gente verifica 
dentro do possível o que a gente pode fazer 
(ENTREVISTADO E).

Do mesmo modo, verifica-se em Freitas (2005) outra prática 
que pode ser associada a uma maneira de avaliar informalmente o curso 
quando se leva em conta o desempenho do estudante como parte de um 
conjunto mais amplo de informações da realidade do curso, de forma a 
favorecer a reflexão e a organização do trabalho pedagógico dos docentes. 
Freitas (2005, p. 930) entende que a avaliação, “juntamente com um 
sistema de monitoramento de desempenho dos alunos, deve criar as 
condições necessárias para mobilizar a comunidade local das escolas 
na construção da sua qualidade e na melhoria de sua organização”.

Contudo, defende-se que a avaliação informal, posta como 
uma prática informal, não abrange a globalidade do curso, em todas 
as dimensões que necessitam ser avaliadas. Avaliar é refletir; é também 
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planejar, estabelecer objetivos. Daí que não há possibilidade de ser 
informal. A entrevistada U busca sair da informalidade:

Tem vários cursos que fazem, desenvolvem 
informalmente autoavaliação, por isso que 
a gente elaborou uma minuta com alguns 
procedimentos básicos da autoavaliação, para 
dar uma orientação para esses cursos fazerem a 
autoavaliação (ENTREVISTADA U).

Neste sentido, hoje a UFMT conta uma normativa interna 
com diretrizes gerais para a realização da autoavaliação nos cursos de 
graduação, cabendo aos gestores dos cursos a elaborarem o próprio 
regulamento a partir daquelas diretrizes.

4.1.36 Autoavaliação regulatória x emancipatória

A presente categoria distingue os aspectos regulatórios e 
emancipatórios da autoavaliação no âmbito dos cursos de graduação.

Antes de mais nada, é bom que se diga que esses dois aspectos 
são pontos de tensão e contradição nas universidades, justamente por 
enfatizarem dimensões diferentes da avaliação praticadas por percepções 
de mundo também diversas.

Dias Sobrinho (2002b) deixa bem claro que a opção por 
uma epistemologia, a que vê a avaliação sob as óticas regulatória ou 
emancipatória, não é simplesmente uma questão técnica; é sobretudo, 
uma questão ética, vinculando-se a uma concepção de mundo. Uma, a 
regulatória, enfatiza a dimensão técnica e objetiva, propondo-se isenta de 
valores e assumindo uma função controladora. A outra, a emancipatória, 
identifica-se como política e ética, portadora e afirmadora de valores 
públicos e democráticos e vincula-se à universidade concebida como 
instituição comprometida com a sociedade.
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Controle ou produção de sentidos? Estamos, portanto, diante 
de valores distintos e de epistemologias diferentes, é do que trata o 
relato do entrevistado A:

Eu penso que a [avaliação] regulatória eu acho 
que não devia nem existir a meu ver, porque 
o professor quando você faz um edital e você 
classifica aquele professor, você aceita aquele 
professor que concorreu ao edital. Ele é responsável 
pela disciplina, ele vai cumprir o seu papel [...]. A 
mim, não afeta esse tipo de avaliação, porque eu 
sei meu horário, eu sei o que eu tenho que cumprir, 
eu sei as coisas que tenho que fazer, então eu sou 
independente, se tem alguém que vai olhar isso 
[...] A avaliação, ela tem que ser emancipatória, 
ela tem que ser algo que vai nos indicar coisas 
de crescimento para o grupo, para o curso, essa 
coisa regulatória só existe porque tem colegas que 
não cumprem aquilo que é o papel dele cumprir 
(ENTREVISTADO A).

Mais do que um simples controle, a avaliação há de ser 
concebida como um processo temporal, que considere as distintas 
particularidades e dinâmicas, e que requer para o mesmo objeto 
múltiplos questionamentos, talvez seja a isso que o entrevistado A 
tenha se referido.

Ristoff (2003) resume bem essa distinção entre avaliação 
regulatória e emancipatória, citando Leite e Bordas (1994 apud 
RISTOFF, 2003, p. 157) quando assinalam que a lógica reguladora tem 
seus paradigmas orientados pelas racionalidades técnico-instrumental 
e político administrativa e a lógica emancipadora, orienta-se por 
pressuposições pós-modernas, que consideram as possibilidades das 
diferenças socioculturais e o papel das ações discursivas, comunicativas 
e emancipatórias, na perspectiva de que o processo se sobrepõe à 
estrutura e o humano prevalece sobre o técnico.
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À vista disso, o curso da entrevistada O tem trabalhado com 
a autoavaliação mais na perspectiva regulatória do que emancipatória, 
na medida em que realiza a autoavaliação ao final do período letivo 
e utilizando os resultados para regular a distribuição de encargos 
didáticos dos docentes. Portanto, considera-se que as práticas desse 
curso estejam ancoradas na perspectiva regulatória de avaliação:

No final da autoavaliação, a gente pega por 
disciplina, a gente recolhe todas as respostas 
dessa disciplina, a gente pega aquilo que o aluno 
respondeu e a gente traz para uma linguagem 
mais formal, mais bonita e a gente monta uma 
carta e entrega para o professor daquela disciplina 
avaliada, em envelope lacrado, assinado pela 
direção, por mim, como diretora de ensino ou pela 
presidente do centro acadêmico. A autoavaliação, 
ela também remete à distribuição de encargos, no 
começo do semestre e no final de um semestre 
para o outro e dessa maneira o professor também 
consegue ver o que ele tem acertado ou que ele 
pode mudar (ENTREVISTADA O).

O curso do entrevistado H iniciou a prática autoavaliativa 
por força do processo de reconhecimento do curso pelo Ministério da 
Educação. No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes), que integra os processos de regulação e de avaliação 
dos cursos superiores, o instrumento de avaliação externa utilizado 
pelo INEP tem a realização da autoavaliação como indicador de 
qualidade do curso.

Para Lima (2013), os princípios do Sinaes estão fundados em 
bases emancipatórias, “mas, por outro lado, os resultados do processo 
avaliativo devem servir à regulação para os atos autorizativos dos cursos 
e das IES, princípios que sustentam o viés da regulação, no processo 
do Sinaes” (LIMA, 2013, p. 141). Para a autora, políticas como essa 
levam conflitos paradigmáticos para o interior das universidades, 
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instalando-se uma grande contradição entre um discurso teórico que 
sustenta uma avaliação democrática e participativa, sustentada no 
paradigma da emancipação; e a prática, pelo viés regulatório.

Na pesquisa de campo no curso do entrevistado H, pôde-se 
perceber que, após conseguirem o reconhecimento do curso, a aplicação 
da autoavaliação deu uma arrefecida pela pouca frequência com que 
acontecia. No entanto, o discurso já estava construído:

[...] é uma forma de nós, como professores, 
termos uma avaliação de como está sendo nosso 
desempenho como profissional, se está sendo 
bem feito, se não está sendo bem feito, o que 
pode ser melhorado, é o princípio, acho que o 
princípio básico de tentar melhorar o curso é nos 
melhorando, melhoramos o público específico que 
são estudantes, se eles têm um bom aprendizado 
isso vai ser refletido nas boas atuações dentro do 
curso, aí vai trabalhar envolvimento do estudante 
com a pesquisa, com ensino, com a extensão em 
demais outras atividades, acredito esse seja o 
princípio básico (ENTREVISTADO H).

Lima (2013) recomenda que os processos de avaliação 
também precisam ser avaliados para garantir o seu aperfeiçoamento 
e a sua qualidade. Sob essa ótica, todos os envolvidos no processo 
de autoavaliação poderão ter condições de avaliar a autoavaliação 
praticada em suas unidades acadêmicas e propor melhorias, por estarem 
vivenciando os acertos e os erros no processo.

Por fim, Dias Sobrinho (2002b) lembra que na autoavaliação 
em uma unidade acadêmica existe forte possibilidade de o processo ser 
participativo, dirigido ao social e destinado aos próprios sujeitos para 
efeitos de melhorias institucional, individual e coletiva. Isto estaria, 
segundo ele, mais alinhado com os costumes acadêmicos, ancorados 
nos princípios da autonomia e das práticas colegiadas e democráticas 
comuns na universidade. No entanto, para o autor, mesmo as práticas 
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autoavaliativas, pensadas e operadas pela comunidade acadêmica, 
podem conter características de controle e regulação.

“Efetivamente, controle e avaliação educativa não se separam 
totalmente, esta contém aquele em doses certas” (DIAS SOBRINHO, 
2002b, p. 155). Para o autor, a questão ética a resolver é quanto à 
dosagem dos sentidos formativos do controle. Se o controle prevalece 
como fiscalização e coerção, acaba anulando o sentido formativo da 
avaliação. Quando o controle se justifica, o autor recomenda que se 
deve exercê-lo sob uma criteriosa intenção educativa predominante, 
caso contrário, a avaliação será dominantemente coerção.

4.2 Categorias Intermediárias

As 5 categorias intermediárias apresentadas nesta seção surgiram 
do agrupamento das 36 categorias iniciais. Tais categorias estão pautadas 
nas narrativas dos entrevistados e foram reunidas, originando as 
categorias intermediárias: Concepções e práticas de autoavaliação: 
analisando contradições, Práticas e instrumentos da autoavaliação, 
Normas e institucionalização da autoavaliação e Resultados da 
autoavaliação: gestão e planejamento.

4.2.1 Concepções e práticas de autoavaliação: analisando contradições

A categoria intermediária I, decorrente de dez categorias iniciais 
conforme demonstrado no Quadro 9, denota o contexto e a concepção 
de autoavaliação.
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Quadro 9 – Formação da categoria intermediária “Concepções e práticas 

de autoavaliação: analisando contradições”

Nº Iniciais Conceito Norteador Intermediárias
Conceito 
Norteador

1
Autoavaliação e 
visão institucional

Denota que a autoavaliação 
(AA) traz uma visão de gestão.

I. Concepções 
e práticas de 
autoavaliação: 
analisando 
contradições

Denota o 
contexto e a 
concepção de 
AA.

2
Autoavaliação e 
reflexão

Indica que a AA faz pensar em 
questões que não fazem parte 
do cotidiano do professor.

4
Apoio institucio-
nal às unidades 
acadêmicas

Relata a necessidade de apoio 
institucional aos docentes e às 
coordenações de curso.

6
Autoavaliação x 
Força da gestão

Evidencia que as coisas acon-
tecem muito em função das 
pessoas que estão atuando na 
gestão.

9
Aceitação e resis-
tências.

Discute as situações de aceita-
ção e resistências em relação 
à AA.

11
Rumos da autoa-
valiação.

Questiona o rumo a que se 
quer chegar com a AA e para 
que ela serve.

18 Cultura avaliativa.

Observa que a prática da 
AA desenvolve uma cultura 
avaliativa no âmbito de toda a 
instituição.

25
O papel da 
universidade na 
sociedade atual.

Relata as impressões sobre o 
papel da universidade na socie-
dade contemporânea.

32
Concepção sobre 
autoavaliação

Apresenta o que os entrevista-
dos pensam sobre AA.

33
Autoavaliação: 
adesão e partici-
pação

Aborda a questão da baixa 
adesão e da participação ine-
xpressiva nos processos autoa-
valiativos.

34
Valores e princí-
pios da autoava-
liação.

Explora os valores e princípios 
que estão presentes no processo 
autoavaliativo do curso.

Nota: Construção dos autores.



243

Como já foi dito, não é possível compreender as perspectivas 
e práticas da avaliação sem entender as tendências da educação 
superior. Segundo Dias Sobrinho (2002b), há uma relação de mútua 
implicação entre avaliação e concepções da educação. Mais claramente, 
ainda, segundo esse autor, a avaliação cumpre um papel central nas 
políticas que visam transformar os sistemas de educação superior e 
tornar as instituições mais úteis aos interesses do setor produtivo e 
do mundo do trabalho.

Diante desse caráter social e político, o autor assevera que 
a avaliação é um campo de conflitos em que ocorrem as pesadas 
tensões oriundas das contradições da educação superior. Para ele, duas 
concepções contraditórias representam essas tensões: a concepção de 
universidade como função social e pública, formadora da cidadania, 
produtora e difusora do conhecimento e promotora da crítica em 
benefício dos interesses mais amplos da sociedade e da nação. De 
outro lado, a defesa da universidade segundo a lógica da economia 
e orientada à satisfação das necessidades do mercado, com função 
profissionalizante e operacional.

Entre os entrevistados, diversos relatos expressam a ideia de 
que a prática da autoavaliação nos cursos de graduação deve reorientar 
o planejamento das ações acadêmicas, preservando e aprofundando 
o sentido educativo do curso. Por outro lado, embora seja necessário 
a universidade desempenhar com eficiência suas funções ligadas ao 
mundo do trabalho, também é importante que ela não perca sua 
identidade e se torne mero instrumento do mercado. Esta é a tônica 
dos vários relatos aqui reunidos:

É entender e identificar os problemas que enfrentamos, 
os problemas que temos dentro da universidade e que 
mediante essa identificação para poder dar subsídio 
para uma política de ação dentro da universidade. O 
que eu vou fazer para melhorar. Sempre no sentido 
de melhorar o que nós podemos fazer. [...] a gente 
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consegue identificar nossos pontos fracos e a gestão 
tem como atuar para melhorar isso, para melhorar e 
sair dessa situação (ENTREVISTADO S).

Acho que a gente tem que olhar o que nós estamos 
produzindo, ou seja, eu acho que talvez um fator 
de avaliação seria o nosso resultado, o profissional 
que está saindo daqui. Então aí talvez teria a nossa 
melhor avaliação (ENTREVISTADO B).

Eu vejo da seguinte forma, muitas vezes, não 
só nós que estamos no ambiente acadêmico, 
mas como a própria sociedade ela almeja um 
profissional que saia da universidade com 
condições plenas de empregar suas habilidades 
que ele adquiriu na universidade ou seja para o 
mercado de trabalho, porém eu particularmente 
não vejo dessa forma, eu vejo da seguinte forma, 
os nossos estudantes [...] precisam enxergar não 
só o mercado de trabalho, mas eles precisam se 
formar como pessoas com certas habilidades que 
o curso dá e não o contrário, porque se ele forma 
suas habilidades, mas não se forma enquanto 
pessoa, enquanto cidadão ele vai se voltar para o 
mercado de trabalho, mas se tiver uma novidade 
no mercado de trabalho ele não consegue se 
encaixar [...] (ENTREVISTADO C).

Na essência da avaliação está a dimensão do valor que a 
provê de uma função ativa. Para Dias Sobrinho (2003d) a avaliação 
não se restringe a somente descrever os resultados obtidos em um 
inquérito, mas também passa a verificar as entradas, os contextos, os 
processos, as condições de produção e os elementos finais, procurando 
melhorar o processo enquanto ele se desenvolve a fim de garantir maior 
efetividade educacional. Neste sentido, manifestam-se a entrevistada 
R e um estudante:

É o mais importante na minha avaliação, porque é 
o momento que o curso tem de se olhar, de ver os 



245

seus, o seu caminho, a sua produção, os problemas 
que estão enfrentando, as lacunas que precisam ser 
preenchidas [...] são duas coisas importantes, é o 
planejar e o avaliar, se você não faz um planejamento 
e não avalia um planejamento como que você vai 
para frente? E a outra coisa é que essa avaliação ela 
tem que ser feita pelas pessoas que vivenciam senão 
ela não é autoavaliação, então alunos e professores são 
absolutamente necessários se avaliar, então a gente vê 
resistência nisso, muita gente não quer fazer, não gosta 
de fazer mas é importante, é aí que é o problema é 
da cultura da avaliação, quando se fala em avaliação, 
associa isso a punição, [...] quando a avaliação 
é feita com rigor só contribui com o crescimento 
(ENTREVISTADA R).

A autoavaliação sempre produz resultados 
importantes em um curso de graduação ou em 
qualquer curso, pois aparecem muitas ideias 
importantes para melhoria do mesmo, até 
mesmo as críticas produzem resultados bons e 
fazem com que os administradores também se 
autoavaliem (ESTUDANTE).

Dias Sobrinho (2003d) também trata dos pressupostos básicos 
de um adequado desenvolvimento da autoavaliação, selecionados por 
Angulo Rasco (2000):

Toda autoavaliação pretende melhorar a 
compreensão da vida, a organização e as 
práticas (docentes e de pesquisa) das instituições. 
2) A melhora da compreensão se sustenta na 
construção de espaços públicos para reflexão 
crítica compartilhada, isto é, para a expressão de 
sua responsabilidade pública e profissional. 3) Tal 
reflexão só é possível conquanto a universidade 
assuma (ou possa assumir) sua autonomia 
profissional e sua responsabilidade social através 
da autoavaliação (ANGULO RASCO, 2000 apud 
DIAS SOBRINHO, 2003d, p. 130).
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Por fim, nos termos considerados até aqui, um processo 
autoavaliativo pode produzir melhor entendimento da organização 
e da política acadêmica; tornar conhecidas as perspectivas dos 
interessados naquele sistema; melhorar os serviços educativos; maior 
comprometimento com a construção da qualidade; maior envolvimento 
com o curso e o fortalecimento dos laços educativos e solidários.

4.2.2 Práticas e instrumentos de autoavaliação

A categoria intermediária II, decorrente de sete categorias 
iniciais conforme demonstrado no Quadro 10, explicita os mecanismos 
operacionais e os critérios contemplados do processo de autoavaliação.

Quadro 10 – Formação da categoria intermediária “Práticas e instrumentos 
de autoavaliação”

Nº Iniciais Conceito Norteador Intermediárias
Conceito Nor-

teador

3
Validade dos 
instrumentos de 
autoavaliação

Referencia os instrumen-
tos de avaliação externa 
em massa.

II. Práticas e 
Instrumentos de 
Autoavaliação

Explicita os 
mecanismos 
operacionais e os 
critérios contem-
plados no proces-
so de AA.

5

Processo au-
toavaliativo na 
unidade acadê-
mica

Ilustra como acontece o 
processo da AA em si nas 
unidades acadêmicas.

19
Dimensões 
avaliadas

Ilustra as dimensões e 
aspectos que podem ser 
avaliados pelos instru-
mentos.

20
Métodos de 
aplicação da 
autoavaliação

Remete às formas e mo-
delos de instrumentos 
mais utilizados na AA.

31
Autoavaliação x 
Prática Conso-
lidada

Discute se há prática da 
AA já consolidada na 
universidade.

Nota: Construção dos autores.



247

Em Dias Sobrinho (2003d), veremos que a avaliação dos 
docentes feita pelos estudantes começou a ser praticada nos anos 
1920, nos Estados Unidos, e correspondia à ideia de que os usuários 
têm o direito de cobrar a efetividade dos professores. Desde então 
foram elaborados questionários e instrumentos de medida para 
avaliar os professores. Segundo o autor, essa prática atingiu o seu 
auge nos anos 1970, quando passou a ser amplamente utilizada nas 
escolas norte-americanas.

No curso do entrevistado L, a avaliação do docente é feita pelos 
estudantes desde o início da implantação do processo autoavaliativo na 
unidade acadêmica. Os dados são discutidos nas instâncias colegiadas 
e são encaminhados aos professores responsáveis pelas disciplinas 
para que elaborem um plano de ação em relação às dificuldades 
apresentadas. O próximo passo é a elaboração de um plano de ação 
global na unidade acadêmica:

[...] a gente agora está implementando a dos 
docentes. Então, até hoje os docentes não 
faziam uma avaliação formal, eram discussões 
de colegiado, então a gente quer desenvolver 
um instrumento para que a gente consiga ter 
um histórico. [...] Os resultados são discutidos 
nas instâncias que a gente tem, no NDE, no 
colegiado de curso e aqui na faculdade na área 
de ciência de alimentos que eu coordeno. [...] 
então, esses dados são levados a essas instâncias 
e onde são feitas as reflexões e os indicativos 
do que a gente tem que adequar, então tem 
uma coisa que a gente ainda tem que avançar, 
é porque tem questões que são da avaliação do 
aluno, especificamente ao docente, então quando 
nós fazemos essas discussões no colegiado a 
gente consolida os dados. [...] mas eu acho que 
o próximo passo nosso de desenvolvimento 
é cada professor criar o seu plano de ação 
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para atender aos indicadores que na avaliação 
específica dele, ele demanda de alterações dos 
seus procedimentos. [...] Cada professor, então, 
individualmente recebe o seu e a gente tem a 
discussão geral, então hoje cada um cuida do 
seu, mas eu acho que o próximo passo nosso é a 
gente compartilhar o que cada um está fazendo 
com aquilo que está chegando, com um plano 
de ação geral (ENTREVISTADO L).

Em relação aos instrumentos de medida, ou mesmo aos 
questionários, há um debate recorrente a respeito deles e as pontuações 
que geram, que, segundo Dias Sobrinho (2003d), envolve uma 
concepção de docência e de sua relação com a aprendizagem. Críticos 
da perspectiva somativa, defendem o ponto de vista de que a avaliação 
dos docentes deve ser multidimensional, uma vez que a docência é 
uma atividade complexa.

O autor cita que Marsh (1987) foi um dos principais 
defensores de procedimentos e instrumentos múltiplos para abordar 
a multidimensionalidade e um dos mais importantes instrumentos 
criados a partir de suas propostas mede nove dimensões: 1) 
aprendizagem/valor do aprendido; 2) entusiasmo do professor; 
3) organização; 4) relação satisfatória; 5) interação do grupo; 6) 
cobertura do curso; 7) exames/avaliação; 8) tarefas/leituras; 9) carga 
de trabalho/dificuldade (MARSH, 1987 apud DIAS SOBRINHO, 
2003d, p. 169-170).

Dentre muitas outras, as dimensões pedagógicas em geral, 
recomendadas por Dias Sobrinho (2003d) incluem a clareza, o 
planejamento e a organização do curso, a realização dos objetivos 
estabelecidos, os benefícios da aprendizagem e o progresso acadêmico 
dos estudantes, a capacidade de motivação e adequada avaliação. 
Além dessas, Serrano (2000 apud DIAS SOBRINHO, 2003a), com 
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base em Abrami e d’Apollonia, lista 24 dimensões: estimulação 
do interesse, entusiasmo, conhecimento do conteúdo, amplitude 
do conhecimento, preparação e organização do curso, clareza, 
habilidades de comunicação, nível da aula, clareza nos objetivos do 
curso, relevância e valoração dos conteúdos, relevância e utilidade 
dos materiais complementares, carga de trabalho, resultados 
percebidos, justiça na avaliação, manejo do grupo dentro da sala de 
aula, características de personalidade, retroalimentação, fomento 
da discussão e diversidade de opiniões, fomento do pensamento 
independente e desafio intelectual, preocupação e respeito pelos 
estudantes, disponibilidade e ajuda, avaliação geral do curso, avaliação 
geral do instrutor, miscelânea.

O entrevistado A, quando indagado sobre o que pensaria 
ser importante constar do instrumento de autoavaliação do 
curso, responde:

Por exemplo você olhar que a evasão diminuiu, 
eu penso nesse sentido, quanto mais você consiga 
que os alunos gostem do curso e que a gente 
consiga formar aquele egresso de acordo com o 
que o PPC tá propondo e se nós olharmos que 
isso não está acontecendo, nós temos que tomar 
providências, mas aí é crescimento como um 
todo, crescimento como pessoa também, não 
só como profissional, né, mais nesse sentido. 
Outra coisa, vamos supor que você detecta 
que o material didático não está sendo viável 
para aquela disciplina, você tem que tomar 
providência e mudar aquele material, melhorar 
aquele material. Se a gente decidir que vai avaliar 
o professor e se o professor for mal avaliado, nós 
temos que ver o que nós vamos fazer com esse 
professor, então ele não está atendendo ao perfil 
do curso, perfil daquela disciplina, né, então a 
ideia é você dar uma providência para melhorar, 
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melhorar para o próximo, porque você faz uma 
foto, e essa avaliação escrita é uma foto daquele 
momento né, então se naquele momento não 
está acontecendo isso, você tem que melhorar 
a próxima (ENTREVISTADO A).

Para o entrevistado I, a preocupação está voltada para a 
construção de um instrumento de avaliação que seja estimulante 
para os estudantes:

[...] um instrumento que pudesse nos 
fornecer informações importantes porque o 
primeiro instrumento que nós fizemos ficou 
imenso, ficou totalmente desestimulante e 
tinha algumas informações importantes, aí 
um segundo momento a gente tentou reunir 
algumas informações, tentou trabalhar melhor 
para que isso não ficasse desestimulante, que o 
aluno não levasse muito tempo para responder 
esse processo, então no primeiro momento foi 
isso, é tentar um instrumento que pudesse nos 
fornecer informações importantes mas que ao 
mesmo tempo ele não gerasse desestímulo aos 
alunos no ato de avaliar (ENTREVISTADO I).

De uma forma ou de outra, para Dias Sobrinho (2003d), 
falta clareza nas dimensões apresentadas anteriormente acerca dos 
pressupostos do ensino, da aprendizagem e até mesmo dos produtos 
esperados, predominando uma concepção mecanicista, cujos papéis 
e espaços estão claramente demarcados: o professor é o especialista, 
conhecedor de uma matéria que deve ser repassada aos estudantes 
com clareza, organização, sistematização, capacidade de comunicação, 
domínio da matéria, disciplina; os estudantes, por sua vez, devem 
realizar corretamente suas tarefas, aprender o que lhes foi ensinado, 
interessar-se pelas atividades de sala de aula, etc.

Neste sentido, ficam de fora os implícitos da aprendizagem 
e do ensino. Não são levadas em conta as relações interpessoais, isto 
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é, não se faz da avaliação um processo de comunicação, diálogo e 
produção coletiva de sentidos. Não se questiona a filosofia educativa 
da instituição. Segundo o autor, a ausência de discussões a respeito 
da missão, das concepções, aspirações e projetos fundamentais da 
instituição em geral e do coletivo em particular, leva essas avaliações 
a exercerem somente uma função controladora. Destarte, “não 
produzindo questionamentos e reflexões críticas, não suscitam novos 
sentidos; não incrementando os diálogos e discussões, não constroem 
uma comunidade educativa” (DIAS SOBRINHO, 2003d, p. 171).

Não obstante o que se utiliza usualmente nos processos 
autoavaliativos de cursos, é importante destacar que os instrumentos 
e indicadores utilizados nas avaliações podem ser os mesmos em 
várias perspectivas, no entanto, nem sempre cumprem as mesmas 
finalidades. O que os liga aos fins é a intencionalidade de quem vai 
avaliar. Os mesmos instrumentos podem estar a serviço de causas e 
objetivos bem diferentes, para controlar ou produzir melhoras. Em 
outros termos, um instrumento tanto pode servir para regular como 
para emancipar.

4.2.3 Normas e institucionalização da autoavaliação

Esta categoria intermediária, decorrente de oito categorias 
iniciais conforme demonstrado no Quadro 11, constitui as diretrizes 
institucionais, bem como o fluxo processual para o desenvolvimento 
da autoavaliação.
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Quadro 11 – Formação da categoria intermediária “Normas e 
institucionalização da autoavaliação”

Nº Iniciais
Conceito Nortea-

dor

Intermediá-

ria

Conceito 

Norteador

7

Normas que 
regem a au-
toavaliação na 
universidade.

Explicita o conhecimen-
to das exigências legais e 
institucionais.

III. Normas e 
Institucionaliza-
ção da Autoava-
liação

Constitui as dire-
trizes institucio-
nais, bem como o 
fluxo processual 
para o desenvolvi-
mento da AA.

13

Autoavaliação 
e Projeto 
Pedagógico de 
Curso.

Caracteriza a relação da 
AA e Projeto Pedagógi-
co de Curso.

16

Indicadores 
da avaliação 
externa e 
distribuição 
de recursos

Expressa a utilização 
dos resultados da 
avaliação externa para 
distribuição de recursos 
internos na universi-
dade.

22

Relações 
hierárquicas 
nas unidades 
acadêmicas

Salienta as relações en-
tre direção, coordenação 
e docentes, bem como 
entre Colegiado de Cur-
so e Congregação.

28

Diretriz insti-
tucional para 
a autoavalia-
ção

Explora a necessidade 
de diretriz institucional 
para orientar a realiza-
ção da AA nos cursos de 
graduação.

30

Autoavalia-
ção como 
instrumento 
político

Denota o uso da AA 
como instrumento de 
força política.

35
Práticas infor-
mais x avalia-
ção informal.

Trata das outras práticas 
diagnósticas que não 
estão formalizadas na 
AA.

Nota: Construção dos autores.
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Quando pensamos em avaliar, a intenção mais óbvia é a de se 
realizar um balanço para verificar como andam as coisas no meio em 
que se aspira conhecer. No caso dos cursos de graduação, esse balanço é 
feito, em princípio, por todos os segmentos ali representados (estudantes, 
docentes, técnicos administrativos), uma espécie de análise coletiva 
das estruturas e dos fins da unidade acadêmica, assim como dos meios 
utilizados para atingir esses fins. Nessa análise coletiva, propõe-se a 

“dizerem tudo” e “todos em conjunto” sobre o curso e depois passarem 
a redigir juntos as mudanças que lhes parecem desejáveis.

Nesta perspectiva social e multirreferencial, a avaliação é vista 
como uma construção social e com intencionalidade pedagógica. Seus 
sujeitos são os membros da comunidade acadêmica que assumem o 
processo avaliativo com a intenção de conhecer, interpretar e transformar.

No trabalho de campo da pesquisa, não se observou, dentre os 
depoentes, essa perspectiva multirreferencial do processo autoavaliativo, 
prevalecendo uma visão mecanicista da avaliação cujos destaques 
estão na aplicação descontinuada da autoavaliação, instrumentos com 
questões estritamente objetivas, uso exclusivo do estudante, resultados 
não socializados e processos de transformações são pouco percebidos 
ou inexistentes.

A entrevistada U até entende que o processo autoavaliativo deve 
ser contínuo e que os resultados devem retroalimentar a gestão acadêmica, 
entretanto em sua fala não se percebe a intencionalidade pedagógica 
da avaliação, tampouco a preocupação com os aspectos sociais, éticos 
e democráticos envolvidos na complexidade da ação de avaliar:

Por que a medida que você promove uma 
autoavaliação de um curso, você vai levantar 
aspectos que até você possa ter desconhecimento 
que estão contribuindo ou estão dificultando 
a formação do aluno, então a partir desse 
levantamento que é feito naquele momento, 
você utilizar aquele resultado para contribuir 
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em todos os aspectos de gestão daquele curso é 
fundamental e é importante também que esse 
processo de autoavaliação não seja uma coisa 
pontual, só em determinado momento, ela 
tem que ser contínua porque continuamente 
nós estamos modificando a forma de ensino, 
de aprendizagem, a relação professor-aluno é 
diferenciada, o desenvolvimento do aluno é 
diferenciado, o aprendizado é diferenciado então 
ela não pode ser feita num momento específico e 
só aquele momento ela tem que ser feita de forma 
contínua e aí a medida que você vai obtendo 
resultados você vai implementando ações e 
vai verificando se estas ações que você adotou 
para melhorar, elas estão sendo efetivas, estão 
funcionando, senão você vai ter que continuar a 
avaliação e fazer outros tipos de ações para atingir 
aquele mesmo objetivo (ENTREVISTADA U).

Concebe-se que quanto mais ampla, qualificada e intensa for 
a participação dos segmentos que integram a unidade acadêmica no 
processo autoavaliativo, sempre mediado por processos de negociação, 
maior potencialidade de transformação qualitativa a autoavaliação se 
imbui. Então, há que convergir esforços neste aspecto da participação.

Dias Sobrinho (2003d) sustenta que, para uma compreensão 
de conjunto da instituição e de suas finalidades essenciais, precisamos 
conhecer as estruturas e suas relações. Nada além do que uma análise 
de campo, proposta por Pierre Bourdieu, discutida no capítulo 3.

Trazendo essa perspectiva para o âmbito da unidade acadêmica, 
é relevante que se definam as linhas de força que se estabelecem entre 
as diversas áreas, interpretar os significados das relações, identificar os 
fins de uma formação educativa e compreender os significados de sua 
materialização em ações do cotidiano são problemáticas nada simples e 
tranquilas. A questão é bastante complexa, sobretudo quando se refere 
aos fins, que envolvem concepções filosóficas, posições políticas e valores.
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Para o referido autor, uma:

[...] instituição educativa é construída por 
diferentes estruturas e intrincadas teias de relações 
de vários sentidos que a constituem de forma 
muito complexa. As estruturas são o conjunto 
das dimensões que compõem a instituição 
educacional, como o ensino, a pesquisa, a 
extensão e sua organização em currículos. As 
relações de diversas naturezas – social, política, 
científica e de trabalho – se estabelecem entre os 
indivíduos, grupos, áreas de conhecimento e de 
serviços, funções administrativas e pedagógicas 
e as malhas de articulação com que é tecida a 
complexidade institucional (DIAS SOBRINHO, 
2003d, p. 179).

Neste sentido, o fim basilar de uma instituição educativa, em 
especial da unidade acadêmica, é a formação. Por meio das estruturas 
e das forças que se sobressaem nas relações de todo tipo (interpessoais, 
sociais, de trabalho, hierarquizadas, entre outras), a unidade acadêmica 
realiza seu fim, construindo os sistemas de formação.

É essencial esclarecer que o termo formação diz respeito a todos 
que convivem nessa comunidade acadêmica: estudantes, docentes e 
técnicos administrativos. Crê-se que todos se inserem em processos 
sociais e pessoais inacabáveis de formação e que por esta, entende-se 
não uma simples redução à preparação profissional, nem somente à 
necessária capacidade técnica, tampouco ao imprescindível domínio do 
saber e do saber fazer. Todas essas competências cognitivas e práticas têm 
enorme importância e de modo algum devem ser negligenciadas, pois 
fazem parte essencial da formação individual, das demandas das regiões, 
das necessidades das sociedades e da humanidade em geral. Todavia, 
são parte, e não a totalidade, pois a formação também tem muito a 
ver com os valores; não pertence somente aos campos pragmáticos 
do trabalho, da ciência e da tecnologia, mas também à cidadania e à 
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elevação da humanidade. Portanto, nesta lógica, a avaliação deve tratar 
das estruturas e relações para chegar ao foco essencial: a formação.

Compreendendo a avaliação como muito mais uma expressão 
da filosofia educativa, nas palavras de Dias Sobrinho (2003d), do que 
um instrumento burocrático, deve ter uma função muito mais crítica 
do que meramente de constatação. Deve analisar o realizado, mas para 
melhor cumprir o que há por realizar. Se a avaliação há de se dedicar à 
formação no sentido aqui discutido, sua concepção deve explicitar essa 
intenção filosófica, política e ética para além de meramente pedagógica, 
técnica e científica.

Por este ângulo, defende-se a institucionalização da autoavaliação 
no âmbito dos cursos de graduação da UFMT como uma diretriz que 
venha a garantir a avaliação dos dois aspectos aqui discutidos sobre a 
formação. A entrevistada J diz sentir falta dessa orientação mais global 
da universidade para que o processo autoavaliativo seja realizado com 
mais frequência:

E eu acho que até para o gestor facilita porque 
por exemplo, eu vou te falar aqui no meu 
caso, como a gente conhece a competência dos 
coordenadores de curso então muita coisa a gente 
divide e deixa ali, a gente vai trabalhar numa 
outra instância, então quando você tem uma 
coisa institucionalizada que vai no PDI então você 
acaba se envolvendo mais, então, por exemplo, 
você se envolve de uma forma, não é assim, ah 
vou fazer uma avaliação aqui e a outra lá, numa 
coisa com mais constância, com mais regularidade 
(ENTREVISTADA J).

Alerta-se para a questão de que institucionalizar20 o processo 
autoavaliativo, com diretrizes gerais e globais, não se trata de 

20 Petter (2019) debate os conceitos de institucionalização e processo de insti-
tucionalização, além dos aspectos que os envolvem, tomando em consideração 
as indicações de autores que tratam o tema, cujo conceito mais adequado para 
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conformidade ou controle, de cumprimento a exigências burocráticas 
ou de realização de modelos. Mais do que isso, as diretrizes devem levar 
os cursos para a elaboração de autoavaliação que indaguem sobre os 
múltiplos sentidos que as práticas educativas estão construindo, em 
função da ideia fundamental de formação discutida anteriormente.

Ademais, muito importante, também, estar previsto no rol das 
diretrizes institucionais o conhecimento dos problemas que dificultam 
melhores resultados e, mais ainda, a consciência das possibilidades reais 
de superação das dificuldades e, para isso, uma avaliação poderá se 
satisfazer com a verificação da gestão em termos do cumprimento das 
normas burocráticas e da própria racionalidade, tendo por princípio 
a efetividade do trabalho acadêmico.

Para além do exame de aspectos isolados, a avaliação deve 
suscitar questões e reflexões filosóficas, éticas e políticas, a respeito 
dos fins da formação, de como eles estão sendo realizados e de quais 
seriam os empreendimentos adequados para o melhor cumprimento 
da responsabilidade institucional e social.

4.2.4 Resultados da autoavaliação: gestão e planejamento

A presente categoria intermediária, decorrente de nove categorias 
iniciais conforme demonstrado no Quadro 12, expressa a relação da 
autoavaliação com a gestão acadêmica dos cursos de graduação, no que 
diz respeito à retroalimentação ao planejamento da unidade acadêmica.

institucionalização do processo autoavaliativo foi o de Lima e Faria (2016 apud 
PETTER, 2019, p. 60) em que afirmam que “[...] a institucionalização pode ser 
definida como o estabelecimento de uma prática ou ação num sistema humano 
e caracterizada pela rotina diária dentro de uma instituição de forma difundida e 
legitimada, esperada, apoiada e permanente”.
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Quadro 12 – Formação da categoria intermediária “Resultados da 
autoavaliação: gestão e planejamento”

Nº Iniciais Conceito Norteador Intermediárias
Conceito 
Norteador

8 Resultados da 
autoavaliação.

Denota o que fazem com 
os resultados da AA (como 
fazem; ou não fazem).

IV. Resultados 
da autoavalia-
ção: gestão e 
planejamento

Expressa a relação 
da AA com a 
gestão acadêmica 
dos cursos de 
graduação, no 
que diz respeito à 
retroalimentação 
ao planejamento 
da unidade acadê-
mica.

10

Autoavaliação 
como ins-
trumento de 
gestão.

Evidencia as situações em 
que a AA pode subsidiar a 
gestão do curso.

12
Autoavaliação 
e processo 
formativo.

Explicita a AA como pro-
cesso formativo no âmbito 
da unidade acadêmica.

14

Autoavaliação 
e o Núcleo 
Docente 
Estruturante 
(NDE).

Explicita a AA como pro-
cesso operacionalizado e 
gerenciado pelo NDE.

21

Devolutiva 
dos resultados 
da autoava-
liação

Aborda as formas de devol-
ver os resultados da AA à 
comunidade acadêmica

23
Sentimentos 
do ser ava-
liado.

Examina os sentimentos 
dos docentes avaliados no 
momento de receber seu 
feedback.

24
Resultados e 
melhorias no 
curso.

Explora as ações de melho-
rias no curso a partir dos 
resultados da AA.

27 Autoavaliação 
e autonomia.

Discute a AA como espaço 
de afirmação e exercício da 
autonomia.

29

Motivações e 
expectativas 
da comunida-
de acadêmica

Revela as motivações e ex-
pectativas da comunidade 
acadêmica em relação aos 
resultados da AA.

Nota: Construção dos autores.

Via de regra, após a aplicação da autoavaliação, espera-se 
que as unidades acadêmicas promovam reformas em suas estruturas 
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ou mesmo melhorias em sua atuação. No entanto, no trabalho de 
campo foi possível constatar que, de um modo geral, as mudanças 
nos cursos foram mais cosméticas do que transformadoras em relação 
às expectativas dos estudantes:

A instituição precisa colocar em prática o resultado 
da autoavaliação dos alunos (ESTUDANTE).

Na maioria das vezes que participei, creio que 
as respostas foram engavetadas, pois não teve 
melhora alguma (ESTUDANTE).

Ora, a autoavaliação é apenas um organizador qualificado que, 
em si mesma, não carrega a força da mudança, mas pode contribuir 
para a transformação dos cursos em diferentes direções. Para tanto, urge 
que a avaliação tenha sempre uma intencionalidade educativa, devendo 
ser concebida em uma perspectiva emancipatória e praticada como 
ação social, formativa e construtiva. Ademais, há que se ter a gestão 
dos dados levantados, no sentido de que a comunidade acadêmica, 
como um todo, possa participar da elaboração de planos de trabalho 
voltados para a melhoria das estruturas diagnosticadas deficitárias no 
curso. Os resultados do processo autoavaliativo devem promover um 
momento de discussão e de negociação, o que se espera que ocasione a 
melhoria da prática administrativa e pedagógica da unidade acadêmica. 
Esta, sim, é a expectativa dos entrevistados M e U:

[...] mas pelo menos quem recebe o serviço está se 
manifestando, está podendo se manifestar e isso 
retroalimenta uma condução via gestão, mesmo 
que não seja imediata das coordenações, mas 
na interação delas com direção, do serviço a ser 
oferecido. Então se a gente não tivesse a avaliação 
para perceber como essas pessoas estão sendo 
atendidas e atendendo, não teria como a gente 
poder fazer adequações, então eu não consigo 
perceber isso que a gente faz aqui sem avaliação 
(ENTREVISTADO M).
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Então essa autoavaliação vai fazer com que a 
gente perceba onde que a gente precisa se dedicar 
mais e aí possa fazer essa gestão, planejamento 
orçamentário, de ações, de pedagógico de uma 
forma geral para todos os planos de gestão da 
universidade (ENTREVISTADA U).

Para Bernardes (2018), o universo de significação da 
autoavaliação permite intervir na estrutura e na organização da unidade, 
demonstrando quais caminhos poderão ser seguidos pela gestão e pelo 
planejamento acadêmico. Neste sentido, a autoavaliação assume um 
papel importante na gestão da unidade, já que produz informações e 
cria mecanismos para articular o planejamento com o PDI e com as 
demandas da própria comunidade. Em outros termos, o resultado do 
processo autoavaliativo gera conhecimento que se espera ser divulgado 
e discutido entre os segmentos que compõem a comunidade acadêmica. 
Com isso, a gestão tem elementos de melhoria que possibilitam refletir, 
(re)elaborar e (re)pensar as ações futuras para o planejamento e para 
a organização da própria unidade acadêmica.

Bernardes (2018) pontua que, à medida que a comunidade 
acadêmica aumenta cada vez mais o grau de consciência na participação 
do processo autoavaliativo, há o comprometimento e a responsabilidade 
com a avaliação, favorecendo o debate e a discussão em busca de 
soluções para o planejamento da unidade. A respeito disso, com a 
palavra, alguns estudantes e o entrevistado T:

A autoavaliação serve de fonte de informações 
para ajustes nos cursos quando ainda em 
andamento permitindo identificar falhas que 
podem ser relatadas ou levantadas juntos aos 
alunos (ESTUDANTE).

Percebo que os alunos depositam toda a 
responsabilidade na gestão e esquecem que fazem 
parte da organização e da democracia. No entanto 
não estão sabendo utilizar de forma democrática 
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esta participação. Acredito que a universidade deva 
realizar momentos de diálogos com a turma para 
que possam andar em harmonia (ESTUDANTE).

Acredito que a autoavaliação é uma ferramenta 
que se os envolvidos tiverem a maturidade de fazê-
lo de forma efetiva e construtiva ajuda e muito 
a coordenação e direção a entenderem melhor 
onde estão as deficiências e eficiências do curso 
como um todo (ESTUDANTE).

[...] a gente não sabe qual é o planejamento, 
não sabe que universidade eu quero, porque a 
universidade ao não ter essa cultura de avaliação 
prejudica ela a se pensar, a se planejar, então no 
caso especificamente é uma relação clara entre 
uma coisa e outra. É claro que a avaliação por 
si só não vai resolver, porque as vezes demanda 
alguns problemas, então são de tal monta que 
nem no departamento é possível resolver, mas 
algumas coisas dá pra resolver, algumas coisas 
tão fora do nosso controle, eu estou num curso, 
o curso é licenciatura que o curso de licenciatura 
não tem um mercado de trabalho atrativo, isso 
eu tenho poucos mecanismos pra mexer, eu não 
vou chegar lá, bem gostaria, governador tem 
que pagar melhor professor, pagando melhor 
professor você atrai gente melhor, atraindo gente 
melhor você vai ter uma formação melhor e assim 
sucessivamente, mas a gente sabe que a coisa não 
funciona assim por uma série de fatores, então 
isso eu tenho dificuldade de mexer, mas com 
certeza, a gente fez uma mudança agora no curso, 
curricular, tentando criar mecanismos pra que a 
gente possa ter, diminuir o nosso índice de evasão, 
formar melhor, formar mais e formar melhor né 
e isso nesse sentido a avaliação é fundamental 
(ENTREVISTADO T).

Bernardes (2018) defende que a figura de um elemento 
protagonista para desencadear o processo autoavaliativo no âmbito 
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da unidade acadêmica é mais que desejável, é imprescindível. Neste 
sentido, pela própria natureza das atribuições do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE), entende-se que esse núcleo seria o responsável 
pela concepção e gestão do processo autoavaliativo, agindo como 
unidade estratégica para a gestão da informação e do conhecimento.

Ao desenvolver o processo de autoavaliação, o NDE obtém 
informação a partir de resultado e, com isso, gera a gestão da informação, 
cabendo aos seus membros propiciarem e estimularem a cultura de 
participação na avaliação dentro da unidade acadêmica. Segundo 
Bernardes (2018), à medida em que há a participação democrática na 
autoavaliação, abrem-se espaços para práticas formativas, diagnósticas e 
educativas da avaliação. Com isso, conduz-se ao diálogo e à negociação, 
pois a partir de resultados alcançados atores sociais podem se posicionar 
com opiniões diferentes a respeito dos resultados. Assim, a tomada 
de decisão ocorre de acordo com a necessidade da realidade da 
unidade acadêmica.

A autora alerta, todavia, que nenhum processo de autoavaliação 
na universidade, sob a perspectiva emancipatória e democrática, é 
realizado de um dia para outro; pelo contrário, demanda tempo, pois 
um dos fatores mais importantes é o de se estabelecer um consenso 
diante do dissenso nas tomadas de decisões.

4.2.5 Qualidade e autoavaliação

Esta categoria intermediária, decorrente de quatro categorias 
iniciais, conforme demonstrado no Quadro 13, aborda a relação da 
autoavaliação com a qualidade do curso de graduação.
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Quadro 13 – Formação da categoria intermediária “Qualidade 
e autoavaliação”

Nº Iniciais Conceito Norteador
Intermediá-

rias
Conceito 
Norteador

15
Autoavaliação 
e qualidade do 
curso.

Discute a relação da AA com 
a qualidade do curso de gra-
duação.

V. Qualidade e 

Autoavaliação

Aborda a 

relação da AA 

com a qualida-

de do curso de 

graduação

17
Avaliação 
formativa x 
somativa.

Debate sobre a eficácia da AA 
ser realizada ao longo do pro-
cesso ou ao final da disciplina/
período letivo.

26

Importância da 
autoavaliação 
nos cursos de 
graduação

Evidencia o valor da AA para 
os cursos de graduação.

36
Autoavaliação 
regulatória x 
emancipatória.

Distingue os aspectos regulató-
rios e emancipatórios da AA.

Nota: Construção dos autores.

Falar em qualidade no âmbito da educação superior parece não 
exigir complemento pois o termo “qualidade” aponta para o máximo, 
para o melhor. Como diz Cunha et al. (2008, p. 109), “uma expressão 
incomparável onde qualquer definição se mostraria mais restrita do 
que a intenção do próprio termo”.

Cunha et al. (2008) investigam a condição etimológica do termo 
qualidade e encontram que ele vem do latim qualitate, que significa 
propriedade, atributo ou condição das coisas ou pessoas capaz de 
distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza (FERREIRA, 
1975 apud CUNHA et al., 2008).

Neste sentido, depreende-se que o conceito de qualidade é 
multidimensional, o que torna complexo definir o seu significado. 
Segundo as autoras, a compreensão do termo incorpora uma dimensão 
ética e estética e, principalmente uma dimensão axiológica. Ao atribuir 
qualidade a algo ou a um fenômeno, estamos explicitando um valor, 
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assim como quando dizemos que algo é belo ou adequado. Há, nessas 
expressões, uma concepção anterior que assume uma condição valorativa 
e que está ligada ao plano da moral e da condição política do homem. 
Isso significa, na perspectiva das autoras, que a qualidade é auto 
referenciada; pressupõe um sujeito ou uma comunidade que aceita 
determinados padrões como desejáveis. Assim, para que se possa definir 
qualidade, é preciso primeiro explicitar o sentido da ação e a dimensão 
sobre a qual se estabelece sua intencionalidade.

Nos excertos das falas dos entrevistados a seguir, não estão 
explícitos os valores que atribuem ao emprego do termo qualidade, 
como os casos dos entrevistados A, L e do estudante:

Eu não posso parar ali, eu não posso verificar e ficar 
indiferente com esta verificação, não é? Aquela 
verificação que foi feita, ela tem que te dar nortes 
para você avançar? E esse avanço no nosso caso, no 
curso de ciências, é a melhoria do curso, melhoria 
da qualidade do curso (ENTREVISTADO A).

Então, acho que nessas várias dimensões que o 
próprio Sinaes utiliza e a gente vem utilizando, 
então vai desde a qualidade dos alunos que entram, 
na qualidade do corpo docente, da qualidade da 
estrutura, então essas dimensões, essas ferramentas 
auxiliam avaliar em que nível que a gente tá e 
que estratégias que a gente tem que adotar para 
possibilitar que a gente consiga galgar outras 
situações [...] (ENTREVISTADO L).

Eu acredito ser muito importante para o curso 
pois é uma ótima oportunidade de fazer uma 
análise detalhada e melhorando assim a qualidade 
do curso (ESTUDANTE).

Nas falas desses sujeitos, fica evidente que não apresentam, 
pelo menos de forma consciente, os padrões desejáveis na estrutura 
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do curso que poderiam satisfazer às expectativas positivas da 
comunidade acadêmica.

Já o entrevistado B atribui o qualificativo “bom” à qualidade 
do curso, à qualidade do AVA e, ao material do curso, ele usa a 
expressão “de muita qualidade”. No entanto, não chega a explicitar a 
qual qualidade está se referindo:

Desde os nossos processos iniciais, especificamente 
sobre o curso que eu coordeno eu aponto umas 
questões graves que dificultam a gente a conduzir 
o curso, então eu digo que o curso tem uma 
qualidade boa, muito graças aos profissionais 
que aceitam trabalhar no curso e aí o fazem com 
excelência, vão até os polos, fazem as aulas, estão 
no AVA, acompanha, trazemos os tutores pra cá, 
eles trabalham no fim de semana com tutores 
então muito graças a isso. O nosso AVA é de 
qualidade, o nosso material também é de muita 
qualidade, porém a gente sente que poderia fazer 
mais se a gente tivesse um respaldo maior [...]. 
Então nesse sentido que me pega assim, no sentido 
de a gente não poder oferecer o algo mais, mas 
eu julgo o curso em si como uma qualidade boa 
(ENTREVISTADO B).

A entrevistada D caracteriza o que ela entende por qualidade 
no curso do qual é gestora, deixando bastante evidente a clareza que 
tem a respeito do que pretende com a formação dos seus estudantes 
segundo seu referencial de mundo, de homem e de sociedade. Nas 
palavras de Cunha et al. (2008), atribuir qualidade requer a tomada 
de posições frente aos fenômenos sociais:

Eu acho que o que qualifica o curso não como 
um curso de sucesso é o ingresso desse menino dessa 
menina no mercado de trabalho e que ele quando 
encontra uma oportunidade ele se sinta preparado 
para enfrentar, ocupar esse espaço, eu acho que no 
macro é isso, sabe? Preparado não só no aspecto 
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técnico, mas como o ser humano mesmo sabe, ele 
ocupa esse espaço, que ele tenha consciência do seu 
papel naquele espaço, agora vamos partir do geral 
para o específico, uma diferenciação progressiva 
é aqui dentro eu acho que um físico tem que saber 
física e saber bem, assim como o médico tem que 
saber os aspectos teóricos e práticos da medicina 
porque a medicina é uma ciência teórico-prática, 
a física é uma ciência teórico-prática, então ele 
tem que dominar a parte da fundamentação teórica 
e dominar as técnicas experimentais porque isso é o 
que dá condição, essa técnica é que dá condição para 
que ele tenha segurança para enfrentar o mercado, 
então essa é a base. Outra coisa que faça que um 
curso seja um curso de qualidade é justamente ele 
se sentir bem aqui dentro, se sentir à vontade para 
errar sabe, ter condições de aprender a ser honesto 
consigo mesmo, percebe essa questão, um curso que 
acolhe essa pessoa como um ser humano, não como 
ideal de ser humano (ENTREVISTADA D).

A qualidade deve ter também um valor social, segundo Dias 
Sobrinho (2002b). Por isso, a universidade não pode renunciar a sua 
prerrogativa de protagonizar a avaliação para que a mesma seja um 
instrumento que a ajude a melhor cumprir as missões que a sociedade 
lhe confia, e não seja um fator de dispersão de energia e dissipação 
de sua essência. Uma vez assegurada essa prerrogativa, a avaliação da 
universidade é muito bem-vinda.

Alinhada com a ideia da qualidade ligada a um valor social, 
Silva (2009) distingue a perspectiva de qualidade advinda das bases de 
teorias econômicas e qualidade social, tendo em vista a perspectiva de 
conceber a educação como uma prática social. Enquanto o conceito 
de qualidade no campo econômico considera os níveis de mensuração, 
os padrões, os rankings, os testes comparativos, a hierarquização e 
estandardização próprias do âmbito mercantil, de outro modo, a 
perspectiva da qualidade social da educação leva em conta as questões 
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que envolvem domínio de conhecimentos dos estudantes, além da vida 
familiar, ambiência cultural, condições de transporte, de alimentação, 
acessibilidade a livros diversos, hábitos de leitura, acesso a equipamentos 
tecnológicos, etc.

Dourado et al. (2007) acrescentam outros elementos para a 
compreensão de qualidade da educação, apresentando as dimensões 
intra e extrainstitucional e ressaltando a perspectiva de uma educação de 
qualidade socialmente referenciada. Sob a ótica dos autores, a dimensão 
intrainstitucional é caracterizada com elementos dos planos do sistema, 
pedagógico, docente e do estudante. Já a dimensão extrainstitucional 
é caracterizada pelos elementos: o espaço social e as obrigações do 
Estado, já comentados no capítulo 2.

Além dessas questões, para se estabelecer os parâmetros da 
avaliação da qualidade, a comunidade acadêmica precisa discutir e 
sintetizar quais os valores implicados na formação que deverão ser 
verificados como o padrão de qualidade do curso. Para Vianna (2002), 
a avaliação da qualidade da educação não se limita apenas à verificação 
do rendimento escolar, que é um momento na caracterização dessa 
qualidade. O desempenho dos estudantes em avaliações da qualidade da 
educação é melhor compreendido e interpretado quando se levantam 
informações sobre o tipo de ensino que recebem, os procedimentos que 
vivenciam em sala de aula, etc. Dessa forma, para o autor, a avaliação 
sobre a qualidade da educação deve caracterizar o contexto em que 
o processo educacional se desenvolve, analisando as características 
dos estudantes, os seus valores culturais e a organização da própria 
comunidade acadêmica.

Lima (2008) alerta sobre a importância de se distinguir os 
paradigmas dessa qualidade que se aspira avaliar na educação superior: 
o da regulação e o da emancipação.

O processo de avaliação sustentado no paradigma da regulação 
busca, segundo Lima (2008), atender ao mercado e aos interesses do 
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governo. A qualidade da educação é medida pela produtividade, em 
que se prioriza a profissionalização em detrimento da humanização. 
As práticas de avaliação nesse paradigma são impostas de cima para 
baixo, sem discussão com a comunidade cuja finalidade principal é a 
prestação de contas e o controle.

Em contrapartida, no paradigma da emancipação, os sujeitos 
são participativos, dialógicos e ativos na autoavaliação. O processo 
autoavaliativo é caracterizado pela análise crítica da realidade, em 
que o conjunto dos sujeitos buscam o conhecimento das necessidades, 
dos pontos fracos, das proposições e sugestões com vistas a apontar 
melhorias para o curso.

Assim, a discussão de uma educação de qualidade socialmente 
referenciada, na perspectiva do que foi discutido até agora, é portanto, 
um valor essencial a ser considerado pelo processo autoavaliativo e deve 
ter primazia sobre qualquer quantificação e comparação de produtos, 
ainda que seja imprescindível produzir e interpretar informações 
objetivas desde que estas importem para os julgamentos de valor.

4.3 Categorias Finais

As categorias iniciais e intermediárias apresentadas anteriormente 
respaldam a construção das presentes categorias finais. A constituição 
final é formada por 2 categorias denominadas: “a institucionalização da 
autoavaliação no curso de graduação” e “interface da autoavaliação com 
a gestão acadêmica do curso de graduação”, as quais serão exploradas 
nas próximas subseções.

4.3.1 A institucionalização da autoavaliação no curso de graduação

A primeira categoria final resulta do agrupamento das seguintes 
categorias intermediárias, conforme o Quadro 14: Concepções e práticas 
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de autoavaliação: analisando contradições; práticas e instrumentos 
de autoavaliação; e normas e institucionalização da autoavaliação, 
recebendo a denominação “a institucionalização da autoavaliação no 
curso de graduação”.

Quadro 14 – Formação da categoria final “A institucionalização da 
autoavaliação no curso de graduação”

Nº Intermediárias Conceito Norteador Final

I
Concepções e práticas de 
autoavaliação: analisando 
contradições

Denota o contexto e a 
concepção de AA.

I. A Institucio-
nalização da 
Autoavaliação 
no Curso de 
Graduação

II
Práticas e Instrumentos 
de Autoavaliação

Explicita os mecanismos 
operacionais e os crité-
rios contemplados no 
processo de AA.

III
Normas e Institucionali-
zação da Autoavaliação

Constitui as diretrizes 
institucionais, bem 
como o fluxo processual 
para o desenvolvimento 
da AA.

Nota: Construção dos autores.

No plano da vida das pessoas, a avaliação pode ser uma operação 
informal e até mesmo espontânea que faz parte do cotidiano. Pertence 
ao domínio da opinião e só exerce alguma influência no âmbito restrito 
daqueles que com ela se envolvem diretamente.

Entretanto, no âmbito social e público, com sentidos e efeitos 
políticos, Dias Sobrinho (2002b) indica que a avaliação deve ser um 
dispositivo formal e institucionalizado. No âmbito dos interesses 
públicos que se inscrevem no campo da cidadania, o poder de decisão 
e determinação da avaliação é muito forte e deve ser exercido de forma 
construtiva e formativa, e não como mero controle, fiscalização e 
hierarquização.
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Neste sentido, o processo autoavaliativo em uma perspectiva 
institucional deve ter sempre uma intencionalidade educativa, segundo 
Dias Sobrinho (2003a), cujos objetivos devem estar voltados para 
fornecer informações para a melhoria das práticas pedagógicas. Ao 
mesmo tempo, os diversos procedimentos autoavaliativos devem estar 
articulados a um programa fundado em uma concepção que seja capaz 
de implementar práticas integradoras. Desse modo, para o autor, todos 
os estudos, análises, debates que se fazem em distintos momentos de 
um processo contínuo devem estar integrados em um desenho unitário 
de avaliação institucional.

A partir desta perspectiva, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação 
propôs ao CONSEPE uma minuta de resolução contemplando as 
diretrizes institucionais para que cada unidade acadêmica elaborasse e 
desenvolvesse seu projeto de autoavaliação de curso. A respeito disso, 
a entrevistada U comenta a importância da institucionalização da 
autoavaliação dos cursos de graduação para a UFMT:

[...] para que as pessoas percebam principalmente 
como ele é importante para o desenvolvimento 
do curso, para o desenvolvimento do gestor, para 
o desenvolvimento do aluno dentro daquela 
unidade acadêmica, então eu gostaria que as 
pessoas utilizassem essa ferramenta [Resolução da 
autoavaliação] não só como mais uma normativa 
institucional, não, como uma ferramenta que vai 
ajudar realmente a gente a melhorar e a crescer e 
melhorar nossa qualidade (ENTREVISTADA U).

Como foi discutido no capítulo 4, a proposta foi deliberada 
cujo resultado foi a Resolução CONSEPE nº 67, de 24/06/2019. 
Antes mesmo dessa normativa ser aprovada, na unidade acadêmica 
do entrevistado Q a autoavaliação já havia sido institucionalizada, se 
fazendo constar do calendário de atividades, entretanto, era organizada 
segundo critérios próprios do centro acadêmico:
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A professora [...] ela, enquanto diretora, ela já via 
com bons olhos, ela era uma das professoras que via 
com bons olhos [a autoavaliação no curso], então 
foi parte do palanque dela, ela falou assim, nossa 
ideia é institucionalizar a avaliação do semestre, é 
algo que vai estar dentro do calendário do instituto, 
porém, ainda assim, administrado pelo centro 
acadêmico, e foi realmente o que ela fez, então. 
Ela é uma pessoa que sempre está cobrando, é 
uma pessoa que sempre também está querendo 
ver essa avaliação do semestre, então, assim, nós 
já temos essa, aliou a nossa vontade de continuar 
fazendo com a vontade dela de que isso fosse feito 
(ENTREVISTADO Q).

A UFMT, enquanto uma instituição de educação superior, tem 
uma responsabilidade pública e uma finalidade social. Por conseguinte, 
deve estar comprometida com a formação de cidadãos com elevada 
competência técnico-profissional e ético-política. Suas atividades 
científicas e pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, bem como uma 
eficaz administração e a vivência institucional devem estar orientadas, 
segundo Dias Sobrinho (2003a), para propiciar a participação ativa 
dos indivíduos na vida social e econômica e a consolidação dos valores 
fundamentais da democracia.

Para o autor, disso decorre, também, o sentido público e social 
da avaliação. O processo autoavaliativo deverá, portanto, ser concebido 
como amplo processo de conhecimento, interpretação, atribuição 
de juízos de valor, organização e instauração de ações e metas para 
melhorar o cumprimento das finalidades públicas e sociais da instituição. 
Também deverá ser integrado às estruturas pedagógicas, científicas e 
administrativas, com a finalidade principal de melhorar o cumprimento 
da responsabilidade social institucional, por meio de um aumento 
consciente da profissionalização dos docentes, revisão crítica dos currículos, 
programas, práticas pedagógicas, valor científico e social das pesquisas, 
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impactos e inserção do curso na comunidade local, nacional e mundial 
(DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 39). De certa forma, o entrevistado Q 
já intuía essa concepção educativa e formativa da autoavaliação, pois 
sua crítica é certeira:

Eu realmente acredito que se a universidade 
participasse mais ativamente das atividades 
dos institutos e faculdades esse [processo de 
autoavaliação de cursos] era um processo que 
provavelmente já estaria institucionalizado na 
UFMT como um todo, [...]. Eu acredito hoje 
que a UFMT ainda não está aberta a opiniões, a 
inovações, nesse aspecto mesmo da representação 
estudantil, [...], ela tem que ir lá e ouvir o aluno 
daquele local (ENTREVISTADO Q).

Uma outra característica importante para uma demarcação 
geral e institucional do processo autoavaliativo no âmbito dos cursos 
de graduação é que a avaliação seja global (busca de compreensão 
do conjunto) e contínua, sem interrupção. Desse modo, além de se 
evitar análises fragmentadas (que muitas vezes distorcem a realidade 
institucional) a avaliação se realiza como um processo permanente de 
construção da qualidade.

Ainda, em se tratando de diretriz institucional para o processo 
autoavaliativo, segundo Dias Sobrinho (2003a), a avaliação deve lançar 
seu olhar prioritariamente às grandes estruturas institucionais. Mais que 
controlar as atividades dos docentes, importa avaliar a docência, mais 
ainda que a docência, importa a formação que está sendo proporcionada. 
Melhor que examinar disciplinas, é avaliar currículos, em sentido pleno. 
Para o autor, mais vale avaliar os sentidos agregados da formação de um 
estudante, do que simplesmente tentar comprovar se esse estudante 
aprendeu ou não alguns conteúdos. Mais do que contabilizar a produção 
científica de um pesquisador, é preciso avaliar os significados da pesquisa 
para a ciência, a formação humana, a cultura e a sociedade.
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A comunidade acadêmica deve participar institucionalmente 
do processo de desenho da autoavaliação a partir das diretrizes da 
instituição, tanto nas discussões sobre a concepção, as finalidades, quanto 
no levantamento e organização das informações e dados quantitativos, 
nas pesquisas, interpretações e valorações de caráter qualitativo. Dessas 
ações deverá resultar um conjunto estruturado de informações que 
possam permitir uma imagem global dos processos sociais, pedagógicos e 
científicos da unidade acadêmica e sobretudo identificar as causalidades 
dos problemas e as potencialidades para a melhoria do curso.

Todos os dados essenciais e pertinentes e as apreciações e críticas 
devem ser consolidados em relatórios, os quais, uma vez discutidos e 
aprovados pela comunidade, tornam-se documentos oficiais.

4.3.2 Interface da autoavaliação com a gestão acadêmica do 
curso de graduação

A segunda categoria final emergiu das seguintes categorias 
intermediárias, conforme o Quadro 15: resultados da autoavaliação: 
gestão e planejamento, e qualidade e autoavaliação, recebendo a 
denominação “A Interface da autoavaliação com a gestão acadêmica 
do curso de graduação”.

Quadro 15 – Formação da categoria final “Interface da autoavaliação com 
a gestão acadêmica do curso de graduação”

Nº Intermediárias Conceito Norteador Final

IV

Resultados da 
autoavaliação: 
gestão e planeja-
mento

Expressa a relação da AA com 
a gestão acadêmica dos cursos 
de graduação, no que diz 
respeito à retroalimentação 
ao planejamento da unidade 
acadêmica.

II. A interface da 
Autoavaliação com 
a Gestão Acadêmica 
do Curso de Gra-
duação.

V
Qualidade e Au-
toavaliação

Aborda a relação da AA com 
a qualidade do curso de gra-
duação.

Nota: Construção dos autores.
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A grande expectativa de quem avalia é constatar melhorias 
naquilo que é objeto de avaliação. No caso dos cursos de graduação, 
e especificamente nos cursos em que se coletaram os dados para esta 
pesquisa, é unânime a percepção da importância da avaliação para 
uma efetiva gestão do curso, voltada para a melhoria constante dos 
seus aspectos globais que envolvem o ensino e a aprendizagem. Os 
entrevistados M e U corroboram essa lógica:

O ideal seria que o prestador de serviço também 
pudesse ser ouvido quanto ao serviço que está 
prestando, mas há uma, como eu te disse, uma 
questão cultural ainda que precisa ser trabalhada, 
mas pelo menos quem recebe o serviço está se 
manifestando, está podendo se manifestar e isso 
retroalimenta uma condução via gestão, mesmo 
que não seja imediata das coordenações, mas 
na interação delas com direção, do serviço a ser 
oferecido. Então se a gente não tivesse a avaliação 
para perceber como essas pessoas estão sendo 
atendidas e atendendo, não teria como a gente 
poder fazer adequações, então eu não consigo 
perceber isso que a gente faz aqui sem avaliação 
(ENTREVISTADO M).

Eu acho que a partir dos dados que a gente 
obtém com essa autoavaliação, eu acho que nós 
podemos pensar em caminhos, em planos de 
trabalho específico para cada curso para tentar 
corrigir um erro aqui, um problema que esteja 
acontecendo ali e para também ter uma visão geral 
porque eu acho que a universidade ela tem que 
se preocupar com quem ela que tá formando né, 
quem é o profissional que tá saindo daqui, quem 
é que está indo pro mercado de trabalho, quem 
é, de que forma ele está contribuindo com a 
sociedade em geral que paga a manutenção desses 
alunos aqui, então eu acho que essa avaliação é 
fundamental também para a gente ver se a gente 
está conseguindo exercer o nosso papel dentro da 
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sociedade enquanto instituição de ensino superior 
aberta para todos [...] (ENTREVISTADA U).

Quando a entrevistada U foi indagada sobre seu ponto de vista 
em relação à articulação da autoavaliação no curso de graduação com 
o planejamento acadêmico, ela assim se posiciona:

Com certeza, cada vez mais os nossos recursos 
são diminuídos, então a gente tem que buscar 
direcionar esforços em determinadas áreas. Então, 
essa autoavaliação vai fazer com que a gente 
perceba onde que a gente precisa se dedicar 
mais e aí possa fazer essa gestão, planejamento 
orçamentário, de ações, de pedagógico de uma 
forma geral para todos os planos de gestão da 
universidade (ENTREVISTADA U).

Para Dias Sobrinho (2003a), para efeito de uma avaliação mais 
global é necessário compreender as relações sociais e de trabalho, a 
eficiência administrativa, a eficácia dos processos interpessoais que se 
desenvolvem nos distintos setores que compõem a unidade acadêmica. 
Também é imprescindível conhecer todos os dados importantes da 
infraestrutura, especialmente aqueles mais diretamente relacionados 
com a pesquisa e com o ensino, como laboratórios, bibliotecas, salas de 
aula, equipamentos, instrumentos técnicos etc. Outro fator destacado 
pelo autor como de extrema relevância é a apreciação crítica dos fluxos 
de informação, bem como a análise do funcionamento do colegiado 
de curso, núcleo docente estruturante e congregação e demais setores 
administrativos da unidade. Os aspectos aqui discutidos, sintonizam 
com a assertiva desse estudante:

A autoavaliação serve de fonte de informações 
para ajustes nos cursos quando ainda em 
andamento, permitindo identificar falhas que 
podem ser relatadas ou levantadas juntos aos 
alunos (ESTUDANTE).
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Dentre os objetivos da autoavaliação estão o de conhecer as 
fortalezas e os problemas da unidade acadêmica, saber da adequação 
de seu trabalho com respeito às demandas sociais, identificar o grau 
de envolvimento e os compromissos de seus docentes, estudantes e 
técnicos administrativos, tendo em vista as prioridades básicas do 
curso. O importante é a identificação das fraquezas e das possibilidades 
reais para superação das deficiências. Eis o trabalho da gestão: a partir 
dos dados oriundos da autoavaliação, mapear os pontos fortes e os 
fracos (em termos de cenário interno), levantar as possibilidades e as 
oportunidades (em relação ao cenário externo) e elaborar coletivamente 
seu planejamento, com ações reais e factíveis, com vistas ao efetivo 
desenvolvimento da unidade acadêmica. Para tanto, “a avaliação é 
fundamental”, como diz o entrevistado T:

A gente não sabe qual é o planejamento, não 
sabe que universidade eu quero, porque a 
universidade, ao não ter essa cultura de avaliação, 
ela se prejudica a se pensar, a se planejar, então 
no caso especificamente é uma relação clara entre 
uma coisa e outra. É claro que a avaliação por 
si só não vai resolver, porque as vezes demanda 
alguns problemas, então são de tal monta que 
nem no departamento é possível resolver, mas 
algumas coisas dão pra resolver, outras coisas tão 
fora do nosso controle, eu estou num curso, o 
curso é licenciatura, o curso de licenciatura não 
tem um mercado de trabalho atrativo, nisso eu 
tenho poucos mecanismos pra mexer, eu não vou 
chegar lá, bem gostaria, governador tem que pagar 
melhor professor, pagando melhor professor você 
atrai gente melhor, atraindo gente melhor você vai 
ter uma formação melhor e assim sucessivamente, 
mas a gente sabe que a coisa não funciona assim 
por uma série de fatores, então isso eu tenho 
dificuldade de mexer, mas com certeza, a gente 
fez uma mudança agora no curso, curricular, 
tentando criar mecanismos pra que a gente possa 
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ter, diminuir o nosso índice de evasão, formar 
melhor, formar mais e nesse sentido a avaliação 
é fundamental (ENTREVISTADO T).

A gestão de uma unidade acadêmica da UFMT é composta por 
docentes, em câmaras colegiadas, com atribuições específicas definidas 
pelos estatutos da instituição. O processo autoavaliativo na unidade é 
da natureza do trabalho do NDE. Todavia, os resultados desse processo 
devem ser colocados em discussão em todos os âmbitos da unidade 
acadêmica, para que produzam os consensos possíveis a respeito dos 
problemas e deficiências detectadas e sobretudo das potencialidades e 
ações de superação que devem ser empreendidas nas diversas dimensões 
do ensino, da produção de conhecimentos, das relações com o mundo 
do trabalho, com a gestão etc. Da mesma forma, deve ser feito um 
reexame das práticas autoavaliativas desenvolvidas, seus acertos e 
equívocos, e a reprogramação de ações futuras.

4.4 Síntese da progressão das categorias iniciais, intermediárias e finais

Para evidenciar de forma sistemática a construção progressiva 
das categorias de análise, que emergiram por meio da coleta de dados 
da pesquisa de campo, o Quadro 16 foi elaborado para apresentar a 
síntese dessa construção.
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Quadro 16 – Síntese da progressão das categorias

Nº Categorias Iniciais
Categorias 

Intermediárias

Categorias

Finais

1 Autoavaliação e visão institucional

I.

Concepções 
e práticas de 

autoavaliação: 
analisando 

contradições

I.

A Institucionalização da 
Autoavaliação no Curso 

de Graduação

2 Autoavaliação e reflexão

4 Apoio institucional às unidades acadêmicas

6 Autoavaliação x Força da gestão

9 Aceitação e resistências

11 Rumos da autoavaliação

18 Cultura avaliativa

25 O papel da universidade na sociedade atual

32 Concepção sobre autoavaliação

33 Autoavaliação: adesão e participação

34 Valores e princípios da autoavaliação

3 Validade dos instrumentos de autoavaliação
II.

Práticas e Ins-
trumentos de 
Autoavaliação

5 Processo autoavaliativo na unidade acadêmica

19 Dimensões avaliadas

20 Métodos de aplicação da autoavaliação

31 Autoavaliação x Prática Consolidada

7 Normas que regem a autoavaliação na univer-
sidade

III.

Normas e Insti-
tucionalização 
da Autoavalia-

ção

13 Autoavaliação e Projeto Pedagógico de Curso

16 Indicadores da avaliação externa e distribuição 
de recursos

22 Relações hierárquicas nas unidades acadêmicas

28 Diretriz institucional para a autoavaliação

30 Autoavaliação como instrumento político

35 Práticas informais x avaliação informal

8 Resultados da autoavaliação

IV.

Resultados da 
autoavaliação: 

gestão e planeja-
mento

II.

A interface da Autoa-
valiação com a Gestão 

Acadêmica do Curso de 
Graduação

10 Autoavaliação como instrumento de gestão

12 Autoavaliação e processo formativo

14 Autoavaliação e o Núcleo Docente Estruturante 
(NDE)

21 Devolutiva dos resultados da autoavaliação

23 Sentimentos do ser avaliado

24 Resultados e melhorias no curso

27 Autoavaliação e autonomia

29 Motivações e expectativas da comunidade aca-
dêmica

15 Autoavaliação e qualidade do curso
V.

Qualidade e 
Autoavaliação

II.

A interface da Autoa-
valiação com a Gestão 

Acadêmica do Curso de 
Graduação

17 Avaliação formativa x somativa

26 Importância da autoavaliação nos cursos de 
graduação

36 Autoavaliação regulatória x emancipatória

Nota: Construção dos autores.
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Com o intuito de responder ao problema e ao objetivo desta 
pesquisa, os dados coletados em campo foram trabalhados tendo como 
ponto de partida a análise das entrevistas, que se efetivou por meio das 
categorizações, as quais aglutinaram-se por similaridade de conteúdo, 
constituindo-se, assim, as categorias iniciais. Da mesma forma, à medida 
que entrelaçavam cadeias de significações, conduziram até as categorias 
intermediárias, fornecendo suporte às categorias finais.

Sintetizando, as principais evidências encontradas nas entrevistas 
estão contidas nas duas categorias finais que remetem 1) à relação da 
autoavaliação com a qualidade do curso de graduação; 2) à participação 
da comunidade acadêmica no processo autoavaliativo; 3) ao manejo dos 
resultados da autoavaliação para a obtenção de melhorias no curso; 4) 
e à autoavaliação regulatória x emancipatória.

No que diz respeito à relação da autoavaliação com a qualidade 
do curso de graduação, foi muito comum, entre os entrevistados, a 
utilização do termo “qualidade” como sinônimo de algo positivo, bom 
para atendimento das necessidades da sociedade e do mercado de trabalho, 
ou mesmo no sentido de se estabelecer uma métrica, ou seja, o curso de 
qualidade é aquele que está no ranking dos melhores. Em nenhuma fala 
dos entrevistados se percebeu uma visão multifacetada de qualidade, pelo 
contrário, qualidade, para eles, se resume em um conjunto de “coisas 
boas”, de atributos que podem caracterizar um bom curso. Para além 
disso, defende-se uma educação superior com qualidade social, tendo 
em vista a perspectiva de conceber a educação como uma prática social.

No tocante à participação da comunidade acadêmica no processo 
autoavaliativo, foi recorrente na fala dos entrevistados na pesquisa 
de campo a participação inexpressiva da comunidade acadêmica nos 
processos autoavaliativos dos cursos. O grande desafio da autoavaliação 
está em estabelecer a participação da comunidade acadêmica e para isso 
há que se ter tempo. Entende-se que o processo de autoavaliação de 
cursos de graduação é bastante recente na UFMT e os resultados vão 
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demorar um pouco para aparecer e, por conseguinte, para produzirem 
mudanças de atitudes, de princípios e de concepções com vistas ao 
surgimento de novas subjetividades.

Em referência ao manejo dos resultados da autoavaliação para a 
obtenção de melhorias no curso, parte dos estudantes, assim como alguns 
docentes, responderam atestando que houve melhorias em seus cursos. 
Opostamente, outros estudantes relataram que não houve nenhuma 
melhoria. Neste sentido, entende-se que o processo autoavaliativo pode 
gerar informações importantes da realidade do curso que vislumbrem as 
tomadas de decisões para garantir, assim, o cumprimento dos objetivos do 
projeto pedagógico do curso. Outrossim, ressalta-se que a autoavaliação 
não deve culminar com a produção da informação sobre a realidade do 
curso. Sob a perspectiva de processo, deve-se refletir sobre os resultados, 
sistematizá-los, divulgá-los para os interessados e propiciar ações de 
melhorias para o curso de graduação.

No que concerne, por fim, à autoavaliação regulatória x 
emancipatória, verificou-se um grande ponto de tensão e contradição 
entre o que todos os entrevistados disseram e o que se pôde observar 
em seus documentos e suas práticas. Ao mesmo tempo em que o 
discurso comum da avaliação tende a ser elaborado sob uma perspectiva 
emancipatória, o mesmo não se constatou, em geral, na forma como 
organizam o processo autoavaliativo em seus cursos: utilização dos 
resultados para distribuição de encargos didáticos; imposição de cima 
para baixo, sem discussão com a comunidade; finalidade de controle. 
Conquanto, aprendemos com Dias Sobrinho (2002b) que controle e 
avaliação educativa não se separam pois esta contém aquele em doses 
certas. Neste sentido, a questão a resolver é quanto à dosagem dos sentidos 
formativos do controle. Se o controle prevalece como fiscalização e coerção, 
acaba anulando o sentido formativo da avaliação. Quando o controle 
se justifica, se deve exercê-lo sob uma criteriosa intenção educativa 
predominante, caso contrário, a avaliação será dominantemente coerção.
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CAPÍTULO 5

Modelando processos de autoavaliação dos cursos de graduação

Este capítulo se propõe a apresentar constructos criados a partir 
dos dados empíricos e das análises teóricas realizadas neste estudo com 
o objetivo de evidenciar algumas sinalizações político-pedagógicas. A 
partir de um olhar da emancipação, vislumbra-se a consolidação de 
uma cultura institucional de autoavaliação nos cursos de graduação da 
UFMT, mas que por semelhança, pode sinalizar algumas alternativas, 
também, em outros cursos de outras IES.

Para tanto, necessário se faz retomar a problemática da pesquisa 
sobre em que medida a autoavaliação tem se tornado uma prática no 
âmbito dos cursos de graduação da UFMT, bem como seu objetivo 
geral de analisar se estes cursos desenvolvem a autoavaliação como 
prática transformadora na unidade acadêmica.

Em conformidade com os dados coletados e analisados, a 
autoavaliação nos cursos de graduação da UFMT constitui iniciativas 
localizadas e sem continuidade, contrariando uma proposta de 
autoavaliação participativa e democrática. O estímulo maior para 
sua realização é bastante pontual, é externo e visa cumprir função 
eminentemente regulatória. Portanto, não se percebeu, ainda, uma 
prática consolidada, mas em vias de consolidação, considerando-se 
as tentativas de estruturação do habitus em autoavaliação dos cursos 
presenciais e a distância, tratadas no capítulo 4.

Da mesma forma, das experiências em autoavaliação relatadas 
pelos entrevistados, pôde-se perceber poucos efeitos transformadores; 
quando havia algum sinal de melhoria, este se apresentava descolado 
do todo institucional, passando a transparecer a mudança por mero 
acaso. Com isso, verificou-se a ausência de planejamento da gestão 
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do curso sobre o que se pretendia com a autoavaliação, onde se queria 
chegar com ela.

À face do exposto, este estudo defende uma autoavaliação 
emancipadora para os cursos de graduação, cujas práticas sejam 
participativas e democráticas na unidade acadêmica e na universidade. 
Para tanto, importa-se pensar em novos caminhos que levem as unidades 
acadêmicas à efetividade das ações pedagógicas, de forma a alicerçar 
decisões para seu aperfeiçoamento.

Neste sentido, nas próximas subseções serão apresentadas 
algumas proposições tecidas a partir dos conhecimentos teóricos e 
empíricos exarados nas seções anteriores e que poderão ser aproveitadas 
para a construção dos regulamentos de autoavaliação dos cursos de 
graduação de forma emancipatória e que poderão, também, contribuir 
para a implementação da Resolução Consepe Nº 67/2019. Para isso, 
serão apresentadas figuras ilustrativas, elaboradas a partir da perspectiva 
da Modelagem de Processos, contendo a materialização dos fluxos dos 
processos de autoavaliação nos cursos de graduação da UFMT.

Segundo a ABPMP (ASSOCIATION OF BUSINESS 
PROCESS MANAGEMENT PROFESSIONALS INTERNATIONAL, 
2013), Modelagem de Processos é a representação dos processos de uma 
organização, com o objetivo de documentar, entender e analisar os 
processos da dinâmica do trabalho, permitindo visualizar o movimento 
da transformação. Por meio da Modelagem de Processos, é possível 
obter um panorama lógico das atividades e mostrar, de forma simples 
e intuitiva, como o trabalho é (ou deve ser) feito em uma organização. 
Neste sentido, a modelagem de processos pode resultar em um diagrama, 
mapa ou modelo, conforme o grau de detalhamento necessário ao 
objetivo da modelagem.

Na pesquisa, optou-se pelo “Mapa de Processo” para 
proporcionar uma imagem abrangente dos principais componentes 
do processo autoavaliativo nos cursos de graduação, apresentando 
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maior precisão e agregando maiores detalhes acerca do fluxo interno 
desse processo. Neste sentido, a seguir, serão apresentadas proposições 
que poderão contribuir para a implementação das ações previstas na 
Resolução Consepe Nº 67/2019, considerando ideias refletidas a partir 
dos dados encontrados na pesquisa bem como na revisão da literatura.

5.1 Relatórios da autoavaliação e os movimentos que podem levar 
os cursos de graduação à transformação

Entende-se que a grande meta do processo autoavaliativo nos 
cursos de graduação é a ação transformadora. Seu significado maior 
consiste em fortalecer o movimento que sempre deve levar à mudança 
e, nele, intervindo sempre que necessário.

À vista disso, a questão crucial de tal cometimento é descobrir 
e garantir caminhos institucionais para que as autoavaliações sejam 
realmente utilizadas para reduzir incertezas, melhorar a efetividade 
das atividades educacionais e levar à tomadas de decisão relevantes 
na formação dos estudantes dos cursos de graduação, por todas as 
instâncias da universidade (unidades acadêmicas, pró-reitorias e reitoria), 
de forma integrada, conforme se abordará a seguir.

5.1.1 Resultados da autoavaliação emancipatória: instrumento de 
transformação dos cursos de graduação

Segundo os Estatutos da universidade (BRASIL, 2008), o 
colegiado de curso constitui o nível básico de gestão acadêmica na 
instituição, assim como a congregação da unidade acadêmica constitui 
o nível intermediário. De acordo com essa ordem organizacional, 
ao tempo da aprovação do projeto da autoavaliação pelo colegiado 
e da homologação do mesmo pela congregação, há que se garantir 
providências estratégicas para que a autoavaliação seja útil e efetiva 
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nos cursos de graduação e nas necessárias transformações que se 
pretende nos cursos.

A Resolução CONSEPE nº 67/2019, trouxe uma diretriz 
institucional para que os cursos de graduação elaborem o próprio 
regulamento de autoavaliação. Em concordância aos dados coletados 
na pesquisa de campo, que antecedeu a edição dessa resolução, 
pôde-se constatar, à época, uma prática fragmentada do processo 
autoavaliativo exercido no âmbito dos cursos, conforme relatado no 
início deste capítulo.

Desse modo, concebe-se como Dias Sobrinho (2003c) que a 
avaliação, enquanto tomada de decisão, além de ser um ato político, 
é também um ato pedagógico quanto à competência metodológica 
no processo autoavaliativo com fins emancipatórios. Para isso, há que 
se buscar, então, uma metodologia democrática e participativa para a 
consecução desse cometimento.

Assim, a seguir será apresentada uma perspectiva de autoavaliação 
participativa como instrumento de democratização dos cursos de 
graduação, por meio da representação dos processos da dinâmica dos 
trabalhos na unidade acadêmicas, a partir do disposto já definido pela 
Resolução CONSEPE nº 67/2019, representação essa que vai permitir 
a visualização dos movimentos da transformação prevista.

A princípio, sugere-se que o ciclo autoavaliativo aconteça nos 
períodos letivos “pares”, assim, havendo tempo para a execução do 
plano de trabalho de tal forma a ter um lastro de tempo que permita 
a unidade acadêmica projetar melhorias para o curso.

Deste modo, então, o NDE elabora o projeto de autoavaliação, 
submete para aprovação do colegiado que, por sua vez, encaminha 
para homologação da congregação da unidade acadêmica. Uma vez 
aprovado nas duas instâncias, caberá ao NDE mobilizar a comunidade 
acadêmica e aplicar a autoavaliação aos estudantes, docentes, egressos, 
coordenadores, diretores e técnicos administrativos, conforme o 
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estabelecido no projeto e, ademais, elaborar o relatório dos resultados 
da autoavaliação, seguindo os mesmos trâmites de aprovação e 
homologação descritos anteriormente. A congregação encaminhará 
o relatório da autoavaliação à CPA e à PROEG, para adoção de 
medidas específicas, conforme estabelecido no mapa de processo 
representado na Figura 7.

Figura 7 – Mapa de processo da autoavaliação na unidade acadêmica

Nota: Concebido pelos autores, e elaborado por Greice Arruda 
(Analista de Processos).

Tão logo a congregação homologue o relatório da autoavaliação, 
ao NDE são requeridas: 1) a disseminação interna dos resultados 
da autoavaliação; 2) a elaboração de plano de trabalho, com ações 
estratégicas que possam envolver todos os segmentos no movimento 
de transformação da unidade acadêmica; 3) o monitoramento da 
execução do plano de trabalho e; 4) a elaboração do relatório final, 
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cujos resultados subsidiarão a elaboração da subsequente autoavaliação 
no próximo período letivo “par”. O mapa deste processo está 
representado na Figura 8.

Figura 8 – Mapa de processo da autoavaliação na unidade acadêmica 
(tomada de decisão)

Nota: Concebido pelos autores, e elaborado por Greice Arruda 
(Analista de Processos).

Com a completude desse ciclo, espera-se que a unidade 
acadêmica realize muito mais que um diagnóstico, espera-se que ela 
realize, efetivamente, um programa pedagógico, conforme nos inspira 
Dias Sobrinho (2002b). Não bastará saber as fragilidades do curso se 
isso não for acompanhado de análises das razões dessas vulnerabilidades, 
como e por que elas são produzidas, qual sua significação no quadro 
dos fins da universidade e quais as ações pontuais, permanentes e 
programáticas que devem ser tomadas para minimização ou mesmo 
eliminação do problema diagnosticado. Tais discussões e análises são 
realizadas pelo corpus da unidade acadêmica, sistematizadas pelo NDE 
para posterior disseminação interna.

Com base na experiência da UFMT, defende-se que os processos 
de autoavaliação dos cursos de graduação tenham uma organização 
do fluxo institucional para que haja tomadas de decisão efetivas nos 
diversos setores da instituição, contribuindo para que haja sinergia 
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e convergência das atividades desempenhadas pelos cursos com as 
atividades das Pró-Reitorias e Secretarias da universidade.

Nesta lógica, entende-se que as congregações das unidades 
acadêmicas encaminhem os relatórios da autoavaliação à PROEG e à 
CPA, como prevê o art. 9º, § 2º da Resolução CONSEPE nº 67/2019.

A PROEG, a partir do documento síntese elaborado pela CPA, 
realizará estrategicamente o acompanhamento da implementação dos 
planos de trabalho de cada curso de graduação. Esse acompanhamento 
tem a finalidade de assessorar tecnicamente os colegiados e NDE, para 
que tenham o controle do processo de desenvolvimento das ações e 
não se percam no percurso em busca de qualidade social para seus 
cursos. Tem, ainda, a intenção de se consolidar como um processo 
educativo que promova o diálogo permanente da Pró-reitora com 
as comunidades acadêmicas, auxiliando-as diante dos diferentes e 
constantes desafios que lhes são impostos, com vistas a promover a 
efetiva transformação nos cursos.

Nessa lógica, o referido processo se faz representado pela Figura 9.

Figura 9 – Tomadas de decisão da PROEG

Nota: Concebido pelos autores, e elaborado por Greice Arruda 
(Analista de Processos).



288

À CPA, caberá condensar os resultados da autoavaliação contidos 
nos relatórios enviados pelas congregações e elaborar um documento 
síntese que oriente, além do relatório de avaliação institucional, a 
elaboração do plano estratégico da UFMT. Os referidos planos serão 
avaliados ao final de um ano, o que poderá resultar em medidas 
institucionais mais pontuais. Nesta perspectiva, a Figura 10 ilustra o 
referido processo.

Figura 10 – Tomadas de decisão da CPA

Nota: Concebido pelos autores, e elaborado por Greice Arruda 
(Analista de Processos).

Entende-se que a natureza do trabalho da CPA requer 
convergência com as ações autoavaliativas das unidades acadêmicas, 
de tal forma que se estabeleçam mecanismos para que os resultados dos 
processos se convertam em ações institucionais concretas. Desse modo, 
é preciso que a CPA, também, realize estudos sobre o conteúdo dos 
relatórios e aponte à administração superior da UFMT as potencialidades 
e fragilidades advindas dos resultados da autoavaliação dos cursos de 
graduação para fins de providências institucionais mais imediatas.
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Ademais, reconhece-se que a CPA representa, na universidade, 
a unidade com o perfil ideal para a tarefa de capacitar os membros dos 
Núcleos Docentes Estruturantes das unidades acadêmicas em questões 
ligadas à avaliação de programas. Substancialmente, a incumbência 
de construir essa capacitação reside na necessária formação de uma 
cultura de avaliação, no âmbito da UFMT. Em relação à formação do 
avaliador, Vianna (2002) assevera que, por ser um provedor de imagens, 
o avaliador proporciona elementos essenciais para o espírito daqueles 
que devem confrontar diferentes imagens resultantes da experiência 
tácita, imagens que podem despertar a atenção para novas expectativas 
e suposições de possíveis novas verdades. “[...] são essas imagens que 
muitas vezes nos chocam, nos trazem para um novo mundo bem 
diverso do nosso dia-a-dia” (VIANNA, 2002, p. 86).

Em outras palavras, além de cientista e pesquisador, o avaliador, 
como artista, deve produzir uma obra que leve à construção de novas 
realidades e seria, então, nesta perspectiva, a proposição de capacitação 
contínua daqueles que vão cumprir a missão de avaliar os cursos de 
graduação, tendo em vista que a avaliação é um trabalho coletivo e 
o seu êxito depende fundamentalmente de um esforço coletivo, sob 
uma liderança segura, forte, porém, humana.

De certa forma, os processos autoavaliativos dos cursos de 
graduação, objeto desta pesquisa, podem fazer parte da avaliação 
institucional, porque deles emergem as especificidades do ensino, 
da pesquisa, da extensão e da gestão das unidades acadêmicas que 
dificilmente surgiriam na avaliação da CPA. Assim, a universidade teria 
uma avaliação mais global e efetiva, com elementos bastante precisos 
para sua transformação. É justamente neste contexto que este estudo 
defende que a autoavaliação do curso de graduação seja concebida e 
realizada pelos integrantes que compõem o corpus do curso e não pela 
CPA. À CPA cabe a responsabilização pela avaliação institucional com 
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o envolvimento de toda a comunidade universitária, cujas diretrizes 
estão previstas na Lei do Sinaes.

5.2 Meta-avaliação: uma proposição de avaliar a autoavaliação

Segundo Scriven (2018), meta-avaliação é a avaliação das 
avaliações e representa uma obrigação ética, bem como científica, 
quando envolve o bem-estar de outras pessoas. No contexto desta seção, 
referimo-nos à meta-avaliação enquanto a importância de o órgão 
legislador da UFMT, no caso, o CONSEPE, avaliar periodicamente 
suas políticas internas criadas no âmbito do ensino, da pesquisa e da 
extensão. Neste ponto de vista, a Resolução CONSEPE nº 67/2019, 
que instituiu as diretrizes para a autoavaliação nos cursos de graduação, 
em especial, necessita ser avaliada por aquele órgão colegiado superior, 
no sentido de aprimorá-la.

Para Elliot (2011), a meta-avaliação busca trazer à tona aspectos, 
dados e indicadores de que o objeto avaliado, seja ele um projeto, um 
programa ou um serviço, é adequado, eficiente, eficaz ou relevante, 
isto é, se demonstra ter algum valor ajuizado a partir de critérios 
estabelecidos. Ou seja, trata-se de uma prática de reflexão sobre todos 
os procedimentos utilizados na autoavaliação, dando oportunidade 
à incorporação de novos conhecimentos por parte não só dos meta-
avaliadores, como também dos avaliadores, quando tomam ciência 
da análise realizada. Por conseguinte, a meta-avaliação deve levar os 
avaliadores a perceberem tanto os pontos fortes como as fragilidades 
do processo autoavaliativo realizado e, ainda, o seu mérito e valor.

Assim, nessa ótica, ao CONSEPE caberia criar estratégias de 
acompanhamento e avaliação de suas políticas, fazendo cumprir o 
que disse o entrevistado T: “[...] o próprio Conselho precisa instituir 
uma política de avaliação das suas políticas, porque nós criamos as 
políticas e as abandonamos. A verdade é essa”.
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Diante dessas considerações, tal política interna de autoavaliação 
de cursos de graduação da UFMT, materializada na Resolução 
CONSEPE nº 67/2019, uma vez implantada, sugere-se sua avaliação 
no 5º ano de sua vigência, em colaboração constante com a PROEG e a 
CPA. Para tanto, a Figura 11 demonstra o que se pretende do processo.

Figura 11 – Mapa de processo da meta-avaliação

Nota: Concebido pelos autores, e elaborado por Greice Arruda 
(Analista de Processos).

Com base na experiência da UFMT, nos dados coletados e 
nas teorias estudadas, conclui-se que a política de autoavaliação dos 
cursos de graduação também precisa ser avaliada para melhoria dos 
seus processos, pois essa avaliação torna-se um importante processo 
fomentador de informações para a tomada de decisões políticas, 
pedagógicas e administrativas na unidade acadêmica, bem como para 
a contínua melhoria institucional e, por conseguinte, para a conquista 
da emancipação e da autonomia da universidade.
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CAPÍTULO 6

Apontamentos Finais da Pesquisa

Para alcançar os propósitos delineados neste estudo, foi tomado 
como referência o conceito de autoavaliação como o movimento em 
que, no âmbito da unidade acadêmica, estudantes, docentes, técnicos 
e estudantes egressos se avaliam (autoavaliação), avaliam os outros 
(heteroavaliação), avaliam as estruturas e as relações existentes no 
curso (DIAS SOBRINHO, 2002a), ou seja, avaliam com a opinião de 
quem participou ou participa do curso (LUCKESI, 2016). Alinhada 
com essa perspectiva, o presente estudo procurou responder à seguinte 
questão: Em que medida a autoavaliação tem se tornado uma prática 
no âmbito dos cursos de graduação da UFMT?

Para responder à questão formulada, a pesquisa foi desenvolvida 
com base na abordagem qualitativa, cuja análise dos dados se deu sob 
o enfoque da análise de conteúdo, em que se analisou o que foi dito 
nas entrevistas, o que foi lido nos documentos oficiais e dos cursos e 
o que pôde ser observado na aplicação da autoavaliação no curso de 
Física. Na exploração do material, buscou-se construir codificações, 
considerando-se os recortes das entrevistas em unidades de registros, 
a definição de regras de contagem e a classificação e a agregação das 
informações em categorias temáticas. Assim, o texto transcrito das 
entrevistas e de todo o material coletado foi recortado em unidades 
de registro; dessas unidades, as palavras-chaves foram identificadas 
para realizar uma primeira categorização. Essas primeiras categorias 
foram agrupadas de acordo com temas correlatos e deram origem às 36 
categorias iniciais. As categorias iniciais foram agrupadas tematicamente, 
originando as cinco categorias intermediárias e estas últimas também 
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aglutinadas em função da ocorrência dos temas resultando em duas 
categorias finais.

A discussão sobre avaliação da universidade não é uma temática 
recente entre as políticas públicas nacionais, conforme se abordou 
no capítulo 2. Registrou-se, como a primeira fase dessas políticas, o 
período compreendido entre 1966 e 1983, em que se constatou o Plano 
Atcon, a Reforma Universitária, materializada pela Lei nº 5.540/1968 
e o PARU. A segunda fase, no período de 1985 a 1996, compreendeu 
o Programa Nova Universidade, O GERES, o PAIUB, o ENC e a 
LDB. A terceira fase teve início em 2004, com a promulgação da Lei 
do SINAES, cuja vigência se dá até os dias atuais.

A UFMT foi criada em 1970, em ano que corresponde à 
primeira fase das políticas públicas nacionais de avaliação. Portanto, 
com 50 anos de existência, a universidade já passou por sete políticas 
nacionais de avaliação das universidades, do PARU (1983) ao SINAES 
(2004). Não foi intenção de pesquisar, com este trabalho, os primórdios 
da UFMT; entretanto, chama a atenção o fato de a universidade 
apresentar, somente agora, uma política interna de avaliação de cursos 
de graduação, materializada pela Resolução CONSEPE nº 67/2019, 
cuja aprovação se deu após o término da coleta de campo.

Por outro lado, a proposta da presente pesquisa, como 
dito anteriormente, é analisar se os cursos de graduação da UFMT 
desenvolvem a autoavaliação como uma prática transformadora na 
unidade acadêmica. Dos dados coletados nos quatro cursos de graduação 
pesquisados, pôde-se constatar que as principais evidências encontradas 
estão contempladas nas duas categorias finais, as quais remetem à 
relação da autoavaliação com a qualidade do curso de graduação; à 
participação da comunidade acadêmica no processo autoavaliativo; à 
gestão dos resultados da autoavaliação para a obtenção de melhorias no 
curso; e à problematização da autoavaliação regulatória e emancipatória.
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Em referência à relação da autoavaliação com a qualidade 
do curso de graduação, entre os entrevistados foi bastante comum a 
utilização do termo “qualidade” como sinônimo de algo “positivo”, 

“bom” para o atendimento das necessidades da sociedade e do mundo 
do trabalho, ou mesmo no sentido de se estabelecer uma medida que vai 
dizer, a partir de alguns indicadores, que o curso de qualidade é aquele 
que está no ranking dos melhores. Nas falas dos entrevistados, não há 
evidências de uma perspectiva multifacetada sobre a qualidade, pelo 
contrário, parece que qualidade, para eles, resume-se em um conjunto 
de “coisas boas”, de atributos que podem caracterizar um bom curso.

Considerando-se que a concepção polissêmica do termo 
“qualidade” traz em seu bojo embates de ordem ideológica e teórica, 
defende-se que atribuir qualidade a algo ou alguma coisa requer 
tomada de posições frente aos fenômenos sociais. Qualquer tentativa 
de sua definição implicará a necessidade de um conteúdo discursivo 
que se afaste das generalizações universais vindas do senso comum. 
Com efeito, no que se refere à educação superior, sem perder de vista 
a ideia da polissemia em relação à “qualidade”, cuja discussão partiu 
de uma concepção emancipatória, neste trabalho adotou-se o termo 
qualidade social, tendo em vista a perspectiva de conceber a educação 
como uma prática social.

Neste sentido, a qualidade social da educação superior está na 
organização do trabalho pedagógico e na gestão da unidade acadêmica; 
nos projetos de iniciação científica e na extensão; nas formas de 
interlocução da universidade com a sociedade civil; no ambiente 
educativo saudável como lugar de aprendizagens significativas e de 
vivências efetivamente democráticas; na política efetiva de inclusão 
estudantil; no respeito às diferenças e no diálogo como premissa básica 
nos relacionamentos; no trabalho colaborativo e nas práticas efetivas de 
funcionamento do NDE, do colegiado de curso e da congregação; no 
reconhecimento social e na valorização dos profissionais da educação; 
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ademais, como se aprendeu com Dourado et al. (2007), na dimensão 
intrainstitucional (plano do sistema, plano pedagógico, plano docente, 
plano do estudante); e na dimensão extrainstitucional (espaço social 
e obrigações do Estado).

Em suma, o conceito de qualidade social da educação superior, 
sob a perspectiva desta pesquisa, leva em consideração os compromissos 
públicos e os papéis das instituições e do Estado, tendo em vista as 
necessidades do conjunto da sociedade. Além das questões anteriormente 
tratadas, a qualidade socialmente referenciada da educação superior 
está integrada aos processos gerais de socialização, do fortalecimento 
da cidadania, das estruturas críticas, intelectuais, éticas, culturais, 
ambientais, de responsabilidade pública no desenvolvimento pessoal e na 
edificação de uma nação justa, solidária e democrática, dimensões essas 
que o processo autoavaliativo dos cursos de graduação deve considerar.

No que diz respeito à participação da comunidade acadêmica 
no processo autoavaliativo, foi recorrente na fala dos entrevistados a 
participação inexpressiva da comunidade acadêmica no preenchimento 
dos instrumentos dos processos autoavaliativos dos cursos. Não existe 
qualidade sem participação. O grande desafio da autoavaliação está em 
estabelecer a participação da comunidade acadêmica, não somente para 
responder ao inquérito de perguntas dos instrumentos de avaliação, mas, 
sobretudo, participar, também, das tomadas de decisão em relação aos 
pontos fortes e fracos do curso. Nesse sentido, há que se ter um lastro 
de tempo percorrido, pois a demanda pela participação em processos 
de autoavaliação é bastante recente na UFMT e os resultados vão 
demorar um pouco para aparecer e para produzir mudanças de atitudes 
e o engendramento de novas subjetividades em relação à autoavaliação.

Como se viu nas teorias discutidas de Bourdieu, os espaços 
sociais se constituem um campo de lutas e conflitos, necessário ao 
processo de mudanças significativas com vistas à construção da 
emancipação. Nesta lógica, defende-se a autoavaliação dos cursos 
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de graduação como um instrumento com potencial capacidade de 
produzir espaços sociais democráticos, construir a emancipação da 
unidade acadêmica com novas aprendizagens coletivas.

Assim, entende-se que o princípio da participação da 
comunidade acadêmica na autoavaliação dos cursos deve se fazer 
presente desde a concepção da regulamentação até a sistematização 
de seus resultados, e defende-se que espaços educacionais de discussão 
sejam criados na unidade acadêmica para fomentar o diálogo e o 
debate acerca dos rumos do projeto pedagógico do curso. Em outros 
termos, propiciar momentos de diálogo e discussão dos resultados 
da autoavaliação com a comunidade acadêmica pode incentivar a 
prática da participação e favorecer o envolvimento de todos/as com 
as mudanças que se aspiram para o curso de graduação.

Em referência à gestão dos resultados da autoavaliação para 
a obtenção de melhorias no curso, parte dos estudantes, assim como 
alguns docentes, responderam atestando que houve melhorias em 
seus cursos. Paradoxalmente, outros estudantes relataram que não 
houve nenhuma melhoria, o que se entende como prejudicial ao 
processo autoavaliativo porque provoca um descrédito que pode ser 
um impedimento à participação da comunidade acadêmica.

Nesta perspectiva, entende-se que a autoavaliação pode gerar 
informações importantes da realidade do curso que venham nortear as 
tomadas de decisões. Entretanto, não deve culminar com a produção 
da informação sobre a realidade do curso. Sob a perspectiva de processo, 
deve-se refletir coletivamente sobre os resultados, sistematizá-los, 
divulgá-los para a comunidade acadêmica e propiciar a formulação 
de ações de melhorias para o curso de graduação, garantindo, assim, 
o cumprimento dos objetivos do projeto pedagógico do curso.

Importante ressaltar que os dados coletados evidenciam que 
os cursos de graduação pesquisados não realizam regularmente a 
autoavaliação como uma prática. A autoavaliação é realizada somente 
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quando há tempo para isso, quando tem alguém no curso disposto a 
tomar iniciativa e liderar o processo, diante de demandas regulatórias 
do MEC/INEP, ou demandas pontuais como, por exemplo, evasão de 
estudantes, em que se queira investigar as causas. Não há regularidade 
na realização da autoavaliação nos cursos pesquisados, sendo que esta 
somente acontece sob eventos esporádicos.

Nas situações em que a autoavaliação acontece, os dados da 
pesquisa denotam, também, que não há uma gestão efetiva dos resultados 
da autoavaliação com vistas a uma perspectiva transformadora da 
unidade acadêmica. Os resultados não são discutidos com a comunidade 
acadêmica, nem em nível de órgão representativo, como o colegiado 
de curso e a congregação. Cada professor recebe separadamente os 
aspectos avaliados pelos estudantes de suas disciplinas desenvolvidas 
naquele período letivo avaliado, ficando a critério de cada um adotar 
(ou não) medidas de melhorias em relação à docência de sua disciplina. 
Portanto, não há espaço para participação das pessoas nos momentos 
de planejamento e de tomadas de decisão em relação às ações de 
melhorias para o curso.

Ademais, em nenhum dos cursos pesquisados se constatou um 
processo autoavaliativo que integre, além dos estudantes, os docentes 
e técnicos administrativos. Foi bastante recorrente ouvir, entre os 
entrevistados docentes, a necessidade de se expressar no processo 
autoavaliativo. É como se o professor não tivesse problemas no exercício 
da docência, ou não tivesse condições para contribuir com proposições 
qualitativas para o curso. Novamente se traz Bourdieu para entender 
que espaços de participação são sempre espaços de conflitos e jogos 
de interesse e poder. Talvez esquivar-se de conflitos, que podem ser 
gerados por meio da autoavaliação com respostas de docentes e técnicos, 
seja um caminho mais seguro e confortável do que administrá-los.

No que concerne à problematização da autoavaliação regulatória 
e emancipatória, verificou-se um grande ponto de tensão e contradição 
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entre o que todos os entrevistados disseram e o que se pôde observar 
em seus documentos e suas práticas. Ao mesmo tempo em que o 
discurso comum da avaliação tende a ser elaborado sob uma perspectiva 
emancipatória, o mesmo não se constatou, em geral, na forma como 
organizam o processo autoavaliativo em seus cursos: utilização dos 
resultados para distribuição de encargos didáticos; imposição de 
cima para baixo, sem discussão dos resultados com a comunidade; 
participação exclusiva dos estudantes, em detrimento da participação 
dos docentes e técnicos; finalidade de controle.

Conquanto, controle e avaliação educativa não se separam, pois 
esta contém aquele em doses certas, a questão a resolver é quanto à 
dosagem dos sentidos formativos do controle. Se o controle prevalece 
como fiscalização e coerção, acaba anulando o sentido formativo da 
avaliação. Quando o controle se justifica, se deve exercê-lo sob uma 
criteriosa intenção educativa predominante, caso contrário, a avaliação 
será dominantemente coerção. Mais do que um simples controle, 
a avaliação há de ser concebida como um processo temporal, que 
considere as distintas particularidades e dinâmicas, e que requer, para 
o mesmo objeto, múltiplos questionamentos.

A autoavaliação regulatória tem como pano de fundo 
paradigmas orientados pelas racionalidades técnico-instrumental e 
político-administrativa e a autoavaliação emancipatória orienta-se 
por pressuposições que consideram as possibilidades das diferenças 
socioculturais e o papel das ações discursivas, comunicativas e 
emancipatórias, na perspectiva de que o processo se sobrepõe à estrutura 
e o humano prevalece sobre o técnico. Por este ângulo, entender a 
autoavaliação sob as óticas regulatória ou emancipatória não é uma 
questão técnica, como bem se posicionou Dias Sobrinho (2002b); é, 
sobretudo, uma questão ética, vinculando-se a uma concepção de mundo. 
A regulatória, enfatiza a dimensão técnica e objetiva, propondo-se isenta 
de valores e assumindo uma função controladora. A emancipatória, 
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identifica-se como política e ética, portadora e afirmadora de valores 
públicos e democráticos e vincula-se à universidade concebida como 
instituição comprometida com a sociedade.

Depreende-se que o processo de consolidação da autoavaliação 
tem simulacros, que vão desde a não materialização da proposta inicial 
do Sinaes nas IES, às resistências dos agentes sociais e à própria cobrança 
institucional aos cursos de graduação sem haver uma institucionalização 
dessa prática. Portanto, a autoavaliação é uma prática contraditória 
no âmbito das IES.

Para além deste ponto de vista, partindo de um anseio de 
que a autoavaliação seja emancipatória e transformadora, ela deve 
indagar se os cursos estão formando profissionais ética e tecnicamente 
competentes, não apenas para as urgências imediatas do mundo do 
trabalho, mas também se estes têm desenvolvido a capacidade de 
continuar aprendendo, de acordo com as transformações econômicas 
e sociais da humanidade, e de se inserir crítica e construtivamente nas 
dinâmicas da sociedade. Ademais, para além do instituído e dialogando 
sob uma perspectiva instituinte, a autoavaliação deve trazer reflexões 
sobre se a educação superior está colaborando para a construção de uma 
sociedade tecnologicamente desenvolvida, mais rica em conhecimentos, 
mais solidária e justa.

À face do exposto, a pesquisa revela apenas uma face do processo 
autoavaliativo dos cursos de graduação e, portanto, não se teve a 
intenção de esgotar o tema pela multiplicidade de aspectos que ele 
suscita. Assim, fica o convite para que outros estudos aprofundem a 
análise e a reflexão dos processos autoavaliativos nos cursos de graduação, 
especialmente de instituições de educação superior públicas.
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cursos de graduação” é concebida epistemologicamente como o movimento 
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uma atividade. Ou seja, a autoavaliação de cursos de graduação é um processo 

sistemático de coleta de informações sobre os aspectos socioeducacionais 

envolvidos na organização e oferta dos cursos, as quais devem servir 

de base para julgamento de valor e induzir tomadas de decisão, nos 

diversos níveis e instâncias da unidade acadêmica, para ações de melhorias e 

 aperfeiçoamento dos cursos.

http://www.barcode-generator.de


	_Hlk39831689
	art52i
	art52ii
	art52iii
	_Hlk44524307
	_Hlk44524404
	_Hlk494791277
	_Hlk14357985
	_Hlk14360859
	_Hlk42703964
	_Hlk39761484
	_Hlk20935688
	_Hlk44510040
	_Hlk41474675
	_Hlk44072768
	_Hlk44072299
	_Hlk42799587
	_Hlk44073302
	_Hlk43815780
	_Hlk42709015
	_Hlk31706286
	_Hlk21027336
	_Hlk21077919
	_Hlk21457934
	_Hlk39764915
	_Hlk40798324
	_Hlk21453691
	_Hlk21538151
	_Hlk21458049
	_Hlk41390227
	_Hlk27051079
	_Hlk22753255
	_Hlk23251272
	_Hlk23157463
	_Hlk23252366
	_Hlk23255750
	_Hlk23257200
	_Hlk23258964
	_Hlk23251133
	_Hlk43812495
	_Hlk23255041
	_Hlk23255716
	_Hlk23257130
	_Hlk23618537
	_Hlk23620507
	_Hlk36059698
	_Hlk24041207
	_Hlk26212573
	_Hlk44505565
	_Hlk45027466
	_Hlk41472686
	_Hlk25927863
	_Hlk41476125
	_Hlk26815429
	_Hlk26951869
	_Hlk41475135
	_Hlk27050942
	_Hlk41478328
	_Hlk27074304
	_Hlk27074603
	_Hlk27074636
	_Hlk27219327
	_Hlk27219755
	_Hlk27152216
	_Hlk27232459
	_Hlk27221974
	_Hlk27164349
	_Hlk27154645
	_Hlk27220355
	_Hlk27232819
	_Hlk27347443
	_Hlk41478461
	_Hlk27347607
	_Hlk27347473
	_Hlk27347572
	_Hlk27347811
	_Hlk27347725
	_Hlk41316234
	_Hlk27220085
	_Hlk31715399
	_Hlk41931958
	_Hlk41493514
	_Hlk41571969
	_Hlk35334723
	_Hlk41994177
	_Hlk34588770
	_Hlk34598687
	_Hlk35378191
	_Hlk53567383
	_Hlk43661676
	_Hlk45015293
	_Hlk19888476
	_Hlk19619177
	_Hlk25839072
	_Hlk42682585
	_Hlk25924901
	_Hlk26344660
	_Hlk34758174
	_Hlk47966714
	_Hlk43810163
	_Hlk16371516

