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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a cultura avaliativa na Universidade Federal do Ceará, 

tendo como base as representações sociais dos diversos segmentos das unidades acadêmicas 

dos campi de Fortaleza, que participaram do Ciclo de Avaliação Institucional 2005/2006 e do 

ENADE 2008. Procuramos compreender que representações sociais existem sobre a 

Avaliação Institucional na UFC, qual o grau de conhecimento sobre o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), qual a participação da comunidade interna no 

processo de auto-avaliação e que representações os alunos e Coordenadores de curso têm do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). A base empírica desta 

investigação foi realizada na Universidade Federal do Ceará, mais especificamente nas 

unidades acadêmicas dos campi de Fortaleza que participaram do ciclo de Avaliação 

Institucional 2005/2006 e nos cursos de graduação selecionados para o ENADE 2008. 

Utilizamos como sujeitos da pesquisa os atores sociais que integram os diversos segmentos 

acadêmicos da UFC: gestores, coordenadores, servidores técnico-administrativos e alunos. 

Pela especificidade deste estudo, de natureza exploratória e descritiva, utilizamos o método 

indutivo, o que nos permitiu uma análise do particular para o geral, ou seja, a realização de  

inferências sobre as representações específicas de cada sujeito para a realidade da UFC. Como 

instrumento mais adequado à pesquisa de campo, utilizamos o questionário previamente 

estruturado por temas: para os gestores e técnico-administrativos, indagamos sobre o SINAES 

e a participação da comunidade interna no processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC; 

para os coordenadores e alunos, sobre o ENADE e a participação discente no referido exame. 

Ao analisar as representações de cada segmento, concluímos que elas têm um caráter 

específico, não pelo fato de serem subjetivas, mas pela própria dinâmica social das condições 

nas quais se produzem e reproduzem. As representações dos gestores, coordenadores, técnico-

administrativos e alunos apresentam especificidades em relação à inserção social e aos 

interesses inerentes de cada segmento. 

 

Palavras-chave: Avaliação Institucional. Cultura. Representação Social.    
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to examine the evaluative culture at the Federal University 

of Ceará based on social representations of the various segments of the *campi* academic 

units of Fortaleza, which participated in the Institutional Assessment Cycle 2005/2006 and 

ENADE 2008. We have tried to understand which are the social representations about the 

Institutional Evaluation of UFC, which is the knowledge level about the National System of 

Evaluation of Higher Education (SINAES) the internal community participation in the 

process of self-evaluation, which representations the students and coordinators of course have 

in the Students National Review of Performance (ENADE).The empirical basis of this 

research was conducted at the Federal University of Ceará, specifically in the academic units 

of the *campi* in Fortaleza that participated in the Institutional Assessment cycle of 

2005/2006 and in undergraduate courses selected for the ENADE 2008. We used as subjects 

of the research social actors that integrate the various academic segments of the UFC: 

managers, supervisors, servants, technical administrative staff and students. Due to the 

specificity of this research, which has exploratory and descriptive nature, we used the 

inductive method which allowed us to make an analysis from the particular to the general, or 

make inferences from specific representations of each subject to the reality of the UFC. As the 

most appropriate instrument to use in the field research we used a questionnaire, previously 

structured by themes: for managers and technical administrative staff we made an 

investigation about the SINAES and the participation of internal community in the process of 

Institutional self-Evaluation of UFC and for the coordinators and students on the ENADE and 

students’ participation in the examination. In considering the representations of each segment 

we found out that they have a specific character, not for the fact of being subjective, but for 

the social dynamics to which they are produced and reproduced. The managers, coordinators, 

technical administrators and students’ representation present specificities concerning social 

insertion and interests which are inherent to each segment. 

 

Keywords:  Institutional Evaluation. Culture. Social Representation.    
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa se propôs a analisar a cultura avaliativa na Universidade Federal do 

Ceará tendo como base as representações sociais dos diversos segmentos das unidades 

acadêmicas dos campi de Fortaleza que participaram do Ciclo de Avaliação Institucional 

2005/2006 e do ENADE 2008. 

Tomamos como base a concepção de Morgan (1996) de que cultura é 

representação e não obediência a regras, e que somente quando algo faz parte do cotidiano de 

maneira espontânea, costumeira, é que se torna cultura. Nesse sentido, observamos, durante a 

elaboração da Monografia de Especialização, que as representações sociais da comunidade da 

UFC sobre avaliação institucional tinham uma ligação muito estreita com a cultura avaliativa. 

Assim, percebemos que, na UFC, ainda não existe uma cultura de avaliação consolidada com 

a participação de todos os atores envolvidos. Por isso, procuramos entender quais 

representações sociais existem sobre Avaliação Institucional na UFC, qual o grau de 

conhecimento sobre o SINAES, qual a participação da comunidade interna no processo de 

auto-avaliação, e que representações os alunos e Coordenadores de curso têm do ENADE. 

Outro fato importante para o nosso trabalho foi a confirmação da hipótese, no 

Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional da Universidade Federal do Ceará-UFC 

(2006), de que o apoio do gestor da unidade acadêmica e a antiguidade da CPA têm 

associação direta com a qualidade de atuação da referida comissão e com o nível de 

participação da comunidade interna em cada unidade acadêmica. Isto nos chamou a atenção 

para as representações dos gestores de Centros e Faculdades, pois as informações que entram 

em cada unidade acadêmica passam por estes setores. 

A base teórica desta pesquisa apóia-se em três categorias: avaliação 

institucional, cultura  e representação social. 

Na construção da categoria sobre avaliação institucional, analisamos, a partir do 

SINAES, o atual momento histórico da política de avaliação institucional no Brasil e na UFC. 

No enfoque da cultura, abordamos o processo de aculturação da auto-avaliação institucional 

da UFC, suas características, representações, manifestações, participação dos atores 

envolvidos, sensibilização da comunidade interna e sistema de informações. O estudo sobre 

representação social desenvolve uma análise dos conceitos, das concepções, enfim, das 

representações sobre avaliação institucional a partir da visão dos segmentos que compõem a 

realidade da UFC. 
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Este trabalho é constituído por um estudo teórico, nas modalidades bibliográfica e 

documental, e por pesquisa de campo. Para possibilitar a compreensão do objeto de estudo em 

suas múltiplas dimensões — social, histórica, cultural, política, econômica e pedagógica —, 

no estudo bibliográfico nos apoiamos em autores como Andriola (1999; 2005), Belloni 

(2005), Chauí (2000), Dias Sobrinho (2004), Faoro (1975), Jodelet (2001) e Morgan (1996). 

A fim de apreendermos o marco legal e o discurso oficial da Política de Avaliação, 

pesquisamos documentos tais como Leis sobre o SINAES, o Roteiro de Auto-Avaliação 

Institucional e algumas produções do Instituto Nacional Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. 

Em nível, local nos apoiamos no Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional da UFC, 

para apreendermos o atual momento histórico da UFC no processo de avaliação institucional. 

Pela especificidade deste estudo, que constitui uma pesquisa quanti-qualitativa, de 

natureza exploratória e descritiva, utilizamos o método indutivo que nos permitiu uma análise 

do particular ao geral, ou seja, a realização de inferências a partir das representações dos 

segmentos envolvidos para a realidade da UFC. 

Como instrumento mais adequado à realização da pesquisa de campo, utilizamos 

o questionário previamente estruturado, por meio do qual abordamos os diferentes aspectos 

associados ao SINAES, à cultura avaliativa e à participação dos atores internos no processo de 

Auto-Avaliação Institucional 2005-2006; ao ENADE e à participação dos alunos no referido 

exame. 

No primeiro capítulo deste estudo, contextualizamos o processo de avaliação 

institucional no Brasil, tomando como marco o SINAES, sua origem, estrutura e organização. 

No nível interno, descrevemos o processo de Auto-Avaliação Institucional do ciclo 2005-

2006, nas treze dimensões analisadas no Relatório Final de Auto-Avaliação da UFC (2006), e 

os desafios enfrentados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Para apreender as imbricações existentes entre cultura e representação social no 

imaginário brasileiro, o capítulo dois faz brevemente um relato do processo de formação da 

sociedade brasileira sob o aspecto das relações de poder, tomando como fio condutor as 

nossas raízes culturais, políticas, ideológicas, e as suas repercussões na atualidade. Em 

seguida, definimos as categorias cultura, representação social e análise de conteúdo, para por 

fim, fazermos uma análise dos aspectos políticos da avaliação institucional e da despolitização 

da sociedade e das instituições marcadas pelo contexto globalizado. 

No terceiro capítulo, traçamos os objetivos e aspectos metodológicos do trabalho, 

quando definimos tipo de pesquisa, método empregado, populações, amostras, instrumentos e 
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procedimentos, bem como analisamos os questionários respondidos pelos sujeitos, expondo 

os resultados da pesquisa de campo. 

Pretendemos, com este trabalho, contribuir com a discussão e pesquisa na área de 

avaliação institucional, mais especificamente com a construção e consolidação de uma cultura 

de avaliação participativa na Universidade Federal do Ceará. 
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2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PANORAMA ATUAL NO BRASIL E NA UFC 

 

2.1 Algumas considerações acerca da avaliação institucional no Brasil 

 

Nos últimos anos, as reformas na Educação Superior tornaram-se acentuadas, 

principalmente a partir da década de 1980, diversificando-se os provedores, os tipos de 

instituições, os perfis dos docentes, disponibilizando-se novas ofertas educativas, ampliando-

se as matrículas e apresentando-se um aumento crescente das demandas e da competitividade. 

Com o advento do mercado educacional globalizado, os países industrializados e os latino-

americanos empreenderam importantes reformas nos seus sistemas de educação superior. A 

esses fatores, soma-se a crescente mercantilização da educação superior, com o surgimento de 

muitos centros universitários e faculdades particulares (BRASIL, 2007). 

Atualmente, das 2.281 Instituições de Ensino Superior (divididas por categoria 

administrativa em Universidades, Centros Universitários, Faculdades Integradas, Faculdades, 

Escolas e Institutos, Centros de Educação Tecnológica – CET’s e Faculdades de Tecnologia – 

FaT’s), apenas 249 são públicas e 2.032 são privadas, ou seja, aproximadamente 89% são 

compostas por instituições privadas e somente 11% são públicas (BRASIL, 2009). 

Nessa perspectiva, ganha centralidade o processo de avaliação e de regulação da 

educação superior, sustentada por diversos argumentos, como a necessidade de o Estado 

assegurar a qualidade educacional, a distribuição e o uso adequado dos recursos públicos, a 

expansão segundo critérios estabelecidos por políticas institucionais do sistema, até mesmo a 

necessidade de dar fé pública à prestação de contas dessas instituições e de produzir 

informações úteis para a tomada de decisões. 

O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), 

que teve início em 1993 e o Exame Nacional dos Cursos (ENC), criado em 1995, revelam não 

somente o estado da avaliação em cada momento, mas também as concepções de avaliação: 

uma comprometida com a transformação acadêmica, em uma perspectiva formativa e 

emancipatória (PAIUB); outra vinculada ao controle de resultados e ao valor de mercado, 

com uma visão regulatória (ENC). 

No Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada pela redemocratização, há 

certo desgaste em relação à credibilidade dos processos avaliativos. A gênese deste descrédito 

pode estar relacionada com a reflexão de Fernandes (2000), quando afirma que as 

experiências de avaliação institucional no país parecem ter sido, quase sempre, marcadas por 
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certa verticalidade. Dias Sobrinho (2004) corrobora essa assertiva e cita características de 

algumas tentativas pontuais de avaliação: 

• está centrada exclusivamente nas atribuições de supervisão do MEC; 

• praticamente não considera instituições e cursos como sujeitos de avaliação; 

• não distingue adequadamente supervisão e avaliação, com nítida ênfase à 

primeira; 

• não constitui um sistema nacional de avaliação, porém, mais apropriadamente, 

uma justaposição de verificação de determinadas condições, unilateralmente 

defendidas pelo MEC. 

Acrescentamos, ainda, a concepção política que está por trás do ato de avaliar. 

Neste sentido, a avaliação não é um procedimento meramente técnico ou burocrático. 

Independentemente do foco ideológico, a avaliação supõe valores e julgamentos. 

 

2.2 Marco legal da Avaliação Institucional 

 

Apesar de a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) constituir um dos 

pilares do marco legal que legitima a necessidade da avaliação institucional como política 

pública, pode-se encontrar referência desse processo em outros documentos anteriores a ela. 

A partir da Constituição de 1988, das sucessivas medidas provisórias, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e do Plano Nacional de Educação (PNE), houve um processo 

de reconhecimento legal da avaliação associada à idéia de melhoria de qualidade (BRASIL, 

2007). 

No capítulo III da Constituição Federal, da matéria que trata Da Educação, Da 

Cultura e Do Desporto, seção I, artigo 206, entre os princípios e normas fundamentais da 

educação no Brasil, o inciso VII define como um deles a garantia do padrão de qualidade. 

A Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995, que criou o Conselho Nacional de 

Educação, propôs como atribuição do MEC formular e avaliar a política nacional de 

educação, zelar pela qualidade do ensino e o cumprimento das leis que o regem. Esta lei 

previu a criação de um conjunto de avaliações periódicas das instituições e cursos superiores, 

sobressaindo-se o propósito da realização anual de exames destinados a aferir conhecimentos 

e competências adquiridas pelos alunos em cursos de graduação (BRASIL, 2007). 

A LDB estabeleceu de forma direta, no artigo IX, inciso VIII, que: 
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Cabe à União avaliar as instituições de educação superior, com a cooperação dos 
sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino e reforça no inciso 
IX a incumbência da União, dos Estados e do Distrito Federal autorizar, reconhecer, 
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos de seus sistemas de ensino (BRASIL, 2007, 
p.33). 

 

O atual Plano Nacional de Educação, editado pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de 

2001, artigo 4º, assegura que a união instituirá um Sistema Nacional de Avaliação e 

estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes no Plano 

Nacional de Educação (PNE).  

De acordo com esse Plano, nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e 

independente sem um forte sistema de educação superior. Dessa forma, entre as metas do 

PNE, encontra-se a expansão da educação superior, a ser desenvolvida com qualidade e 

evitando a massificação. Para tanto, o Plano reconhece a importância da institucionalização de 

um sistema nacional de avaliação como instrumento adequado para avaliar a qualidade do 

ensino oferecido. 

Belloni (2005) salienta que a legislação não garante a concretização dos grandes 

objetivos educacionais, mas pode ser instrumento favorável ao encaminhamento, 

particularmente quando se trata de educação pública voltada para formação da cidadania da 

maioria da população. 

No Brasil, nós temos uma cultura muito voltada para a elaboração de leis, 

levando-nos a crer que a legalização das necessidades sociais tem o poder de mudar a 

realidade. No entanto, de acordo com Belloni (2005), a lei pode ser um ponto de partida, mas 

é a vontade social e política, concretizada nas atitudes, e a instituição de uma cultura 

favorável à mudança de hábitos que podem mudar a realidade. A existência de uma legislação 

instituindo um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior não garante a 

participação efetiva das Instituições de Ensino Superior (IES) e tanto menos a legitimação dos 

atores sociais que as compõem. Somente a partir do estabelecimento de uma cultura 

avaliativa, esses instrumentos terão respaldo, pois avaliação é cultura e não obediência a 

regras.  
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2.3 SINAES: o atual momento histórico da Avaliação Institucional da Educação 

Superior brasileira 

 

A estrutura e legislação da avaliação institucional da educação superior no Brasil 

são estabelecidas pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

A proposta original do Sistema Nacional de Avaliação, intitulada SINAES: bases 

para uma proposta de avaliação da Educação Superior, foi apresentada pela Comissão 

Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA), em agosto de 2003. Está implícita no 

subtítulo a idéia de que o texto não era uma proposta pronta, acabada, mas a base, o ponto de 

partida para a construção de um autêntico Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (BRASIL, 2007). 

O SINAES é formado por três procedimentos avaliativos: a Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (AVALIES), constituída da Auto-avaliação e da Avaliação 

Externa; a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE). 

Uma concepção central de avaliação deve assegurar coerência conceitual, 

epistemológica e prática, por meio de princípios, critérios, pressupostos e premissas que 

fundamentam a operacionalização dos processos. Nesse sentido, o SINAES tem como 

princípios (BRASIL, 2007): 

• responsabilidade social com a qualidade da educação superior; 

• reconhecimento à diversidade do sistema; 

• respeito à identidade, à missão e à história das IES; 

• globalidade institucional; 

• continuidade do processo avaliativo como instrumento de política educacional; 

• regulação, não com um fim em si mesma, mas articulada a uma avaliação 

formativa e construtiva. 

Uma das críticas mais constantes às práticas avaliativas vigentes nos últimos anos 

é o uso de instrumentos isolados, que conduzem a uma visão parcial e fragmentada da 

realidade, não dando conta da riqueza e da complexidade da educação. Isso requer a utilização 

de múltiplos instrumentos, bem como a combinação de diversas metodologias (BRASIL, 

2007). 
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Tomando como referência atual o SINAES, percebemos que este é um sistema 

que combina regulação e avaliação da educação superior. Porém, em relação aos sistemas 

anteriormente vigentes, o SINAES traz uma mudança de paradigma, principalmente no que 

diz respeito ao conceito de avaliação e de educação superior. Não se trata de uma opção 

técnica, mas, sobretudo, filosófica e política. De acordo com Dias Sobrinho (2004), essa 

mudança de paradigma se evidencia nos seguintes aspectos: 

• mútua alimentação de avaliação e de regulação, em que a avaliação subsidia o 

processo regulatório;  

• coesão entre os distintos instrumentos articulados e ampliação de concepções e 

práticas anteriores (atores, objetos, procedimentos, instrumentos); 

• ampliação da concepção de educação superior, não se limitando ao ensino, mas 

à educação em suas dimensões técnicas, éticas, políticas e filosóficas; 

• ampliação da concepção de formação, tendo como referência a formação social 

do cidadão técnica e ético-políticamente competente;  

• ampliação do objeto da avaliação, que passa a ser todas as dimensões 

científicas, pedagógicas, sociais e físicas da IES;  

• ampliação dos sujeitos envolvidos, de forma que todos os atores componentes 

da comunidade universitária tenham prerrogativa de participação na auto-

avaliação; 

• ampliação da função dos avaliadores que assumirão funções formativas e não 

se limitarão à prática de checagem para efeito de rankings;  

• contribuição para a profissionalização na área de avaliação, evitando as 

improvisações, deficiências conceituais e ausência de critérios;  

• substituição do ENC por processos globais, procurando apreender não apenas 

uma situação estática, mas os movimentos, a dinâmica e a interdisciplinaridade 

existente no âmbito das IES; 

• adaptação dos instrumentos vigentes (curso, cadastro, avaliação da Pós-

Graduação) à nova concepção e aos objetivos da avaliação; 

• valorização de processos formativos e abordagens qualitativas; introdução de 

prática da meta-avaliação, dessa forma, também a avaliação se coloca como 

objeto de avaliação; 
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• oferecimento à de sociedade informações baseadas em dados institucionais e 

ajuda para articular os distintos setores da Educação Superior do MEC (SESu, 

INEP, SEMTEC, CAPES, etc);  

• valorização da solidariedade e da cooperação; põe em destaque a 

responsabilidade social da Educação Superior. 

Característica própria do momento conjuntural de sua gênese, marcado pela 

integração de programas e políticas, o SINAES traz uma metodologia de articulação dos 

diversos instrumentos avaliativos. Por razões didáticas, faremos um recorte de cada 

instrumento que compõe o sistema. 

 

2.3.1 Auto-avaliação das Instituições de Ensino Superior 

 

Ponto de partida do processo de avaliação institucional, cada IES realizará uma 

auto-avaliação, estabelecida por ciclos estruturados no período máximo de três anos. A 

avaliação é permanente, mas anualmente as IES tornarão públicas essas informações, 

mediante relatórios parciais. 

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) sugere um 

roteiro básico de avaliação comum a todas as instituições. Porém, esse roteiro não deve ser 

considerado uma camisa de força ou apenas itens para mera checagem. Cada IES selecionará 

apenas os itens que correspondam às suas atividades e que estejam de acordo com o seu 

Projeto Pedagógico Institucional, além de propor seus próprios temas complementares e 

específicos, levando em conta sua realidade e interesses (BRASIL, 2004b).  

O Roteiro de Auto-avaliação é constituído de dados quantitativos, que levarão em 

conta informações disponibilizadas em sistemas de informação oficial como o Censo e o 

Cadastro, e indicadores qualitativos de acordo com os seguintes itens (BRASIL, 2007).  

• Missão: avaliar as características, as identidades e a responsabilidade social da 

instituição. 

• Corpo de professores/pesquisadores: formação acadêmica e profissional, 

carreira docente, concursos e outras formas de admissão, compromisso com o 

ensino, pesquisa e extensão. 

• Corpo discente: ingressantes, evasão/abandono, relação professor/aluno, 

qualidade de vida estudantil, formação profissional, tempo médio de conclusão, 

formatura, realidade dos ex-alunos. 



26 
 

 

• Servidores técnico-administrativos: formação profissional, carreira, 

programas e políticas para formação continuada, compromisso, adesão aos 

princípios da instituição, concursos e outras formas de admissão. 

• Currículos e programas: concepção de currículo, organização didático-

pedagógica, objetivos, formação profissional e as demandas do mercado, 

cidadania, interdisciplinaridade, flexibilidade/rigidez curricular, inovações 

didático-pedagógicas, utilização de novas tecnologias de ensino, relações 

graduação/pós-graduação. 

• Produção acadêmico-científica: publicações científicas, técnicas e artísticas, 

patentes, produção de teses, organização de eventos científicos, intercâmbio e 

cooperação nacional e internacional, formação de grupos de pesquisa. 

• Atividades de extensão, ações de intervenção e vinculação com a 

sociedade: integração com o ensino e a pesquisa, política de extensão e a 

missão da universidade, impacto das atividades científicas, técnicas e culturais 

para o desenvolvimento regional e nacional, relação com o setor público, setor 

produtivo e mercado de trabalho, participação dos alunos, captação de recursos 

e programas de atenção a setores sociais. 

• Infra-estrutura: salas de aula, laboratórios, bibliotecas, restaurantes, áreas de 

lazer e transportes. 

• Gestão: cumprimento dos objetivos e projetos institucionais, democracia 

interna, órgãos colegiados, pessoal administrativo, expansão institucional e 

orçamento. 

• Outros itens não citados que sejam importantes para a instituição: cursos 

não-universitários, cursos a distância, hospitais, teatros, rádios e atividades 

artísticas, esportivas e culturais. 

A auto-avaliação deve ser um processo educativo que evita rankings e 

classificações por notas. As comparações devem ser, sobretudo, internas, buscando obter 

ampla participação da comunidade interna nas discussões e estudos, daí ser recomendável a 

colaboração de membros da comunidade externa como ex-alunos, representantes dos setores 

sociais mais envolvidos com a IES. Dessas ações, resultará um conjunto de informações 

consubstanciadas em relatórios que permitirão uma imagem global dos processos sociais, 

pedagógicos, científicos e administrativos, ocasionando a identificação de problemas, as 

possibilidades e as potencialidades para fortalecer a instituição. Esses relatórios, depois de 
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discutidos e aprovados pela comunidade, tornam-se documentos oficiais e públicos. Os 

relatórios parciais serão consolidados no Relatório de Auto-avaliação, que deve ser 

encaminhado à CONAES, que, por sua vez, o encaminhará às comissões de avaliação externa 

(BRASIL, 2007).  

Quanto maior a participação dos atores internos, mais significativo poderá ser o 

processo de auto-avaliação; quanto mais compreender a vida e a cultura da instituição em suas 

múltiplas manifestações, mais educativo será.  

 

2.3.2 Avaliação externa das Instituições de Ensino Superior 

 

Após o processo de auto-avaliação e consolidação do relatório, a IES se submete a 

uma avaliação externa. Essa avaliação é feita por comissões externas designadas pela 

CONAES, constituídas por membros da comunidade acadêmica e científica reconhecidos pela 

sua capacidade em suas áreas e conhecimento dos problemas da educação superior. 

Esse tipo de avaliação, conforme Andriola (1999), possibilita maior objetividade 

na análise dos dados da IES, visto que os agentes responsáveis não estão implicados ou 

afetados por estes.  

As comissões variam a composição e o número de membros de acordo com o 

perfil institucional. Para uma instituição complexa, é recomendável a constituição de várias 

comissões, atendendo critérios da área de conhecimento. Para instituição de pouca 

complexidade será suficiente uma ou duas comissões, em ambos os casos, a critério da 

CONAES. 

A avaliação externa deve ser coerente com os objetivos da auto-avaliação, sem 

perder a liberdade para tecer críticas e recomendações à IES e aos órgãos do governo. Os 

procedimentos metodológicos da avaliação externa devem conter boa margem de liberdade. 

No entanto, para oferecer certa coerência exigida ao sistema avaliativo, é importante 

assegurar alguns pontos, tais como (BRASIL, 2007): 

• análise crítica dos relatórios e materiais produzidos na auto-avaliação e demais 

documentos que interessem à avaliação institucional, tais como Plano de 

desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 

• análise das principais instalações da IES, das faculdades e dos órgãos;  

• entrevistas com autoridades, conselhos, professores de distintas categorias, 

diretores, coordenadores, estudantes, técnicos, ex-alunos, empregadores e 

setores da população; 
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• elaboração de um relatório sobre as atividades e condições de trabalho das IES, 

não somente com uma análise descritiva da realidade investigada, mas com 

uma pauta de políticas para superação das dificuldades e fragilidades 

institucionais;  

• indicação de recomendações a serem encaminhadas aos órgãos superiores 

pertinentes, dentre os quais a CONAES. 

Após o recebimento do relatório preparado pela CONAES, ocorrerá um novo 

ciclo avaliativo. Nesse período, as IES deverão levar em conta as recomendações para 

melhorias ou exigências a serem cumpridas e responder a essas demandas nos prazos 

estabelecidos. 

A avaliação interna e externa deve ser constantemente avaliada pela IES e pelo 

MEC por meio do processo de meta avaliação ou retro alimentação do sistema. Cada novo 

ciclo deve levar em conta os acertos e os equívocos do processo anterior, verificar questões 

como a viabilidade dos métodos e processos utilizados, sua adequação à diversidade e 

complexidade institucional. 

 

2.3.3 Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) 

 

Esse processo avaliativo é destinado a todos os cursos de graduação (bacharelado, 

licenciatura e cursos superiores de tecnologia), nas modalidades presencial e a distância, com 

o objetivo de identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes. 

A avaliação dos cursos de graduação é realizada por Comissões Externas de 

Avaliação de Cursos designadas pelo INEP, constituídas por especialistas em suas respectivas 

áreas do conhecimento. Quanto à sua periodicidade, a Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2007, 

estabelece um calendário de avaliações para o triênio 2007/2009. 

Em visita in loco, é usado um instrumento de avaliação para averiguar as 

seguintes categorias: 

• organização didático-pedagógica: coordenação do curso, colegiado, Projeto 

Pedagógico do Curso (concepção de curso, currículo e avaliação), prática 

profissional, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades complementares, 

ENADE; 

• perfil e atuação do corpo docente, discente e técnico-administrativo; 

• instalações físicas 



29 
 

 

A elaboração do Relatório Analítico Final identifica as forças e a potencialidade 

do curso, bem como as fragilidades e pontos que requerem melhoria, com as devidas 

recomendações da comissão. 

 

2.3.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

 

Conforme o artigo 5º da Lei 10.861/2004, o desempenho acadêmico dos 

estudantes será avaliado pelo Exame Nacional de Desenvolvimento Estudantil (ENADE), que 

se ocupará do desempenho dos estudantes em relação a competências, saberes, conteúdos 

curriculares e formação em geral. 

Conforme Ristoff & Limana (2007), este exame será aplicado aos alunos dos 

cursos de graduação, utilizando procedimentos amostrais, ao final do primeiro e do último ano 

de curso, tendo periodicidade de três anos para cada estudante. Por estar centrado na trajetória 

e não no ponto de chegada, contempla diferentes momentos da vida acadêmica do estudante: 

  

Uma característica marcante do ENADE, portanto, é o fato de o exame ser aplicado 
simultaneamente a ingressantes e concluintes, permitindo identificar o nível de 
ingresso e de saída dos alunos de um determinado curso, ajudando a orientar as 
instituições sobre a necessidade ou não de fazer ajustes ou revisões curriculares. 
Quanto aos exames, há itens comuns a todas as áreas. São questões de 
conhecimento geral sobre o mundo em que vivemos e questões de ética e de 
cidadania, consideradas por especialistas necessárias ou importantes para a 
educação de todos os universitários, independentemente de suas áreas de 
especialização. O Exame inclui, pois, questões instrumentais que dizem respeito 
tanto com a formação do profissional quanto com à formação do cidadão 
(RISTOFF & LIMANA, 2007, p, 1).  
 

O ENADE é componente curricular obrigatório nos cursos de graduação, sendo 

inscrito no histórico do estudante e atestada a sua participação ou dispensa do MEC. A 

avaliação será expressa por meio de conceitos, em uma escala de cinco níveis, de acordo com 

padrões mínimos estabelecidos por especialistas de várias áreas do conhecimento. O MEC 

concederá um estímulo (bolsa de estudo ou outro tipo de auxílio) aos estudantes que 

apresentarem melhor desempenho no ENADE, conforme estabelecido em regulamento 

(BRASIL, 2007). 

Segundo a Lei que institui o SINAES (Lei 10.861, de 14 de abril de 2004), é 

vedada, na divulgação dos resultados, a identificação nominal ou resultado individual, pois 

este será fornecido em documento específico emitido pelo INEP. O ENADE será 

acompanhado de outros instrumentais avaliatórios do MEC, inclusive o levantamento do 

perfil dos estudantes, para uma melhor compreensão de seus resultados (BRASIL, 2004a). 
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2.4 Críticas ao SINAES 

 

Apesar do pouco tempo de existência, o SINAES já sofreu muitas críticas. O 

Relatório Final de Auto–avaliação Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC), no 

item Análise da Conjuntura Nacional, considera que a crise política vivenciada pelo governo 

federal em 2003 e 2004, oriunda das denúncias de corrupção, teve influência negativa sobre a 

credibilidade do SINAES. 

Mesmo sendo um sistema articulado, os instrumentos do SINAES não são 

aplicados todos ao mesmo tempo, como é o caso da avaliação externa, que tem como pré-

requisito a avaliação interna ou auto-avaliação. No momento, somente dispomos de dados 

analíticos da Auto-avaliação Institucional e do ENADE, por serem etapas às quais todas as 

instituições envolvidas foram submetidas. Por isso, as críticas ao SINAES recaem 

basicamente sobre esses dois instrumentos. 

Destacaremos, a seguir, algumas considerações do ANDES-SN (2004) sobre a 

estrutura e o funcionamento do SINAES. Salientaremos a atuação dos últimos governos e o 

interesse em tornar prioritária a política de avaliação no contexto dos anos 90, caracterizada 

pela privatização e redimensionamento das funções do estado, restando-lhe o papel de avaliar 

os resultados dos vários órgãos que desenvolvem as políticas públicas e privadas. Nesse 

âmbito, o ANDES-SN (2004, p. 59-60) destaca:  

 

 O governo FHC centrou força na avaliação da educação, criando diferentes 
mecanismos como o SAEB, ENEM, ENC, além da criação de comissões para 
avaliação da oferta de cursos e de ensino. O atual governo (LULA), num movimento 
de aprofundamento das políticas de seu antecessor, manifestou desde o primeiro 
ano, 2003, a preocupação com a avaliação da educação como forma de regulação. A 
instituição, no primeiro semestre do governo, por decreto presidencial, de uma 
comissão para propor um “novo” modelo de avaliação para a educação superior 
parece traduzir bem o interesse seu sobre o assunto.  

 

Analisando o referido acima, observamos que, realmente, a avaliação da educação 

superior no governo FHC, por meio do Exame Nacional dos Cursos (ENC), apresentou uma 

perspectiva de controle de resultados e uma forte visão regulatória. O SINAES, além de sua 

função de controle e regulação da educação superior, também inclui aspectos como avaliação 

formativa e emancipatória. Não concebemos o SINAES como uma continuidade do ENC, 

apesar de, inegavelmente, exercer controle sobre a regulação da educação superior. 
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Em relação à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

os questionamentos envolvem a sua função centralizadora e a sua composição, 

prioritariamente constituída por membros do governo Federal.  

 

A CONAES concentrará todas as ações relativas ao Sistema Nacional de Avaliação. 
O mais preocupante, além da centralização de poderes, refere-se à forma e 
composição da referida comissão. O número de membros será 13 (treze), assim 
constituídos: INEP (1), CEPE (1), MEC (3), mais 5 membros indicados pelo 
Ministro da Educação, representante dos docentes (1), dos técnico-administrativos 
(1) e dos estudantes (1). Será uma comissão majoritariamente governista (ANDES-
SN, 2004, p.62).  

 
 

A procedência dessa crítica refere-se à forma como foi instituída a CONAES: por 

nomeação do Presidente da República e indicação do ministro da Educação, fato que também 

ocorre com a CPA, que é nomeada pelo Reitor.  

 Sobre o ENADE, os comentários referem-se à sua sistemática de avaliação, tais 

como premiação ou punição, o fato de o resultado do exame ser registrado no histórico do 

aluno. 

 
O ENADE, realizado pelo INEP e aplicado periodicamente, ressignifica o Provão e 
aprofunda o caráter ranqueador, produtivista e punitivo. [...] O ENADE é 
componente curricular obrigatório, devendo constar no histórico escolar 
informações sobre se o candidato se submeteu ou não a tal exame (ANDES-SN, 
2004, p.63).  

 

O resultado do ENADE fica registrado no histórico estudantil. Alem disso, é 

proposto um auxílio ou uma bolsa para os melhores alunos. Em relação ao comentário de que 

o ENADE ressignifica o Provão (ENC), consideramos que há diferenças entre as duas formas 

avaliativas. O Provão era um único instrumento, que tinha a pretensão de responder por uma 

política avaliativa, enquanto o ENADE é apenas um instrumento dentro do SINAES para 

fornecer explicações à sociedade sobre o perfil dos cursos. 

O ANDES-SN (2004) questiona também a ligação SINAES/PROUNI:  

 
Apesar das intenções expressas no art. 1º da portaria em relação às finalidades do 
SINAES, percebe-se que o sistema de avaliação irá credenciar o funcionamento das 
instituições: ‘o processo de credenciamento e renovação de credenciamento de 
instituições, e a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 
cursos de graduação’ (art. 32). Como, conforme o PROUNI, o Estado irá selecionar 
instituições privadas que farão jus a verbas públicas, a questão do credenciamento 
assume um lugar proeminente na ‘reforma’ da educação superior (ANDES-SN, 
2004, p. 61).  
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Um dos pré-requisitos para uma IES cadastrar-se no PROUNI e receber alunos 

com bolsas integrais ou parciais é ter uma boa avaliação. Nesse caso, trata-se da Avaliação 

das Condições de Ensino (ACE), que estabelece parâmetros para o funcionamento dos cursos, 

através da análise de três dimensões: a organização didático-pedagógica, o corpo docente e as 

instalações. 

Oliveira (2007) constatou uma forte ingerência da CONAES sobre a auto-

avaliação das instituições: o Roteiro de Auto-avaliação Institucional engessa o processo 

avaliativo, ao detalhar as informações que cada dimensão deve contemplar. O mínimo exigido 

já constitui uma grande quantidade de informações. Considerando a resistência que as pessoas 

têm em responder a instrumentais longos, o acréscimo de outras questões, particulares à IES, 

pode provocar a recusa de participação. 

Schwartzman (2005) argumentou que o ENADE parece ter sido construído com 

grande ambição, mas utiliza metodologia inadequada. O autor reforça que entender 

estatisticamente o ENADE é decifrar um enigma, e questiona sua validade técnica. Como 

justificativa a essa crítica, identificou alguns problemas presentes no exame: 

• a prova inclui cerca de 30 dimensões diferentes e pretende avaliá-las com 

apenas 10 itens; 

• resta dúvida se a metodologia de análise dos exames obedece a uma escala 

absoluta ou a uma escala relativa; 

• a seleção da amostra de alunos que farão prova é feita por sorteio, porém não 

se sabe qual foi o rigor desse sorteio; 

• existem diferenças importantes nas médias entre áreas do conhecimento, mas a 

forma pela qual foram feitas as padronizações impede a comparabilidade e não 

permite dizer se uma área de conhecimento está melhor que a outra;  

• a aplicação da mesma prova para alunos iniciantes e concluintes dos cursos 

trouxe a grande surpresa: no ENADE 2005, em alguns cursos, os estudantes 

que estavam concluindo sabiam menos do que os iniciantes, nas questões 

específicas de cada área. 

O Ministério da Educação tem assegurado que os resultados do ENADE não têm 

importância em si mesmos, e que precisariam ser vistos em conjunto com outras avaliações 

sobre as condições dos cursos.  



33 
 

 

Apesar das críticas, Schwartzman (2005) admite que avaliações em grande escala 

sejam procedimentos complexos e considera normal que existam alguns aspectos a serem 

aperfeiçoados no ENADE. 

 

2.5 SINAES: limites e possibilidades 

 

Analisando os processos avaliativos no Brasil, percebemos que a avaliação como 

mecanismo de controle, regulação, fiscalização e prestação de contas tem tido presença mais 

forte do que as avaliações formativas e participantes. 

No caso do SINAES, a avaliação se diz formativa, voltada para processos e não 

produtos institucionais, e prevê a participação dos atores internos, mas também traz em si o 

necessário controle que uma política pública requer do estado. Nesse sentido, o SINAES 

deixa implícita uma dupla perspectiva de limites e possibilidades. 

Pode o estado fornecer um serviço ou uma política e não ter nenhum controle 

sobre ela? Eis aí o limite, o fato de os resultados da avaliação constituírem referencial básico 

para os processos de regulação e supervisão da educação superior.  

Ao mesmo tempo, o SINAES abre possibilidades, ao ampliar o conhecimento das 

IES, sedimentar compromissos, dispor de referenciais para priorizar áreas de intervenção, 

visando à melhoria da qualidade do ensino, à constituir critério de apoio financeiro ou de 

outra natureza, à melhoria da gestão universitária e ao oferecimento de referenciais para 

orientar a política educacional do MEC.  

Na condição de processo formativo e participativo, o SINAES permite reflexão e 

possibilita à IES auto-conhecimento, identificando suas fragilidades e potencialidades, além 

de produzir informações úteis para o planejamento institucional e a tomada de decisões.  

O SINAES é, portanto, um sistema que articula avaliação e regulação. Ao impor 

limites através do controle, abre possibilidades para o aperfeiçoamento da educação superior e 

direcionamento das políticas públicas nessa área, confirmando a máxima de que a melhor 

maneira de impor limites é oferecer possibilidades. 

 

2.6 O processo de Auto-Avaliação Institucional da Universidade Federal do Ceará 

 

A fase diagnóstica do processo de Auto-Avaliação Institucional da Universidade 

Federal do Ceará começou em julho de 2003, ocasião em que a Coordenação de Análise e 

Avaliação Institucional (CAIA) iniciou a organização do Sistema on-line de Dados e 
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Indicadores da Qualidade Institucional da UFC. O objetivo era proceder à coleta de dados e 

de informações relevantes que permitissem traçar um primeiro retrato institucional. 

Fundamentado no modelo europeu desenvolvido pela Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o sistema de indicadores institucionais da UFC adotou 

quatro grupos de indicadores: de contexto, de recursos, de processos, de produtos. Além 

desses, foi acrescentado um quinto grupo, composto por indicadores de gestão, exigência 

legal do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo do referido sistema era identificar as 

tendências e comparar a UFC consigo mesma, ou seja, o estado atual da instituição com o seu 

passado. O sistema de indicadores comportou dados referentes ao período de 1995 a 2005. 

Em 2007, foi extinto.  

O atual processo de avaliação institucional da UFC tem base na Lei Federal que 

instituiu o SINAES. Iniciou-se com a escolha da Comissão Própria de Avaliação (CPA), pela 

portaria Nº 922, de 11 de junho de 2004, do Magnífico Reitor Prof. René Teixeira Barreira, 

homologada pelo Conselho Universitário (CONSUNI) em 22 de setembro de 2004, data a 

partir da qual se iniciaram, de fato, as atividades de auto-avaliação institucional da UFC. As 

valorações das atividades de auto-avaliação baseiam-se em dados relativos ao período 

posterior à criação do SINAES e referem-se ao intervalo de 2004 a 2006.   

Como instrumental destinado à coleta de dados úteis ao processo de avaliação 

institucional, de acordo com o Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional da UFC 

(2006), utilizaram-se questionários semi-abertos, abordando as várias dimensões 

institucionais. A aplicação dos questionários foi executada pelos membros das CPA’s 

setoriais, que realizaram audiências com os diretores das unidades acadêmicas, chefes de 

departamento, coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação, coordenadores de 

projetos de extensão, diretores de bibliotecas, superintendente de recursos humanos, calouros  

e egressos dos cursos de graduação. As informações obtidas nas questões  foram tratadas 

qualitativamente, por análise de conteúdo, conforme propõe Bardin (2004), a qual consiste em 

identificar as categorias de respostas mais relevantes.  

Para a participação dos discentes e docentes de graduação e pós-graduação e dos 

servidores técnico-administrativos, utilizou-se como estratégia formulários eletrônicos 

disponibilizados na web page da UFC, no período de março a junho de 2006. Além dos dados 

primários, descritos anteriormente, a CPA central lançou mão de dados secundários, tais como 

Revista Universidade Pública, UFC Fax, Jornal da UFC, Sistema on-line de Dados e 

Indicadores da Qualidade Institucional da UFC (CAIA/PRPL), Sistema do Censo de 
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Educação Superior (SIEDSUP-MEC/INEP) e Relatórios Anuais de Atividades e de Gestão da 

UFC.  

Conforme citado anteriormente, a CONAES sugere um roteiro de Auto-Avaliação 

Institucional constituído de dez dimensões. Cada IES seleciona os itens que correspondem às 

suas atividades, além de propor seus próprios temas complementares. O Relatório de Auto-

Avaliação Institucional da UFC abrangeu as dez dimensões e acrescentou outras três: a 

dimensão zero, contextualizando a UFC; a dimensão onze, sobre as atividades do complexo 

hospitalar; e a dimensão doze, na qual foi realizada uma meta-avaliação. 

Visando ao aprimoramento de atividades administrativas e acadêmicas, após a 

análise de cada dimensão, o Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional da UFC (2006), 

lançou as seguintes propostas para a operacionalização de ações futuras: 

•  Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional da UFC 

Ampla divulgação interna para que a comunidade conheça o PDI e o PPI; 

incentivo à participação da comunidade interna da UFC durante a elaboração dos referidos 

documentos institucionais. 

•  Política Institucional para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

Ações institucionais visando reduzir o número de interrupções de matrículas nos 

cursos de graduação; incentivam maior interdisciplinaridade entre os cursos de graduação, 

sobretudo no que tange à formação dos discentes; incentivo a maior relacionamento entre 

graduação e pós-graduação.  

• Responsabilidade Social na UFC 

Aumento do número de bolsas destinadas aos discentes de graduação com menor 

poder aquisitivo; maior apoio financeiro às atividades artísticas e culturais desenvolvidas pelo 

ICA e prosseguimento das melhorias nas residências universitárias.  

• Comunicação Interna e Externa da UFC 

Iniciar melhorias significativas nos setores da comunicação interna e externa da 

UFC; garantir maior aporte de equipamentos, de recursos humanos especializados e apoio 

financeiro para o adequado funcionamento dos diversos mecanismos de comunicação da 

UFC.  

• Políticas Internas de Gestão de Pessoal  

Implementar estudos internos a fim de detectar o grau de satisfação no trabalho 

dos servidores da UFC e a qualidade das relações interpessoais; análise dos quantitativos de 
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recursos humanos e das demandas internas; ampla discussão interna sobre o uso que se faz 

dos dados resultantes das sistemáticas avaliativas de docentes e técnico-administrativos.  

• Gestão Administrativa e Organização da UFC 

Buscar ações internas para aperfeiçoar o controle de pessoal docente e técnico-

administrativo; aprofundar as ações institucionais de combate ao desperdício; iniciar amplos 

estudos para o aperfeiçoamento da segurança interna; adequar os programas internos de 

incentivo à publicação de livros às demandas internas; incrementar os investimentos no 

ensino da graduação e da pós-graduação; aumentar e adequar o acervo bibliográfico às 

necessidades dos aprendizes; aperfeiçoar o modelo interno para a distribuição de vagas para 

novos docentes; garantir apoio financeiro para o desenvolvimento do sistema informatizado 

para a gestão de dados e informações administrativas e acadêmicas.  

• Adequação da Infra-Estrutra Física, dos Equipamentos e das Bibliotecas  

Ampliar o número de profissionais especializados no âmbito das bibliotecas; 

garantir o funcionamento das bibliotecas até às 22 horas, para atender os discentes dos cursos 

noturnos; aumentar a quantidade de computadores nas bibliotecas; adequar o acesso às 

bibliotecas aos portadores de necessidades especiais de locomoção; adequação de iluminação, 

refrigeração, segurança e de equipamentos para combate a incêndio; expansão e manutenção 

do acervo bibliográfico existente; investimento para melhoria física das salas de aula, 

laboratórios e bibliotecas; planejamento e construção de áreas de convivência destinadas à 

interação entre os profissionais da UFC.  

• Avaliação e Planejamento Institucional  

Priorizar o planejamento institucional participativo, atrelado à sistemática de auto-

avaliação; institucionalizar a atividade de auto-avaliação da UFC; apoiar a realização de 

seminários internos para disseminar dados resultantes da auto-avaliação institucional, do 

Censo da Educação Superior e do ENADE; incentivar grupos de estudo envolvendo diretores 

de Unidades Acadêmicas, chefes de departamento e coordenadores de cursos, com o objetivo 

de refletirem o planejamento e aprimoramento do respectivo setor; desencadear ações 

institucionais a fim de informar à comunidade interna acerca dos benefícios da auto-avaliação 

institucional e do planejamento participativo; garantir recursos no orçamento da UFC 

destinados à auto-avaliação institucional.  
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• Política Institucional de Atendimento aos Discentes e de Acompanhamento aos 

Egressos  

Desenvolver um Sistema de Orientação e Informação (SOI) aos egressos do 

Ensino Médio, potenciais candidatos aos cursos de graduação oferecidos pela UFC; dinamizar 

a interação entre os cursos; apoiar o trabalho dos coordenadores de cursos pelo maior aporte 

de equipamentos e melhoria das instalações físicas; garantir as atualizações curriculares e dos 

Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos.  

• Sustentabilidade financeira 

Priorizar o uso do superávit orçamentário em ações visando à diminuição de 

transferências e evasões de discentes da graduação, através do incremento das bolsas de 

estudo; incrementar a ajuda de custo aos discentes que tenham trabalhos aceitos em 

congressos científicos ou similares; aprimorar a qualidade física das salas de aula, dos 

laboratórios, das bibliotecas, de construção de áreas de convivência; garantir apoio financeiro 

às publicações de livros e similares.   

• Complexo Hospitalar da UFC 

Melhor publicidade aos agentes internos e externos à UFC em relação aos 

produtos conseguidos por ações internas e externas do HUWC e da MEAC.  

 

2.6.1 A CPA e o desafio da Auto-Avaliação Institucional na UFC  

 

As Comissões Próprias de Avaliação (CPA’s), de acordo com as diretrizes da 

Comissão de Avaliação da Educação Superior (CONAES), integram o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), estabelecendo um elo que permite associar seu 

projeto específico de avaliação institucional ao conjunto do sistema de educação superior do 

país. Elas têm um papel muito importante na elaboração e desenvolvimento da proposta de 

auto-avaliação, condução dos processos internos, sistematização e prestação de informações 

solicitadas pelo INEP. Ressalte-se, de acordo com Andriola (2005), que a CPA é um órgão de 

representação acadêmica e não da administração da instituição. Quanto à sua composição 

deverá contar com a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, bem 

como de representantes da sociedade civil organizada. Os órgãos colegiados superiores da 

instituição definirão o modo de organização, a quantidade de membros e a dinâmica de seu 

funcionamento.  
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No caso da UFC, a CPA foi instituída por ato do Magnífico Reitor, através de 

uma portaria homologada pelo Conselho Universitário. O Relatório Final discorre sobre a 

composição da CPA Central: 

 
O presidente da mencionada comissão, bem como os representantes das três 
atividades fim da UFC (ensino, investigação e extensão) são, todos eles, partícipes 
da administração central. Tais pessoas atuam como docentes na graduação e em 
alguns casos também na pós-graduação, como investigadores e como coordenadores 
de suas respectivas Pró-Reitorias. Com essas informações desejamos destacar o que 
parece mostrar-se óbvio aos olhares dos que têm bom senso: trata-se de 
profissionais sobrecarregados em suas respectivas funções de docentes, de 
pesquisadores e de administradores. Os representantes dos docentes, dos técnico-
administrativos e dos discentes são oriundos das respectivas entidades de classe (os 
dois sindicatos classistas e o DCE). Os dois representantes da sociedade civil são 
oriundos da classe operária (sindicalista da Central Única dos Trabalhadores - CUT) 
e do empresariado (Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC). (UFC, 
2006, p. 36). 

  
 

Após o envio do Projeto de Auto-Avaliação Institucional à CONAES, em março 

de 2005, e posterior recebimento do parecer do DEAES/INEP/MEC, as reuniões internas da 

CPA Central continuaram a ocorrer até o mês de junho de 2005, quando houve a criação das 

CPA’s Setoriais, representativas das unidades acadêmicas, com as atribuições de auxiliar a 

CPA Central na sensibilização da comunidade interna, buscando impulsionar a participação 

responsável na atividade de auto-avaliação; na sistemática de coleta de dados, visando à 

obtenção de informações que reflitam as atividades desenvolvidas pela comunidade 

acadêmica; na interpretação dos dados institucionais e na elaboração do relatório final de 

auto-avaliação. 

As CPA’s Setoriais da UFC foram criadas em momentos distintos do processo de 

auto-avaliação, algumas bem no início, outras praticamente ao finalizar a referida atividade. 

As CPA’s do Centro de Ciências Agrárias, do Centro de Humanidades e da Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) tiveram quase um ano de 

atuação e de apoio às atividades da CPA Central. No caso da Faculdade de Direito, do Centro 

de Ciências, da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem, as CPA’s atuaram durante dez meses. No Centro de Tecnologia, a CPA atuou 

por seis meses e, temos por fim, A CPA da Faculdade de Educação, que atuou praticamente 

ao final das atividades de auto-avaliação institucional. 

Com a atuação das CPA’s setoriais, a partir de junho de 2005, buscou-se coletar 

dados junto à comunidade acadêmica. Nesse contexto, começava a sistemática de avaliação 

participativa. No dia 11 de agosto, deu-se a primeira reunião entre a CPA Central e as CPA’s 

Setoriais, que contou com significativa presença de 75% dos 42 membros. Mas, internamente, 
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já se antevia a paralisação das atividades acadêmicas que, se deu em função da greve que 

durou aproximadamente oitenta dias. Na reunião entre as CPA’s, Central e Setorial, ocorrida 

no dia 12 de setembro de 2005, foi decidida a paralisação das atividades de avaliação 

institucional. De acordo com o Relatório Final, a atividade de auto-avaliação institucional 

participativa nascera enferma. Em dezembro de 2005, as CPA’s retomam suas atividades, 

mas, como podem atestar as atas das reuniões, a participação dos representantes após esse 

largo período de paralisação foi diminuta. 

De acordo com o Relatório Final de Auto-Avaliação da UFC (2006), o processo 

diferenciado de constituição das CPA’s Setoriais refletiu o apoio do gestor da Unidade 

Acadêmica à atividade de auto-avaliação. Outro aspecto ressaltado pelo Relatório é que a 

antiguidade da CPA teve uma associação direta com a qualidade de atuação da referida 

comissão e com o nível de participação da comunidade interna da respectiva unidade nas 

atividades de auto-avaliação. Para corroborar essa assertiva, utilizou-se a análise das séries 

históricas de participação de cada Unidade Acadêmica, através do preenchimento do 

formulário on-line pelos discentes de graduação, docentes e técnico-administrativos, entre os 

meses de março e junho de 2006. Conforme hipótese inicial, foi comprovada uma estreita 

relação entre o tempo de maturação e atuação da CPA com as taxas de participação da 

comunidade interna. Além disso, é certo, foram enunciados outros fatores que afetam as 

referidas taxas, como as estratégias de atuação das CPA’s Setoriais e o apoio do gestor da 

Unidade Acadêmica à ação das CPA’s. 

 

2.6.2 Dificuldades no processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC 

 

No âmbito interno, a auto-avaliação da UFC inferiu, através do Relatório Final 

(2006) suas dificuldades no processo avaliativo, entre as quais citamos:  

• não envolvimento da maioria dos componentes das CPA’s nos trabalhos, 

programas e até mesmo nas reuniões ordinárias, principalmente por não terem 

uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa; 

• postura reativa de docentes e técnico-administrativos da UFC à participação na 

auto-avaliação institucional; 

• postura reativa dos discentes de graduação para acessarem e preencherem o 

formulário on line, por conta da sua amplitude;  

• formulários on line podem ter inibido maior participação discente. 
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Além dessas dificuldades, Oliveira (2007) acrescenta outras tais como falta de uma 

estrutura física para as reuniões das CPA’s, falta de apoio administrativo e compromisso 

institucional. No tocante à participação dos segmentos que compõem a universidade, ela 

acrescenta que o baixo índice de respondentes aos instrumentais pode estar atrelado a fatores 

tais como o desconhecimento acerca da importância da avaliação institucional e/ou a 

discordância com o modelo de avaliação imposto pelo MEC. 

Acreditamos que o principal fator dos baixos níveis de participação, tanto da CPA 

quanto dos discentes, docentes e técnico-administrativos, seja a ausência de uma cultura de 

avaliação participativa na UFC, caracterizada por um contexto de despolitização, que vai além 

dos limites institucionais e atinge a esfera nacional.  
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3 CULTURA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

3.1 O processo de formação da sociedade brasileira sob o aspecto das relações de poder  

 

A fim de compreendermos as representações sociais sobre a avaliação 

institucional na Universidade Federal do Ceará (UFC), realizaremos uma análise critica e 

prospectiva de algumas conjunturas que compreendem o processo de formação da sociedade 

brasileira. Focalizaremos algumas conjunturas desde as origens do Brasil, para identificarmos 

a rede de poderes e interesses que permearam as relações sociais e políticas, como elas se 

engendraram e o fio condutor que as trouxe até os nossos dias.  

Como sabemos, o Brasil não foi descoberto:  

 
A América não estava aqui à espera de Colombo, assim como o Brasil não estava 
aqui à espera de Cabral. Não são “descobertas”, ou como se dizia no século XVI, 
“achamentos”. São invenções históricas e construções culturais. Sem dúvida uma 
terra ainda não vista nem visitada estava aqui. Mas Brasil (como também América) é 
uma criação dos conquistadores europeus. O Brasil foi instituído como colônia de 
Portugal e inventado como “terra abençoada por Deus”, à qual, se dermos crédito a 
Pero Vaz de Caminha, “Nosso Senhor não os trouxe sem causa” (CHAUÍ, 2000, p. 
57, grifos do autor).  

 

Analisando o enunciado acima, concordamos que Portugal não chegou aqui sem 

causa. O Brasil foi instituído como colônia de exploração, e não como colônia de 

povoamento. Isso significa que os colonizadores não estavam preocupados em criar condições 

de desenvolvimento e sim em explorar nossas riquezas, impor seus interesses e sua cultura 

como forma de dominação. Não temos origens feudais. A nossa colonização é contemporânea 

do capital comercial. Apesar de termos origens agrárias, a produção tinha como prioridade o 

lucro. 

Segundo Martins (2006), ao longo de três séculos, a administração da colônia 

brasileira reproduziu os vícios do Estado português: centralização, regulações embaralhadas e 

forte influência da Igreja. Com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, cuja maior tarefa era 

criar um Estado, a herança lusitana aprofundou-se. A gestão imperial baseava-se no velho e 

carcomido sistema de privilégios importados d’além-mar, onde prevalecia o paternalismo e o 

nepotismo que empregava letrados inúteis, com base no status, parentesco e favoritismo. 

De acordo com Schwarz (2000), éramos um país agrário e independente, dividido 

em latifúndios, cuja produção dependia do trabalho escravo e do mercado externo. Além do 

que, havíamos nos tornado independentes há pouco, em nome de ideias francesas, inglesas e 

americanas, variadamente liberais, que assim faziam parte da nossa identidade nacional. 
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Parafraseando Holanda (1977), trouxemos de países distantes nossas instituições, 

nossas formas de vida, nossa visão de mundo, e em alguns contextos, muitas vezes 

desfavoráveis e hostis, essas ideologias nos fizeram sentir desterrados em nossa própria terra. 

Convém citar como exemplo de contexto desfavorável e hostil o período em que 

foi outorgada a Constituição Brasileira de 1924, que trazia em si parte dos Direitos do 

Homem em pleno contexto de escravidão. Para Schwarz (2000), isso tornava mais abjeto o 

instituto da escravidão. A realidade local era totalmente contraditória. 

Eis a lógica da produção escravista: encher e disciplinar o dia do escravo, evitar a 

ociosidade. Era um cotidiano baseado na violência e na disciplina, que exigia mais autoridade 

do que a eficácia de produzir mais em menos tempo. 

Quando a produção escravista tornou-se menos rentável do que o trabalho 

assalariado, foram exatamente os fazendeiros escravistas que se tornaram os capitalistas mais 

ferrenhos e defensores das ideias liberais. Como o escravo era uma propriedade e podia ser 

vendido, mas não despedido, o trabalhador livre, além de dar mais liberdade ao patrão, 

representava menos dispêndio de capital. 

Na Europa, as ideias liberais corresponderam às aparências, encobrindo as 

explorações do trabalho. Porém, no contexto brasileiro, elas trouxeram o que Schwarz (2000) 

denomina comédia ideológica e transformaram em escândalo a prática geral do favor. O autor 

prossegue explicando a origem e o processo de desenvolvimento da cultura do favor no 

Brasil: 

 
[...] a colonização produziu, com base no monopólio da terra, três classes de 
população: o latifundiário, o escravo e o homem livre, na verdade dependente. Entre 
os dois primeiros a relação é clara, é a multidão de terceiros que interessa. Nem 
proprietários nem proletários, seu acesso à vida social e seus bens depende 
materialmente do favor, direto ou indireto de um grande. [...] Assim, com mil 
formas e nomes, o favor atravessou e afetou no conjunto da existência nacional, 
ressalvada sempre a relação produtiva de base, esta assegurada pela força. Esteve 
presente por toda parte, combinando-se as mais variadas atividades, mais ou menos 
afins dele, como administração, política, indústria, comércio, vida urbana, etc. 
(SCHWARZ, 2000, p. 14).  

 

Com o início da fase republicana, muita gente pensou que a situação mudaria no 

Brasil. República significa coisa pública, portanto, seria um governo do povo. Entretanto, 

conforme Ribeiro, Alencar e Ceccon (1997) salientam, a primeira fase republicana (1889-

1930) ficou conhecida como República Velha, República dos Fazendeiros, República dos 

Coronéis, República do Café-com-Leite, ou seja, as velhas práticas do favor, da não separação 

entre o público e o privado, do patrimonialismo, do autoritarismo, da violência nas suas 
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formas físicas e ideológicas permaneceram e, em algumas conjunturas, foram até 

exacerbadas. 

Faoro (1975) descreve o coronel como a espinha dorsal da vida política na 

República Velha. Ele representa uma forma peculiar de delegação do poder público ao campo 

privado, em que um particular exercia, por investidura oficial, funções públicas. Dessa forma, 

a separação entre os interesses públicos e privados era fluida, utilizando freqüentemente o 

poder estatal para o cumprimento de fins privados, caracterizando uma rede de interesses 

subordinados na qual quem não tem padrinho morre pagão: 

 
Um aspecto importantíssimo do coronelismo é o sistema de reciprocidade: de um 
lado os chefes municipais e os coronéis que conduzem magotes de eleitores como 
quem toca tropa de burros. De outro lado o estado, que dispõe de erário, empregos, 
favores e força policial. [...] O coronel subordina a si diversos subcoronéis aos quais 
comanda e dos quais é dependente. Entre os coronéis e subcoronéis, bem como entre 
os dois e os não dependentes imediatos (empregados, devedores, moradores em suas 
terras) há um laço de amizade que ameniza a subordinação (FAORO, 1975, p. 631).  

 

 Com a migração da população rural para as cidades, educadas de acordo com os 

modos autoritários do coronelismo, surgem as bases legitimadoras do populismo. O chefe do 

governo assume o papel de “pai dos pobres” e protetor. Trata-se de um processo ideológico de 

cooptação do operariado e de desconstrução das ideias comunistas, que de forma autoritária, 

desencadeou o período ditatorial de 1937. Faoro (1975) caracteriza esse momento histórico de 

forma irônica através do seguinte enunciado: 

 
[...] As liberdades públicas, os direitos políticos são, por certo, valores essenciais 
numa boa organização social; a democracia é, sem dúvida, o regime ideal para os 
povos a quem não falta preparo, saúde, alimentação farta, porém, a estes a liberdade 
para passar fome ou o direito de ter frio sem cobertor (FAORO, 1975, p. 708).   

 

Esse pensamento tem uma base ideológica muito forte de que povos considerados 

“atrasados” não estão preparados para a democracia, como se esta fosse apenas consequência 

da mudança das condições materiais. Reforça a ideia das condições básicas de existência 

relacionadas apenas ao assistencialismo, como se o direito e a liberdade fossem algo 

supérfluo. 

Apesar do aspecto autoritário do Estado Novo, Martins (2006) considera que, a 

partir desse período, iniciou-se uma trajetória de modernização da administração pública, 

embora com uma dicotomia entre modernização política e administrativa. Porém, conforme o 

autor, o avanço da modernização em relação à índole patrimonialista tipicamente lusitana foi 

parcial, não obstante tenha continuado latente, tornando-se uma bomba de efeito retardado 
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sobre o período Pós-Vargas. A crise política e econômica dos governos de Jânio Quadros e de 

João Goulart e o aumento da racionalidade na administração pública contribuíram para 

reforçar práticas clientelistas.  

Com o regime militar de 1964, temos de volta outro período ditatorial cujo ápice 

ocorre com o Ato Institucional n.o 5. A esse respeito, Ventura (1988, p.46) nos diz: 

 
[...] uma retórica de elipses e eufemismos produzia subversões semânticas capazes 
de colocar a palavra democracia - que estava sendo expulsa daquela mesa e do país - 
em quase todos os discursos, enquanto a ditadura, que se instaurava, era tratada 
como uma ausente distante. [...] Todos sabiam que aquele ato significava o início de 
uma ditadura explícita e declarada cujos efeitos eram óbvios. [...] às favas todos os 
escrúpulos de consciência. [...] Dez anos depois, às vésperas da revogação do AI-5, a 
maioria dos seus signatários se declarava insatisfeita com o monstro que havia 
criado. A violência, que o marechal Costa e Silva confessou ter sentido ao editar o 
AI-5, ia deixar de ser uma figura de retórica. A partir do dia 13 de dezembro de 
1968, ela se abateria de fato sobre a alma e a carne de toda uma geração. 

 

 Mais uma vez, apesar da conjuntura assinalada pelo autoritarismo, Martins 

(2006) salienta que o Estado brasileiro sofreu um vigoroso processo de modernização 

administrativa, graças à ruptura que promoveu entre a política e a administração, atributo do 

modelo decisório tecnocrático. Esse duplo viés separou o Estado do patrimonialismo 

proveniente da política, mas, por outro lado, preservou a influência do patrimonialismo 

tecnocrático. 

O processo de redemocratização iniciou a Nova República, que se estendeu até o 

governo Itamar Franco. Tratou-se de uma conjuntura de transição, cujo desafio, segundo 

Martins (2006), era resgatar a capacidade da burocracia pública em formular e implementar 

políticas sociais e direcionar a administração pública para a democracia, em um período 

caracterizado pelo poder patrimonial através de alianças, que loteou áreas e cargos, em busca 

de apoio político necessário para a superação da instabilidade política. O avanço da crise 

iniciou nessa época a prática dos ajustes econômicos e fiscais que culminou com a política 

neoliberal na década de oitenta. 

Com o governo de Fernando Collor no poder, surgiu a promessa de reconstrução 

da máquina estatal desacreditada pela prática patrimonialista da Nova República. Sua 

campanha eleitoral teve como base a moralização do serviço público e a caça aos marajás, no 

entanto, o “esquema PC”, de acordo com Martins (2006), foi a maior estrutura patrimonialista 

da história da República. 

O Estado brasileiro dos anos 90 caracterizou-se por um patrimonialismo 

disfarçado de modernidade, utilizando o que lhe interessa e desprezando sua característica 
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fundamental, ainda não implementada neste recanto da América do Sul: o estabelecimento 

efetivo do Estado de direito (CAMPANTE, 2003, apud FAORO, 1993). 

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva trouxe a perspectiva de um estado 

interventor e de mudança no conjunto de reformas neoliberais iniciadas no governo de 

Fernando Henrique Cardoso. De fato, ele conseguiu conter a onda de privatizações, no 

entanto, deu prosseguimento a um conjunto de reformas políticas características do governo 

anterior. No campo das relações entre o público e o privado, assistimos a uma grave crise 

política engatilhada por um esquema de corrupção envolvendo pessoas ligadas diretamente ao 

governo. 

Caracterizando a sociedade brasileira, Chauí (2000) considera que temos uma 

construção social marcada por uma estrutura hierárquica senhorial fortemente verticalizada, 

entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece, tanto nas relações sociais como nas 

intersubjetivas. Nesse sentido, a autora elenca alguns traços de autoritarismo na sociedade 

brasileira, cuja matriz encontra-se na sociedade escravocrata ou senhorial:  

• as divisões sociais são naturalizadas, postas como inferioridade natural (no 

caso de mulheres, negros, índios, imigrantes, migrantes e idosos); 

• a desigualdade e a diferença permitem a naturalização de todas as formas 

visíveis e invisíveis de violência, pois estas não são percebidas como tal;  

• dificuldade de operar com os direitos civis e de lutar pelos direitos 

substantivos;  

• no princípio liberal de igualdade formal dos indivíduos perante a lei, vigora a 

ideia de que alguns são mais iguais do que outros;  

• indistinção entre o público e o privado; 

• partilha do poder na organização do estado, em que governantes e 

parlamentares (como diria Faoro (1975), os donos do poder) mantêm com 

cidadãos relações pessoais de favor, clientelismo, tutela, praticando a 

corrupção com os fundos públicos; 

• do ponto de vista dos direitos, há um encolhimento do espaço público; do 

ponto de vista dos interesses econômicos, um alargamento do espaço privado; 

• utilização de práticas ideológicas para escamotear os conflitos e contradições 

sociais, econômicas e políticas que negam a imagem de uma sociedade 

indivisa, pacífica e ordeira. 
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• apreço pela fidalguia e pelo privilégio, e consumo de luxo como instrumento 

de demarcação da distância social entre as classes; 

• a existência dos sem-terra, dos sem-teto, dos milhões de desempregados é 

atribuída à ignorância, preguiça e incompetência dos miseráveis. A existência 

de crianças sem infância é vista como tendência natural dos pobres à vadiagem, 

à mendicância e à criminalidade; 

• a desigualdade na distribuição de renda não é percebida como uma forma 

dissimulada de apartheid ou como algo socialmente inaceitável, mas é 

considerada natural e normal.  

A gênese da cultura brasileira, conforme Chauí (2000) tem suas raízes fincadas no 

autoritarismo e no poder centralizador. Determinadas conjunturas históricas que, em si foram 

superadas, se atualizam e ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, 

econômica, política e cultural. 

Nesse sentido, Vasconcellos (1996) salienta que o curral eleitoral, o voto de 

cabresto, a corrupção eleitoral, o clientelismo, o nepotismo, a apropriação do estado por 

famílias importantes, dentre outras práticas, transformaram-se em materializações correntes 

no sistema político brasileiro. E, mais que isso, grande parte da cultura organizacional de 

nossas instituições públicas e privadas estão eivadas de traços coronelistas, autoritários e 

patrimonialistas. 

Perante essa estrutura social, as relações de poder tornam-se mais concentradas e 

menos fluidas, constituindo campo fértil para a reprodução, mesmo inconsciente, de 

representações sociais negativas que podem alcançar outras esferas da sociedade brasileira. 

Nessa perspectiva, ideologias, conceitos negativos de experiências 

antidemocráticas de avaliação têm o poder de influenciar o imaginário social, e, por vezes, 

limitar a capacidade participativa pela descrença, pelo negativismo. Como a realidade é 

dinâmica e está em constante transformação, tais posturas são reversíveis, porém leva tempo 

para desmistificação das ideias estereotipadas e a construção de novas mentalidades.  

Tomando como exemplo a construção de uma nova mentalidade nas relações de 

gênero, foi necessário um século de história para a reelaboração das representações sociais 

sobre o papel das mulheres na sociedade. No campo da avaliação, uma mudança de 

mentalidade requer a sensibilização da comunidade interna, por meio de um processo 

sistemático de informações capazes de desmistificar conceitos pejorativos de avaliação e 

fortalecer uma cultura avaliativa na universidade. 
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3.2 Definição das categorias Cultura, Representação Social e Análise de Conteúdo  

 

Ao considerar a participação de todos os sujeitos envolvidos pelo cotidiano 

universitário e a adesão voluntária para as instituições, a proposta do SINAES se caracteriza 

como uma atividade democrática, que valoriza o engajamento de todos e estimula o 

desenvolvimento de uma cultura avaliativa. 

A cultura é socialmente construída. Ela se processa no desenrolar da própria 

realidade vivida, que permite às pessoas verem e compreenderem fatos, ações, objetos, 

expressões e situações particulares de maneira distinta. 

Morgan (1996) salienta que a vida dentro de uma cultura flui muito suavemente; 

somente quando alguém quebra um padrão com uma ação desorganizadora ou questiona essa 

realidade, percebe-se a sutileza do cotidiano. Porém, a habilidade de se aplicar uma regra pede 

muito mais do que o conhecimento da regra em si, pois isso não garante que ela seja 

cumprida. Somente quando essa ideia passa a fazer parte da cultura é que ela que adquire 

legitimidade e se processa de forma não impositiva. 

O conceito de cultura adotado neste trabalho está fundamentado em Morgan 

(1996, p. 143), que a definiu como: 

 
[...] Uma forma muito desenvolvida de prática social, influenciada por muitas 
interações complexas entre pessoas, situações, ações, circunstâncias. Embora possa 
ser vista como um padrão visível refletindo costumes, crenças, histórias, rituais, 
normas, este padrão é apenas uma abstração imposta pela cultura, a partir do 
exterior, que ajuda o observador a dar sentido ao que está acontecendo na cultura, 
mas, não é sinônimo da experiência da cultura em si mesma.  

 

A cultura vista apenas como um conjunto de variáveis distintas como crenças, 

normas, rituais, é uma visão mecanicista e leva a inferir que esta pode ser manipulada de 

maneira instrumental. A difusão da cultura, segundo Morgan (1996), ocorre de maneira 

holográfica, ou seja, não leva ao controle direto por nenhum grupo de indivíduos em 

particular. 

A definição de cultura de acordo com Morgan (1996) não encerra a idéia de que 

esta possa ser manipulada de maneira instrumental. Esse tipo de visão mecanicista é 

característico de perspectivas que defendem a administração da cultura. Os gestores podem 

até influenciar a evolução da cultura através de suas representações simbólicas e tentar 

promover valores desejados. Compreender a cultura de uma instituição pode abrir os olhos 

para algumas descobertas, mas isso não oferece uma receita na resolução dos problemas. 
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Pode-se até usar algumas variáveis culturais para obter determinados resultados, mas surge 

como algo inviável administrar a cultura em si.  

Nesse sentido, quando se fala na necessidade de se instituir uma cultura de avaliação 

nas IES, Suanno (2002) considera a cultura avaliativa um princípio metodológico da avaliação 

institucional, e não um instrumento. Portanto, pode-se estimular o processo através do 

direcionamento de algumas variáveis culturais, o que Andriola (2005) caracteriza como 

sensibilização da comunidade interna acerca do processo de avaliação.   

 O processo de Auto-Avaliação Institucional, de acordo com Suanno (2002), por ter 

caráter pedagógico há de promover e incentivar uma cultura avaliativa que seja construtiva, 

participativa, permanente, comprometida com os objetivos do projeto avaliativo.  No entanto, 

devemos lembrar que a aculturação de novos hábitos não se dá de forma automática nem 

imediata: a construção de uma cultura de avaliação é um processo que demanda tempo, 

continuidade, informação e reflexão capaz de provocar consciência institucional e novas 

atitudes mentais.   

Morgan (1996) sugere, que em certo sentido, a natureza de uma cultura seja 

encontrada nas suas normas sociais e costumes, porém na maioria das circunstâncias o 

processo de fazer sentido ocorrerá somente se o comportamento for desafiado. Para ela, isso 

parece ser mais devido à cultura do que ao surgimento de regras. E, mais que isso, embora 

frequentemente nos vejamos como vivendo em uma realidade com características objetivas, 

as solicitações da vida pedem muito mais de nós do que isso. Elas requerem que assumamos 

um papel ativo em trazer as nossas realidades à tona, por meio de vários esquemas 

representativos, mesmo que essas realidades tenham o hábito de se imporem sobre nós “da 

forma que as coisas são”. Nesse contexto, Morgan (1996) infere que cultura é representação e 

não obediência a regras. 

Tomando como base a relação estabelecida por Morgan (1996) entre cultura e 

representação, procuramos entender o que é representação social e como se processa esse 

vínculo entre cultura e representação.       

Ao reconhecer que atingimos ou representamos a realidade do mundo diário, de 

acordo com Morgan (1996), temos uma forma poderosa de pensar sobre cultura. Quando 

compreendida dessa forma, a cultura não pode mais ser vista como uma simples variável que 

as sociedades ou as organizações possuem, mas deve ser compreendida como um fenômeno 

ativo, vivo, mediante o qual as pessoas criam e recriam os mundos dentro dos quais vivem. 

A necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta, de acordo 

com Jodelet (2001), nos leva a criar representações, para compreendê-lo, administrá-lo ou 
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enfrentá-lo. As representações são fenômenos complexos e estão sempre em ação na vida 

social nos discursos, trazidas nas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, 

cristalizadas em condutas e em organizações. Sua riqueza como fenômeno, conforme a autora, 

se manifesta pelos diversos elementos informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, 

crenças, valores, atitudes, opiniões e imagens. É a essa totalidade significante, que se encontra 

no centro da investigação científica, que atribui como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la, 

em suas dimensões e formas, processos e funcionamento. 

A definição da categoria representação social nesse trabalho está de acordo com 

Jodelet (2001, p. 8), que a concebeu como uma forma de conhecimento, socialmente 

elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social. A autora destaca que as representações sociais, na 

qualidade de fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos indivíduos com as 

implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de experiências, práticas, modelos 

de condutas e pensamentos socialmente inculcados ou transmitidos pela comunicação social, 

que com elas têm relação. O lugar, a posição social ou as funções que os indivíduos ocupam 

determinam os conteúdos representacionais e sua organização. 

Nesse sentido, Bourdieu (2007, p. 119) faz um confronto entre as representações 

sociais e as relações de poder, tendo como fio condutor as divisões sociais: 

 
O efeito simbólico exercido pelo discurso científico na produção da crença 
da unidade (tanto no seio do próprio grupo como nos outros grupos), tende 
a gerar a unidade real. Nada há de menos inocente do que a questão, que 
divide o mundo douto do saber se se devem incluir critérios pertinentes 
não só as propriedades ditas objetivas (como a ascendência, o território, a 
língua, a religião, a atividade econômica), mas também as propriedades 
ditas subjetivas (como o sentimento de pertença), quer dizer, as 
representações que os que os agentes sociais têm das divisões da realidade 
é que contribuem para a realidade das divisões.  
 

Spink (1993) corrobora a definição de Jodelet (2001) e define representação como 

um conhecimento prático orientado para a comunicação e para a compreensão do contexto 

social, material e ideativo em que vivemos. Elas se manifestam como elementos cognitivos 

através de imagens, conceitos, categorias, teorias, mas não se reduzem jamais aos 

componentes cognitivos. Sendo socialmente elaboradas e compartilhadas, contribuem para 

elaboração de uma realidade comum, que possibilita a comunicação. Desse modo, as 

representações são fenômenos sociais que, mesmo acessados desde o seu conteúdo cognitivo, 

têm que ser entendidas a partir do seu contexto de produção, ou seja, iniciando pelas funções 

simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de comunicação onde circulam. 
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Apesar dos múltiplos campos de estudo das representações sociais, com base em 

estudos de Jodelet (2001), Spink (1993) assinala a importância da definição precisa do 

aspecto a ser abordado no estudo. Utilizaremos a figura 1 para mostrar como se processa a 

produção das representações sociais, para, em seguida, situá-las no nosso contexto específico 

de estudo. 

 
 
 
  
 
                         Construção Interpretação 
 
  
 
 
  
 
   
 
 

Expressão              Simbolização 
 
 
 
 

 
Figura 1 - O Campo de estudos da Representação Social 
Fonte: Spink (1993).  

  

Analisando esse esquema, percebemos que a representação social constitui um 

processo de mediação que compõe a relação sujeito-objeto da seguinte forma: o sujeito 

constrói o conhecimento pela interpretação que obtém do objeto; no cotidiano, a prática social 

expressa a representação através dos elementos cognitivos (imagens, conceitos) que o sujeito 

tem do objeto. Necessário se faz, nessa construção da realidade, compreender as condições de 

produção e reprodução da mensagem, com as suas variáveis psicológicas, sociológicas, 

ideológicas, culturais, a fim de identificar o que se interpõe nas entrelinhas dos discursos. 

Sabemos que as relações sujeito-objeto e teoria-prática não são dois momentos 

estanques e separados, mas faces de um mesmo processo, no qual se completam. Mostrar cada 

momento constitui um recurso didático incapaz de abarcar o movimento, a dinâmica da 

realidade social. 

Forma de 
Conhecimento 

Sujeito Objeto Representação 

Prático 
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Caracterizando nosso tema de estudo na figura 1, ou, como salienta Spink (1993), 

delimitando o campo das representações em um contexto, temos como objeto a avaliação 

institucional e como sujeito os atores que compõem a realidade interna da UFC. É na 

manifestação das representações sociais na realidade cotidiana que percebemos a concepção e 

as imagens que caracterizam a cultura avaliativa na UFC. 

 

3.2.1 Análise de conteúdo: breve histórico 

 

A técnica de interpretação de textos é muito antiga, tendo como marco inicial a 

hermenêutica e a arte de interpretar textos sagrados ou misteriosos. Podemos citar também a 

retórica e a lógica, fundamentados, respectivamente, no discurso persuasivo e nas regras 

formais do raciocínio lógico.  

A análise de conteúdo originou-se no começo do século XX, e durante cerca de 

quarenta anos desenvolveu-se nos Estados Unidos com material essencialmente jornalístico e 

cunho científico da medida. A partir da Primeira Guerra Mundial, surge um tipo de análise 

que se amplifica, a propaganda através do enfoque behaviorista. Trata-se de descrever o 

comportamento como resposta a um estímulo com o máximo de rigor e cientificidade.  

O primeiro nome que ilustra a história da análise de conteúdo, de acordo com 

Bardin (2004), é o de H. Lasswell, que, desde 1915 analisou imprensa e propaganda. Nas 

décadas de 40 e 50, Lasswell continuou o seu trabalho sobre análise de símbolos e o das 

mitologias políticas, na Universidade de Chicago. A partir de então, aumenta o número de 

investigadores especializados: N. Leites, R. Fadner, J. M. Goldsen, A. Gray, I. L. Janis, A. 

Kaplari, D. Kaplan, A. Mintz, I. de Sola Pool, S. Yakobson.  

Conforme Bardin (2004), no final dos anos 40, E. Berelson, auxiliado por 

Lazarsfeld, lança a célebre definição de análise de conteúdo: é uma técnica de investigação 

com a finalidade de descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da 

comunicação. Esta concepção, na opinião da autora, é muito normativa e limita o 

funcionamento da análise de conteúdo, por isso, é questionada e ampliada por posteriores 

analistas americanos.  

 Porém, depois da codificação, a análise de conteúdo atinge seu apogeu com 

Berelson e, no período imediatamente posterior à Segunda Guerra, é marcada por uma fase de 

bloqueio e desinteresse. Ao início dos anos 1950, no entanto, o Social Science Research 

Council’s Committee on Linguistics an Psychology convocou diversos congressos sobre a 

Psicolinguística. Descobriu-se que os investigadores, provenientes de horizontes muitos 
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diversos, interessavam-se pela análise de conteúdo; se os problemas precedentes não eram 

resolvidos, novas perspectivas metodológicas iam eclodindo. Então, a análise de conteúdo, 

como salienta Bardin (2004), entra numa segunda juventude. A etnologia, a história, a 

psiquiatria, a psicanálise, a lingüística, acabam por se juntar à sociologia, para questionarem 

estas técnicas e propor sua contribuição. Desenvolveram-se novas considerações 

metodológicas e epistemológicas. No plano epistemológico, confrontam-se duas concepções: 

o modelo instrumental defendido por G. E. Osgood diz que o fundamental não é aquilo que a 

mensagem diz à primeira vista, mas o que ela veicula, dado o seu contexto e as suas 

circunstâncias; o modelo representacional de A. George e G. Mahl defende que o ponto 

importante, no que diz respeito às comunicações, é o revelado pelo conteúdo dos itens lexicais 

nela presentes.  

No plano metodológico, a querela gira entre a abordagem quantitativa, na qual o 

que serve de informação é a freqüência com que surgem certas características do conteúdo, e 

a abordagem qualitativa, em que a presença ou a ausência de dada característica em um 

determinado conteúdo é considerado.   

 Além dos aperfeiçoamentos técnicos, Bardin (2004) considera que duas 

iniciativas desbloqueiam a análise de conteúdo: a objetividade tornou-se menos rígida, com 

questionamentos acerca da regra legada pelos anos anteriores, em que investigadores 

confundiam objetividade e cientificidade com a minúcia na análise de frequências e a análise 

de conteúdo, que já não é considerada exclusivamente com um alcance descritivo, antes se 

tomando consciência de que seu objetivo é a inferência.  

Para finalizar, a autora cita fenômenos que surgiram a partir dos anos 60 e 

afetaram a investigação e a prática da análise de conteúdo. Trata-se de recursos tais como o 

auxílio do computador e o interesse pelos estudos que dizem respeito à comunicação não-

verbal. Outro fato é o florescimento das disciplinas afins, como a semiologia e a linguística, 

que são portadoras de um novo dinamismo devido aos seus novos objetos (imagem, tipografia 

e música) ou seus fundamentos teóricos (estruturalismo, psicanálise), capazes de perturbar o 

movimento relativamente linear da análise de conteúdo.  

 

3.2.2 Análise de conteúdo: definição, campo de atuação e inferência  

 

Um processo de comunicação eficiente exige ir além dos significados imediatos. 

Por isso, a análise de conteúdo propõe afastar-se do perigo da compreensão espontânea e lutar 

contra a evidência do saber subjetivo, o que demanda uma atitude de vigilância crítica, 
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principalmente quando o pesquisador tem a impressão de familiaridade com seu objeto de 

análise.  

 
É dizer não à limitação simples do real, sempre sedutora, forjar conceitos 
operatórios, aceitar o caráter provisório das hipóteses, definir planos experimentais 
ou de investigação (para despistar as primeiras impressões, como diria P. H. 
Lazarsfeld), sem que se caia na armadilha de sucumbir à magia dos instrumentos 
metodológicos, esquecendo-se a razão de seu uso (BARDIN, 2004, p. 24). 

 

A sutileza do método, conforme propõe Bardin (2004), corresponde aos seguintes 

objetivos: 

• a superação da incerteza — o que eu julgo ver na mensagem estará lá 

efetivamente contido? Será minha leitura válida e generalizável? 

• o enriquecimento da leitura — se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, 

não poderá uma leitura atenta proporcionar a descoberta de conteúdos que se 

confirmam (ou infirmam) ou a significação de mecanismos cuja compreensão 

não detínhamos a priori?  

A partir disso, a autora infere que o desenvolvimento histórico e o 

aperfeiçoamento da análise de conteúdo oscilam entre duas tendências, o desejo de rigor e a 

necessidade de aprofundar-se à superfície das aparências. Metodologicamente, confrontam-se 

ou completam-se duas orientações, a verificação prudente ou a interpretação brilhante.  

Mas, o que é análise de conteúdo? Qual o seu campo de atuação? Quais as suas 

fronteiras? Para que serve? Enfim, o que, por que, como, onde, estas são as indagações que 

procuraremos esclarecer apoiados no pensamento de Bardin (2004).  

Para a autora, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de tratamento das 

comunicações. Porém, como o campo das comunicações é muito vasto, parece difícil definir 

análise de conteúdo pelo seu território, pois, a princípio, tudo o que é comunicação (e até 

significação) parece suscetível de análise. “Há, pelo menos, uma unidade ao nível de suas 

regras de funcionamento;” indaga Bardin (2004). O tratamento descritivo é a primeira fase do 

procedimento, mas não é exclusivo à análise de conteúdo. Outras disciplinas que se debruçam 

sobre a linguagem (lingüística, semântica, documentação) também são descritivas; as 

características sistemática e objetiva, também não são específicas da análise de conteúdo.  

Conforme descreve Bardin (2004), o analista, no seu trabalho de “poda”, é 

considerado aquele que delimita as unidades de codificação (a palavra, a frase, o minuto, o 

centímetro, o quadrado), assim, quando existe ambiguidade de sentido, é necessário definir 

unidades de contexto superiores às de codificação. Em certos, casos é pertinente uma análise 



54 
 

 

categorial. A técnica consiste em classificar os diferentes elementos nas diversas “gavetas”, 

segundo critérios suscetíveis de fazer surgir um sentido capaz de introduzir certa ordem na 

confusão inicial. Como salienta Bardin, é evidente que tudo depende, no momento da escolha 

dos critérios de classificação, daquilo que se procura ou se espera encontrar. É possível ir 

mais longe através da análise estrutural, referenciando regras de associação, de equivalência 

ou, ainda, de exclusão. Contudo, o interesse não reside na descrição dos conteúdos, mas sim 

naquilo que estes poderão nos ensinar após serem tratados relativamente a outros 

conhecimentos. Estes saberes deduzidos dos conteúdos podem ser de natureza psicológica, 

sociológica, histórica, ou econômica.  

Para Bardin (2004), o que realmente tipifica a análise de conteúdo é a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). O analista tira partido do 

tratamento das mensagens que manipula para inferir (deduzir de maneira lógica) 

conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio. Então, se a descrição 

(enumeração de características do texto, resumidas após o tratamento) é a primeira fase e a 

interpretação (significação concedida a estas características) é a última, a inferência é o 

procedimento intermediário e mediador do processo.  

O termo “condições de produção”, muito utilizado por autores franceses, é 

considerado por Bardin (2004) suficientemente vago para permitir possibilidades de 

inferências muito variadas: variáveis psicológicas do emissor, variáveis sociológicas e 

culturais, variáveis relativas à situação de comunicação ou de contexto de produção da 

mensagem. Esta denominação considera apenas a produção, deixando de lado as 

possibilidades de inferência sobre a recepção da mensagem. Mas, qualquer que seja o termo 

utilizado, o fundamento da especificidade da análise de conteúdo, de acordo com a autora, 

parece ser a superfície dos textos, descrita e analisada, e os fatos que determinam essas 

características, deduzidas logicamente. Por outras palavras, o que se procura estabelecer 

quando se realiza uma análise é a correspondência entre as estruturas semânticas ou 

linguísticas e as estruturas psicológicas ou sociológicas (condutas, ideologias, atitudes) dos 

enunciados.  

Mesmo admitindo ser a inferência algo que tipifica a análise de conteúdo, Bardin 

(2004) questiona que o processo dedutivo ou inferencial a partir de índices ou indicadores não 

é raro na prática científica, e é utilizado por profissionais das mais diversas áreas, delegando 

ao analista uma dupla tarefa: compreender o sentido da comunicação, mas também, e, 
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principalmente, desviar a pespectiva para uma outra significação. A leitura não é unicamente 

“à letra”, mas antes o realce de um sentido que se encontra em segundo plano.  

Por fim, Bardin (2004, p. 37) define o termo análise de conteúdo (campo, 

funcionamento, objetivos) com o seguinte enunciado: 

 
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

Na análise de conteúdo, não existe o pronto-a-vestir, ou seja, não existe algo 

pronto e acabado ou um modelo para seguir. Existem somente algumas regras de base, por 

vezes dificilmente intransponíveis, daí Bardin (2004) apontar que a análise de conteúdo deve 

ser reinventada a cada momento. O analista possui um conjunto de técnicas analíticas ou 

complementares, adaptadas conforme a natureza do material ou à questão que procura 

resolver, de modo a enriquecer os resultados, ou aumentar sua veracidade, aspirando a uma 

interpretação final fundamentada. Porém, a utilização das técnicas complementares requer 

uma delimitação clara do campo de ação da análise de conteúdo em comparação com as 

ciências conexas (linguística, técnicas documentais). 

 

3.3 Aspectos políticos da Avaliação Institucional 

 

A avaliação não é neutra, ela supõe valores e julgamentos a partir de referenciais 

que assumimos no contexto avaliativo. Sempre que emitimos um julgamento, está implícita 

uma dada visão de homem e de mundo. Os objetos e processos de avaliação não são casuais, 

nem resultado de uma dimensão técnica, eles revelam nosso projeto de avaliação e de 

educação. A simples seleção do que será avaliado já configura um ato político, supõe uma 

escolha por parte de quem vai proceder à avaliação. Avaliar o que, para que e para quem? 

Nesse sentido, Demo (1999) enfatiza a concepção política que está por trás do ato 

de avaliar e diz que seria ingênuo pensar a avaliação apenas como um processo técnico, dado 

ser ela também uma atividade política. Avaliar pode constituir um exercício autoritário do 

poder de julgar, ou, ao contrário, pode constituir um processo em que avaliador e avaliando 

buscam uma mudança qualitativa. 

A constatação da presença ou ausência de algo não configura uma avaliação. É 

necessário ultrapassar a mensuração e classificação e chegar ao julgamento. Avaliação deve 

ter conseqüências, deve ser apropriada por avaliadores e avaliados na tomada de decisões e 
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não apenas configurar um ato formal e técnico a ser engavetado. Nesta perspectiva, a Prof.a 

Sandra Zákia1 (USP) questiona que a avaliação apenas para fins burocráticos não causa 

transformação, não induz à ação e perde o seu sentido. Para ela, o processo avaliativo segue as 

etapas descritas abaixo, tendo como ponto de partida e de chegada o projeto de avaliação, ou 

seja, do diagnóstico à ação: 

 
 

É necessário transcender o caráter burocrático da avaliação, romper com as 

resistências e ampliar o seu conceito apenas classificatório. Mesmo com a abertura política 

caracterizada a partir dos anos 1980, reforçamos que, no Brasil, há certo desgaste em relação 

à credibilidade dos processos avaliativos. 

Nesse contexto, o Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional da UFC (2006) 

constatou substancial desmotivação no tocante à participação dos atores internos. Como 

referido no Relatório, tal fato pode refletir certa despolitização, algo bastante sintomático na 

atual conjuntura interna da mencionada Instituição Federal de Educação Superior (IFES). 

 

3.3.1 A política no mundo globalizado 

 

Pensar a dimensão política da avaliação institucional na UFC, de acordo com 

Andriola (2005), requer uma visão totalizante, pois a universidade influencia e sofre 

influências do contexto no qual está inserida, quer seja local, nacional ou internacional. 

Para melhor entendermos a concepção de política que estamos abordando, 

contextualizamos o conceito de política de acordo com Nogueira (2004), que, apoiado no 

filósofo Francis Wolff, a define tanto como o conjunto de atividades as quais se dedicam os 

homens para coexistir, quanto o estudo objetivo dessas mesmas atividades, ou seja, tanto para 

o objeto como para reflexão de quem deseja conhecê-lo. Nessa perspectiva, a política pode ser 

uma prática, um ambiente institucional, uma arte e uma ciência. 

Conforme Nogueira (2004), estamos assistindo a um complicado processo de 

desgaste da política. Essa crise se expressa no domínio do mercado sobre o Estado, no 

enfraquecimento das instituições e da cultura de “solidariedade”. Como a política exacerba o 

                                                 
1 Retirado da Palestra “Avaliação Institucional no âmbito das Escolas de Ensino Fundamental e Médio”, 

apresentada no IV Congresso Internacional em Avaliação Educacional – Avaliação: perspectivas para escola 
contemporânea, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira – UFC, de 20 a 22 de 
novembro de 2008.  

Descrição → Análise → Julgamento → Decisão → Ação 
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ideal de vida coletiva, ela tende a se acomodar com dificuldade em épocas nas quais o 

individualismo se expande. 

Para o referido autor, o mundo tornou-se globalizado, mas não é verdade que as 

coisas tornaram-se mais simples e transparentes apenas porque passaram a ter mais conexão e 

receber mais informações. Este é um quadro que combina muito conhecimento e pouca 

reflexão, e está fortemente condicionado pelo vazio ético e utópico em que vivemos. 

 

O mundo que se globaliza produz a sensação de que tudo está integrado e 
“desintegrado” ao mesmo tempo. Hoje são muitos os analistas que declaram que o 
mundo está regido pelo princípio da incerteza, da instabilidade e da indeterminação. 
Que ao terminar a Guerra Fria e cair o Muro de Berlim seguiu-se não a era da paz e 
da harmonia que se previa, mas um quadro econômico, e geopolítico turbulento, 
imprevisível, enigmático (NOGUEIRA, 2004, p. 38, grifos do autor).  

 

Nessa perspectiva, o mundo tornou-se um todo complexo onde já não é mais 

possível apreendê-lo por uma visão linear e mecânica, sob pena de cair no vazio de um mundo 

irracional e caótico. Aliás, segundo questiona Nogueira (2004), a própria idéia do caos, na sua 

formulação mais rigorosa, sugere que o real não é uma bagunça incognoscível, mas sim que 

ele não está submetido à linearidade simples nem a determinismos grosseiros.  

Compreender o mundo complexo em que vivemos, de acordo com Nogueira 

(2004), requer uma visão histórica, dialética e totalizante, consolidada em alguns pressupostos 

fundamentais:  

• ir além dos determinismos sedutores, com suas causalidades rígidas; 

• pensar a realidade como processo, movimento, contradição; 

• admitir as verdades como são provisórias: recusar a idéia de que a ciência pode 

tudo; 

• saber o que fazer com informações e conhecimentos. (Onde está a sabedoria 

que perdemos no conhecimento?); 

• ir além do que se vê e se mostra, com o propósito de apreender o que existe. 

• reconhecer que vivemos um “caos” eminentemente ordenado, cujos pólos 

dialéticos se repelem e se atraem o tempo todo; 

• pensar estrategicamente um modo de lidar (ou cooperar) com o outro num jogo 

social;  

• valorizar a tese de que o homem é um ser que surpreende sempre e não se 

cansa de dar respostas; 

• reconhecer que o sujeito é a chave de muita coisa; 
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•  pensar dialeticamente tanto para valorizar a história como para entender seu 

ritmo.  

Refletir de forma dialética a complexidade do nosso mundo, na compreensão de 

Nogueira (2004), nos ajuda a entender que a política é um espaço humano por excelência. 

Seus protagonistas são os cidadãos e seu desafio é organizar a vida coletiva de modo justo e 

eficiente, tanto quanto possível desmistificar o poder, colocando-o a serviço do homem.  

Corroborando as idéias do autor, nos parece adequado concordar que quando nos 

esquivamos de agir, nos omitimos à participação nos processos políticos, quer seja por 

descrédito ou por uma visão crítica de “boicote”, o sistema continua a funcionar sem a nossa 

participação e as decisões são tomadas de acordo com os interesses de uma minoria.  
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4 CULTURA AVALIATIVA E REPRESENTAÇÃO SOCIAL NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ  

 

4.1 Objetivos 

 

A pesquisa apresenta os seguintes objetivos: 

• Objetivo geral 

− Analisar a cultura avaliativa na Universidade Federal do Ceará, tendo como 

base as representações sociais dos diversos segmentos das unidades 

acadêmicas dos campi de Fortaleza. 

• Objetivos específicos 

− Identificar as representações sociais dos atores internos sobre o processo de 

Auto-Avaliação Institucional na UFC. 

− Descrever as representações sociais dos coordenadores de cursos de os 

alunos sobre o ENADE.  

− Identificar as representações dos vários atores sociais da comunidade interna 

da UFC, a partir da dinâmica social (lugar, posição, funções) em que elas se 

produzem e reproduzem, acerca da auto-avaliação institucional. 

 
 
4.2 Método 

 

A base empírica desta investigação foi realizada na Universidade Federal do 

Ceará, mais especificamente nas unidades acadêmicas dos campi de Fortaleza que 

participaram do ciclo de Avaliação Institucional 2005/2006, e nos Cursos de Graduação que 

participaram do ENADE 2008. 

Pela especificidade deste estudo, que se caracteriza como uma pesquisa quanti-

qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, utilizamos o método indutivo, com o apoio 

da técnica de análise de conteúdo nas questões abertas (opiniões, justificativas, outros), o que 

nos permitiu fazer inferências sobre o discurso dos sujeitos participantes e as representações 

sociais que eles transmitem, associando-os à realidade da UFC. 

 

 

 

 



60 
 

 

4.2.1 Sujeitos do estudo: populações e amostras 

 

A pesquisa foi efetivada com os seguintes sujeitos: 

• Gestores: o universo dos atuais diretores de centro e faculdades que 

participaram do ciclo de Avaliação Institucional 2005/2006.2 

 

• Coordenadores: o universo dos treze coordenadores dos cursos de graduação 

selecionados para o ENADE 2008. 

 

• Discentes: uma amostra de dez alunos por curso entre os selecionados para o 

ENADE 2008, ou seja, 130 discentes. Como as indagações são gerais, para 

efeito desse trabalho não é necessário definir a amostra entre ingressantes e 

concluintes. 

 
• Técnico-administrativos: uma amostra de quatro servidores técnico-

administrativos de cada Diretoria de Centro ou Faculdade que participou do 

ciclo de Avaliação Institucional 2005-2006, totalizando 36 técnico-

administrativos.  

A escolha dos gestores e dos técnico-administrativos das Unidades Acadêmicas 

deve-se ao fato de que praticamente todas as informações que circulam pela Universidade 

passam hierarquicamente pelas Diretorias de Centros e Faculdades. Elas são o elo 

administrativo entre os departamentos, as coordenações de cursos e a administração superior.  

Como síntese informativa, os quadros 1 e 2, a seguir, apresentam os quantitativos 

das amostras referidas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Os Diretores do Instituto de Cultura e Arte (ICA) e do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) não farão 

parte da amostra porque não participaram do Ciclo de Avaliação Institucional 2005-2006, uma vez que, na 
época, essas unidades, ainda não haviam sido criadas como unidades acadêmicas. 
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Quadro 1 – Sujeitos da pesquisa por classificação de Unidade Acadêmica 

ANÁLISE TEMÁTICA: SINAES, AUTO-AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFC 

 

 

 

 

UNIDADES 

ACADÊMICAS 

   

 

 

    GESTORES   TÉCNICOS 

Centro de Humanidades 01 04 

FEAAC 01 04 

FACED 01 04 

Faculdade de Direito 01 04 

Centro de Ciências 01 04 

Centro de Ciências Agrárias 01 04 

Centro de Tecnologia 01 04 

FFOE 01 04 

Faculdade de Medicina 01 04 

TOTAL 09 36 

 

 

Quadro 2 – Sujeitos da pesquisa por classificação de curso 

ANÁLISE TEMÁTICA: ENADE, PARTICIPAÇÂO DOS ALUNOS DA UFC 

 

 

 

 

 

CURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COORDENADORES ALUNOS 

Arquitetura e Urbanismo 01 10 

Ciências Biológicas 01 10 

Ciências Sociais 01 10 

Ciências da Computação 01 10 

Engenharia de Alimentos 01 10 

Filosofia 01 10 

Física 01 10 

Geografia 01 10 

História 01 10 

Letras 01 10 

Matemática 01 10 

Pedagogia 01 10 

Química 01 10 

TOTAL 13 130 
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4.2.2 Instrumentos 

 

Foram utilizados três distintos instrumentos: 

• Questionário para os gestores: utilizamos um questionário previamente 

estruturado com seis questões (uma aberta e cinco fechadas), enfatizando 

diferentes aspectos associados ao SINAES, à cultura avaliativa e à participação 

dos atores internos no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005-2006.  

 

• Questionários para os alunos e coordenadores: aplicamos um questionário 

previamente estruturado com cinco questões (duas abertas e três fechadas), 

tendo como referência o ENADE 2008 e a participação dos alunos no referido 

exame. 

 

• Questionários para os técnico-administrativos: utilizamos um questionário 

previamente estruturado com cinco questões fechadas, enfatizando diferentes 

aspectos associados ao SINAES, cultura avaliativa e participação dos atores 

internos no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005-2006. 

 

4.2.3 Procedimentos 

 

Os questionários dos alunos foram aplicados nos meses de dezembro de 2008 e 

março de 2009. As informações foram obtidas da seguinte forma: fomos às salas de aula, 

restaurante universitário, cantinas, Encontros Universitários 2008, enfim, nos locais onde 

pudéssemos encontrá-los, já que, ao iniciamos, era fim de semestre e os alunos estavam muito 

dispersos, principalmente no Campus do Pici. 

Com os coordenadores, gestores e técnico-administrativos, os questionários foram 

aplicados no período de março a maio de 2009, após agendarmos visitas por telefone, 

enviarmos e-mail, de utilizarmos os contatos pessoais com servidores que mediaram a 

obtenção de informações. Foi um processo demorado devido aos muitos compromissos e 

atividades que esses profissionais assumem. Na maioria das vezes, deixamos o questionário 

para recolher depois, outros foram tão prestativos que recebiam e respondiam por e-mail e até 

se prontificavam a retornar caso restasse alguma dúvida. Em centros e faculdades em que o 

diretor não teve disponibilidade para responder o formulário, realizamos a pesquisa com o 

vice-diretor (Centro de Ciências) e com o coordenador do curso (Faculdade de Direito). 
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Em um primeiro momento, os questionários foram analisados quantitativamente, 

separados por categoria, tabulados, e foi calculada a freqüência relativa de cada variável. Em 

seguida, foram analisados qualitativamente, através do emprego da técnica da análise de 

conteúdo, conforme propõe Bardin (2004), que consiste em identificar as categorias de 

respostas mais relevantes, presentes nas informações obtidas e inferir através do conteúdo os 

significados, as representações que estão implícita ou explicitamente em cada resposta. Por 

fim, foram confrontadas as categorias elaboradas teoricamente com as representações dos 

respondentes, proporcionando articulações entre o referencial teórico e as questões levantadas 

pela pesquisa. 

O estudo a seguir está estruturado em dois blocos: no primeiro tratamos das 

representações dos gestores e técnico-administrativos sobre o SINAES e o processo de Auto-

Avaliação Institucional da UFC; no segundo, fizemos uma análise das representações dos 

alunos e coordenadores dos cursos que foram selecionados para o ENADE 2008 sobre o 

referido exame. 

 

4.3 Representações sobre o SINAES e o processo de Auto-Avaliação Institucional da 

UFC  

Para uma melhor exposição dos dados, organizamos as representações dos 

gestores e técnico-administrativos por unidade acadêmica, para, em seguida procedermos a 

uma análise geral de cada segmento. 

 

4.3.1 Centro de Humanidades – CH 

 

• Gestora 

Ao iniciarmos o questionário, indagamos se a gestora conhecia a proposta de 

avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Ela respondeu sim, conhecia os critérios do processo avaliativo. 

Na questão a seguir, perguntamos como concebe a Avaliação Institucional. 

Oferecemos cinco itens e acrescentamos a opção outros para comentários ou críticas. A 

gestora escolheu as seguintes opções: 

1. Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos.  

2. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 
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Comentamos sobre os índices de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docente (24%), técnico-

administrativos (9%). Indagamos a que fatores se podem atribuir os baixos índices de 

participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções, das quais, a 

gestora escolheu a seguinte:  

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa. 

Ela foi direto ao cerne da questão e não aos fatores secundários como a falta de 

informação, a despolitização e o esvaziamento político da comunidade interna, a greve, a crise 

política no nível nacional. 

Refletimos sobre a cultura avaliativa no Brasil, onde, mesmo com a abertura 

política caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em relação à credibilidade dos 

processos avaliativos. Indagamos a quais fatores se pode atribuir essa resistência. Entre quatro 

opções, ela assinalou duas. Eis o resultado. 

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

2. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

os cursos como sujeitos.  

Em seguida, lançamos um enunciado de Chauí (2000) no qual a autora afirma que 

a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no poder centralizador. 

Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se atualizam e ganham 

novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e política. Com base 

no pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências antidemocráticas 

de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. A gestora respondeu sim e 

justificou sua resposta. 

 
A avaliação sempre foi presente apenas para o aluno, não havendo 
obrigatoriedade para os demais segmentos. Além de não ser muito 
bem aceita, há estereótipo quanto à avaliação, por não ter sido 
implementada desde a criação da UFC. Ainda irá demorar a 
aceitação, porém faz-se necessário continuar como processo 
fundamental para a instituição – UFC.  

 

Comentando o enunciado, concordamos que a avaliação institucional é uma 

atividade recente não só na UFC, mas no Brasil. Há uma cultura voltada apenas para a 

avaliação da aprendizagem do aluno, como se os outros fatores do cotidiano e da estrutura 

educacional não tivessem nenhuma influência na aprendizagem. Portanto, ainda não temos 
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uma cultura de avaliação participativa consolidada, porém, como diz a gestora, é necessária a 

continuidade desse processo importante para a instituição.  

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, entre as quais a 

gestora escolheu duas.  

1. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-mail, 

reuniões departamentais, de cursos de graduação e de pós-graduação.  

2. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

Abaixo da opção assinalada, a gestora fez uma observação em relação ao item 

dois: apesar de não concordar muito com essa forma de estímulo. Pode ocorrer que ela 

considere isso recompensa e não uma forma política e consciente de participação social, mas, 

dentro de uma cultura de individualismo e apatia, talvez funcione como pontapé inicial.  

 

• Técnico-administrativos 

Perguntamos aos técnico-administrativos se conheciam a proposta de avaliação 

institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. A análise 

das respostas nos permitiu a construção do seguinte gráfico. 
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Gráfico 1 – Conhecimento dos técnicos administrativos sobre o SINAES – CH 

 

A maior parte dos técnico-administrativos (50%) afirmou conhecer a sistemática 

de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) revelaram não conhecer e, 

igualmente, 25% responderam que conhecem, em parte, tal processo avaliativo. De modo 
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geral, pode-se dizer que 75% dos técnico-administrativos que responderam ao questionário 

conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do SINAES.  

A seguir, indagamos como concebiam a avaliação institucional. Entre cinco 

fatores explicativos, solicitamos que eles escolhessem um e deixamos um item em aberto para 

que pudessem acrescentar outros. Eis o resultado, por ordem de escolha. 

1. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção, 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

2. Um recurso que constitui critério de apoio financeiro ou de outra natureza. 

3. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

Outro ponto que procuramos interagir com os técnico-administrativos está 

relacionado à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006. 

Perguntamos se eles responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Obtivemos o resultado abaixo. 
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Gráfico 2 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional – CH  

 

Analisando o gráfico, vemos que 75% dos técnico-administrativos afirmam que 

responderam o questionário eletrônico e 25% revelam não ter respondido. 

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no processo de 

Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e acrescentamos outros para 

comentários adicionais. Vejamos o resultado, por ordem de escolha: 

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação. 

2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  
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Um técnico-administrativo acrescentou o seguinte fator.  

 
Resistência às mudanças, falta trabalhar a cultura antes da 
implemetação de qualquer mudança que altere a rotina administrativa 
e acadêmica na UFC.  

 

Comentamos o fato de no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a quais fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  

1. As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC.  

2. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

3. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos.  

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Oferecemos seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar comentários. O resultado foi o seguinte. 

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no 

âmbito de cada unidade acadêmica da UFC. 

2. Realizar reuniões em locais alternados no âmbito das unidades acadêmicas. 

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

auto-avaliação institucional.  

Na opção outros, um servidor técnico-administrativo fez o seguinte comentário.  

 
Não concordo com o item “estabelecer incentivos à participação dos 
docentes, discentes e técnico-administrativos, como incluir a 
atividade de membro da CPA como participação que pode contar 
créditos ou incentivo na ascensão funcional”. A avaliação não deve 
estar atrelada a vantagens pessoais.  
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4.3.2 Faculdade Economia, Administração, Atuária e Contabilidade – FEAAC  

 

• Gestora 

Ao iniciarmos, perguntamos se a gestora conhecia a proposta avaliativa do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Ela respondeu que, em 

parte, conhecia o sistema avaliativo. 

Em seguida, indagamos como ela concebia a Avaliação Institucional. Dos cinco 

itens que apresentamos, ela escolheu um. Eis o resultado. 

1. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino.  

Em relação aos índices de participação no processo de auto-avaliação 

institucional, comentamos sobre os níveis de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC: alunos (15%), docente (24%), técnico-administrativos (9%). Perguntamos a que fatores 

se podem atribuir os baixos índices de participação no âmbito de sua unidade acadêmica. 

Oferecemos quatro opções, das quais ela escolheu a seguinte: 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Refletimos sobre cultura avaliativa no Brasil, onde, mesmo com a abertura 

política caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em relação à credibilidade dos 

processos avaliativos. Indagamos a que se poderia atribuir essa resistência. Entre quatro 

opções ela assinalou uma.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

Chauí (2000) comenta que a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no 

autoritarismo e no poder centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si foram 

superadas, se atualizam e ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, 

econômica e política. Trazendo para a cultura avaliativa, perguntamos se conceitos negativos 

e experiências antidemocráticas de avaliação poderiam influenciar nos níveis de participação 

social. A resposta foi sim, e a gestora fez o seguinte comentário. 

 
O processo deve ser democrático e participativo, para que se tenha a 
aprovação dos demais. Além disso, deve-se encarar avaliação como 
um meio, uma ferramenta, para corrigir erros e destacar os bons 
resultados e não apenas como um processo a ser cumprido. 
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Analisando o comentário da gestora, vemos que ele denota uma cultura avaliativa 

democrática e participativa, onde a avaliação deve ser um processo consequente e não apenas 

uma justificativa a existência de uma lei. 

Finalmente, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, 

entre as quais ela escolheu duas. 

1. Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenham baixa 

adesão de seus membros. 

2. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CAs e PETs), através de e-mail , 

reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação.  

 A gestora acrescentou o seguinte comentário. 

 
Expor as melhorias realizadas com base nos resultados obtidos na 
avaliação anterior a fim de que os atores percebam a importância da 
avaliação.  

 

• Técnico-administrativos 

Sobre a política do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 

perguntamos aos técnico-administrativos se conhecem a proposta de avaliação institucional 

do SINAES. As respostas foram analisadas e representadas na construção do seguinte gráfico: 
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Gráfico 3 – Conhecimento dos técnico-científicos sobre o SINAES – FEAAC 

 

Cinquenta por cento (50%) dos técnico-administrativos disseram não conhecerem 

a sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) revelaram conhecer e, 
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igualmente, 25% disseram que, em parte, conheciam o sistema avaliativo. No geral, 50% dos 

respondentes conhecem, no todo ou em parte, o sistema avaliativo do SINAES.  

Em seguida, perguntamos como concebiam a avaliação institucional. Entre cinco 

fatores explicativos, solicitamos que escolhessem um. Este foi o resultado, por ordem de 

escolha.  

1. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária.  

2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

3. Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do 

Ministério da Educação. 

Quanto à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006, 

perguntamos se haviam respondido o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Eis o resultado. 
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Gráfico 4 - Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – FEAAC 

 

Cinqüenta por cento (50%) dos técnico-administrativos que participaram da 

pesquisa revelaram ter respondido o questionário eletrônico e, em igual percentual, 50% não 

responderam o questionário no período da auto-avaliação.  

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Procuramos saber a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no 

processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e 

acrescentamos outros. Este foi o resultado em ordem de escolha. 
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1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Comentamos sobre o fato de, no Brasil, mesmo com a abertura política 

caracterizada pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos 

processos avaliativos. Perguntamos a que fatores poderia ser atribuído este descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados, por ordem de escolha.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

2. O sistema de avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, 

com nítida ênfase à primeira.  

Por fim, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Oferecemos seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. Vejamos o resultado. 

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no 

âmbito de cada unidade acadêmica da UFC. 

2. Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenham baixa 

adesão de seus membros.  

3. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

 

4.3.3 Faculdade de Educação – FACED 

 

• Gestor 

Introdutoriamente, indagamos sobre a política do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior. Perguntamos se o gestor conhecia a proposta avaliativa do SINAES. 

Ele respondeu que, em parte, conhece o sistema avaliativo. 

Em seguida, procuramos saber como ele concebe a Avaliação Institucional. Dos 

cinco itens que apresentamos, ele escolheu um. Vejamos o resultado. 

1. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino.  

Na opção outros o gestor fez o seguinte comentário: 
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Não deve ser vinculada a cortes de gastos, por exemplo, para 
superávit primário. Especialmente no governo FHC.  

 

O gestor faz referência à política neoliberal, especialmente no governo FHC, em 

que se pretendia enxugar a máquina estatal com cortes nos gastos públicos, principalmente 

nas áreas de educação e saúde. Lembramos que, nessa época, a avaliação da educação 

superior era realizada pelo Exame Nacional dos Cursos - ENC, o extinto provão.  

Em relação aos índices de participação no processo de auto-avaliação 

institucional, comentamos sobre os níveis de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC: alunos (15%), docente (24%), técnico-administrativos (9%). Indagamos a que fatores se 

podem atribuir os baixos índices de participação no âmbito de sua unidade acadêmica. 

Oferecemos quatro opções, das quais ele escolheu uma a que nos parece demasiado relevante 

e que está intrinsecamente ligada à temática deste trabalho. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Comentamos o fato que, no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, há certo desgaste em relação à credibilidade dos processos avaliativos. 

Perguntamos a que se poderia atribuir essa resistência. Entre quatro opções, ele assinalou duas 

e acrescentou comentário na opção outros.  

1. As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC.  

2. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

os cursos como sujeitos.  

O gestor acrescentou outro fator que, na sua concepção, provoca o desgaste do 

processo avaliativo no Brasil: 

 
Vinculados às políticas neoliberais de restrição fiscal, orçamentária e 
à privatização (governo FHC principalmente).  

 

 Refletimos sobre a cultura brasileira por meio de um enunciado de Chauí (2000), 

em que a autora comenta que a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no 

autoritarismo e no poder centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si foram 

superadas, se atualizam e ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, 

econômica e política. Neste contexto, indagamos se conceitos negativos e experiências 

antidemocráticas de avaliação poderiam influenciar nos níveis de participação social. A 

resposta foi sim, e ele fez o seguinte comentário. 
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Avaliação vinculada à privatização e à tecnocracia como mecanismo 
de incentivar a competição e justificar cortes e redução de gastos 
sociais.  

 

O gestor não só concorda com o pensamento de Chauí, como especifica inclusive 

o tipo de avaliação que tem contribuído para a formação de estereótipos na cultura avaliativa.  

Para finalizar, indagamos: “Na sua concepção, o que poderia ser feito para 

melhorar os níveis de participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC?” 

Oferecemos seis opções, entre as quais, ele escolheu as seguintes.   

1. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CAs e PETs), por e-mail, 

reuniões departamentais, de cursos de graduação e de pós-graduação.  

2. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como participação 

que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

 

• Técnico-administrativos 

Indagamos aos técnico-administrativos: vocês conhecem a proposta de avaliação 

institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior? A análise das 

respostas permitiu a construção do seguinte gráfico. 
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Gráfico 5 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 
SINAES – FACED 

 

Cinqüenta por cento (50%) dos técnico-administrativos responderam que, em 

parte, conhecem a sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) 

revelam conhecer o processo avaliativo e, igualmente, 25% dizem não conhecer. De modo 
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geral, pode-se dizer que 75% dos respondentes conhecem, no todo ou em parte, a proposta do 

SINAES. 

Em seguida, perguntamos como concebiam a avaliação institucional. Entre cinco 

fatores explicativos, solicitamos que eles escolhessem um. O resultado foi o seguinte: 

1. Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do 

Ministério da Educação.  

2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

No tocante à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006, 

perguntamos se eles responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Vejamos o resultado. 
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Gráfico 6 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – FACED 

 

Pela análise do gráfico, 50% dos técnico-administrativos que participaram da 

pesquisa revelam ter respondido o questionário eletrônico e, em igual percentual, 50% não 

responderam o questionário no período da auto-avaliação.  

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Procuramos saber a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no 

processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e 

acrescentamos outros, caso alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Este foi o 

resultado em ordem de escolha. 

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Na opção outros um técnico-administrativo acrescentou o seguinte comentário. 
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Falta de uma cultura de avaliação e principalmente uma discussão 
com os servidores técnico-administrativos. 

 

Refletimos sobre o fato de, no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese deste descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

2. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos.  

Finalmente, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Oferecemos seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC. 

2. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

O seguinte comentário foi acrescentado na opção outros por um técnico-

administrativo.  

 
Aprimorar a comunicação entre a CPA com os docentes, os técnico-
administrativos e os representantes estudantis através de reuniões 
setoriais, após ampla divulgação.  

 

4.3.4 Faculdade de Direito 

 

• Gestor 

O questionário do gestor da Faculdade de Direito foi respondido pelo coordenador 

do curso. Desde março de 2009, procuramos agendar visita, enviamos e-mail, enfim, 

procuramos contato com o diretor e com o vice-diretor, mas infelizmente, não fomos 

atendidos. 



76 
 

 

Iniciamos as questões da pesquisa indagando se o gestor conhece a proposta de 

avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Ele respondeu que, em parte, conhece o sistema avaliativo. 

Em seguida, perguntamos como ele concebe a Avaliação Institucional. 

Oferecemos cinco conceitos e acrescentamos uma opção outros. O gestor escolheu três 

opções. 

1. Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos.  

2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

3. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária.  

Fazendo uma análise da resposta, os três conceitos são complementares: a 

avaliação como um instrumento de conhecimento das instituições visando priorizar áreas de 

intervenção para melhoria da qualidade do ensino e da gestão universitária. 

Refletimos sobre os índices de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docente (24%), técnico-

administrativos (9%). Indagamos a que fatores se podem atribuir os baixos índices de 

participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções e acrescentamos 

o item outros para comentários adicionais, das quais ele escolheu uma opção. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa. 

Em relação à cultura avaliativa no Brasil, comentamos sobre o fato de que, 

mesmo com a abertura política caracterizada pela redemocratização há certo desgaste em 

relação à credibilidade dos processos avaliativos. Indagamos a quais fatores se pode atribuir 

essa resistência. Eis o resultado. 

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

 Lançamos um enunciado de Chauí (2000) em que a autora comenta que a gênese 

da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no poder centralizador. 

Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se atualizam e ganham 

novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e política. Com base 

no pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências antidemocráticas 

de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. O gestor respondeu sim e 

justificou sua resposta. 
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A comunidade universitária deve participar ativamente das atividades 
acadêmicas desenvolvidas pela UFC, tendo vez e voz nas discussões 
dos melhores caminhos a seguir.  

 

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, entre as quais o 

gestor escolheu três.  

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática de 

auto-avaliação institucional. 

2. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), através de e-

mail , reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação.  

3. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional. 

  

• Técnico-administrativos 

Iniciamos o questionário com uma pergunta sobre a Política Nacional de 

Avaliação Institucional. Perguntamos aos técnico-administrativos se eles conheciam a 

proposta de avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. Vejamos o gráfico abaixo com a análise das respostas. 
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Gráfico 7 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 
SINAES – Faculdade de Direito 
 

A maior parte (50%) dos técnicos diz conhecer a sistemática de avaliação do 

SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) relatam não conhecerem e, igualmente, 25% 
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respondem que conhecem, em parte, o processo avaliativo do SINAES. De modo geral, pode-

se dizer que 75% dos técnico-administrativos que responderam ao questionário conhecem, no 

todo ou em parte, a sistemática de avaliação do SINAES.  

Em seguida, indagamos como concebiam a avaliação institucional. Entre cinco 

fatores explicativos, solicitamos que escolhessem um. O resultado foi o seguinte: 

1. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

2. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

3. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da gestão universitária.  

Na questão seguinte, procuramos interagir com os técnico-administrativos sobre a 

participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006. Perguntamos se 

responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da UFC. Eis o resultado. 
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Gráfico 8 - Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – Faculdade de Direito 
 

Cinquenta por cento (50%) dos técnico-administrativos afirmam que responderam 

o questionário eletrônico e, em igual proporção, 50% revelam não ter respondido. 

Refletimos sobre os indicadores de participação de cada segmento que respondeu 

ao questionário eletrônico, ou seja, alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 

9%. De acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, estes números foram 

considerados baixos. Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de 

participação no processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções 

e acrescentamos outros, caso alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Vejamos o 

resultado, por ordem de escolha: 

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação. 
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2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa. 

3. A interação de fatores complexos de conjuntura interna (greve) e da conjuntura 

nacional (crise política) que, além de quebrar os ritmos de trabalho das CPA’s, 

atingiu a credibilidade das propostas do SINAES.  

Comentamos o fato de que, no Brasil, mesmo com a abertura política 

caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em relação à credibilidade dos 

processos avaliativos. Perguntamos a que elementos se pode atribuir a gênese desse 

descrédito. Oferecemos quatro opções e acrescentamos o item outros para sugestões de 

propostas. Obtivemos os seguintes resultados.  

1. As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC.  

2. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos.  

3. O sistema de avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, 

com nítida ênfase na primeira.  

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação Institucional da UFC. 

Oferecemos seis fatores explicativos. Vejamos o resultado. 

1. Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenha baixa 

adesão de seus membros.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática de 

auto-avaliação institucional. 

3. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

 

4.3.5 Centro de Ciências – CC 

 

• Gestora 

Inicialmente, indagamos se a gestora conhece a proposta de avaliação institucional 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Ela respondeu que 

conhece, em parte, o sistema avaliativo. 
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Em seguida perguntamos como ela concebe a Avaliação Institucional. 

Oferecemos cinco itens, e acrescentamos a opção outros para comentários ou críticas. A 

gestora escolheu a seguinte opção: 

1. Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos. 

Na opção outros, a gestora acrescentou o seguinte comentário: 

 
Um processo de auto-conhecimento permite avaliar os erros e os 
acertos. 

 

Comentamos sobre os índices de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docentes (24%), técnico-

administrativos (9%). Perguntamos a que fatores se podem atribuir os baixos índices de 

participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções, entre as quais a 

gestora escolheu duas.  

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Sobre a cultura avaliativa no Brasil, refletimos o fato de que, mesmo com o 

processo de abertura política caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em 

relação à credibilidade dos processos avaliativos. Indagamos a que fatores se pode atribuir 

essa resistência. Entre quatro opções, a gestora assinalou uma e acrescentou comentário.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

Na opção outros, a gestora acrescentou: 

 
Os que vivenciam o processo têm que elaborar os instrumentos de 
avaliação.  

 

A seguir, lançamos um enunciado de Chauí (2000), em que a autora comenta que 

a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no poder centralizador. 

Determinadas conjunturas históricas, que, em si, foram superadas se atualizam e ganham 

novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e política. A partir do 

pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências antidemocráticas de 

avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. A gestora respondeu sim e 

comentou sua resposta. 
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O negativismo pré-concebido pode levar as pessoas a não 
participarem ou a avaliarem de forma negativa.  

 

Na visão da gestora, esse tipo de cultura, além de influenciar na participação 

social, pode influenciar também os que participam a terem uma visão negativa do processo de 

avaliação.  

Por fim, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, 

entre as quais ela escolheu três, em ordem enumerada crescente.  

1. Realizar reuniões em locais alternados no âmbito das unidades acadêmicas.  

2. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, os 

técnico-administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-

mail, reuniões departamentais, de cursos de graduação e de pós-graduação.  

3. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional. 

A gestora acrescentou o seguinte comentário na opção outros:  

 
O melhor marketing é o boca-a-boca e o próprio desenvolvimento do 
trabalho. 

 

• Técnico-administrativos 

Iniciamos o questionário perguntando aos técnico-administrativos se conheciam a 

proposta de avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

SINAES. O gráfico a seguir nos mostra a análise dos resultados. 
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Gráfico 9 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o SINAES 
– Centro de Ciências 
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Maior parte dos técnico-administrativos (75%) disse conhecer, em parte, a 

sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) revelam não conhecer o 

referido processo avaliativo.  

Indagamos como concebiam a avaliação institucional. Entre cinco fatores 

explicativos, solicitamos que escolhessem um e deixamos um item em aberto, para que 

pudessem acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

2. Um recurso que constitui critério de apoio financeiro ou de outra natureza. 

3. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

Em relação à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 

2005/2006, perguntamos se eles responderam o questionário eletrônico disponibilizado na 

página da UFC. Vejamos o resultado. 
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Gráfico 10 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – Centro de Ciências 
 

De acordo com o gráfico acima, temos que 50% dos técnico-administrativos 

responderam o questionário eletrônico e, igualmente, 50% revelam não ter respondido o 

questionário no período da auto-avaliação.  

Falamos sobre os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no processo de 
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Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e acrescentamos outros, 

caso alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Eis o resultado em ordem de escolha. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa 

2. Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das 

IFES que, cética aos projetos para a área educacional, reage com certo 

descrédito ao SINAES.  

Comentamos o fato de no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

2. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos.  

3. O sistema de avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, 

com nítida ênfase na primeira.  

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Oferecemos seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional. 

2. Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenham baixa 

adesão de seus membros. 

3. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, os 

técnico-administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-

mail, reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação. 
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4.3.6 Centro de Ciências Agrárias – CCA 

 

• Gestor 

Adentramos nas questões da pesquisa indagando se o gestor conhecia a proposta 

de avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Ele respondeu que sim, já conhecia os critérios do processo avaliativo. 

Em seguida, perguntamos como concebia a Avaliação Institucional. Oferecemos 

cinco conceitos e acrescentamos uma opção outros, caso o respondente não se identificasse 

com nenhum dos itens propostos. O gestor escolheu a seguinte opção: 

1. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária.  

Fazendo um breve comentário sobre a resposta, essa é uma das principais 

concepções trabalhadas no discurso do SINAES, onde a melhoria da qualidade do ensino e 

das Instituições de Ensino Superior aparece como um dos objetivos da avaliação. 

Nesta questão, comentamos sobre os índices de participação dos três segmentos 

que compõem a UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docentes 

(24%), técnico-administrativos (9%). Indagamos a que fatores se podem atribuir os baixos 

índices de participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções e 

acrescentamos o item outros para comentários adicionais. Vejamos o resultado. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa. 

O gestor acrescentou o seguinte comentário. 

 
Falta de compromisso com a instituição. 

 

Em relação à cultura avaliativa no Brasil, refletimos sobre o fato de, mesmo com a 

abertura política caracterizada pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à 

credibilidade dos processos avaliativos. Indagamos a quais fatores se podem atribuir essa 

resistência. Eis o resultado. 

1. As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC.  

Continuando o questionário, lançamos um enunciado de Chauí (2000), em que a 

autora afirma que a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no 

poder centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se 

atualizam e ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e 

política. Com base no pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências 
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antidemocráticas de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. O gestor 

respondeu não e justificou sua resposta. 

 
A liberdade política e os direitos trabalhistas não permitem prejuízos 
ou repressão à liberdade de opinião ou conceito por parte do 
funcionário.  

 

Refletindo sobre a resposta do gestor, observamos que Chauí comenta o fato de 

que as nossas raízes autoritárias e centralizadoras criam uma letargia ideológica, a ponto de 

termos uma cultura na qual muitas vezes os direitos violados nem sempre trazem uma postura 

cidadã. Não temos, no Brasil, o hábito de lutar por direitos civis básicos. As relações de poder 

e as desigualdades sociais terminam por fragilizar o processo democrático que nas leis e nos 

discursos políticos e até mesmo intelectuais parecem bem mais simplificados. 

Por último, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, 

entre as quais o gestor escolheu três. 

1. Realizar intenso marketing interno, no decorrer dos semestres letivos, no 

âmbito de cada unidade acadêmica da UFC.  

2. Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenha baixa 

adesão de seus membros.  

3. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-mail, 

reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação.  

 

• Técnico-administrativos 

Indagamos aos técnico-administrativos se eles conheciam a proposta de avaliação 

institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Vejamos a 

análise das respostas no gráfico abaixo. 



86 
 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sim Não Em parte

 

Gráfico 11 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 
SINAES – Centro de Ciências Agrárias 
 

Cinqüenta por cento (50%) dos técnico-administrativos disseram conhecer a 

sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) revelaram não conhecer 

e, igualmente, 25% responderam que conheciam, em parte, o processo avaliativo do SINAES. 

De modo geral, pode-se dizer que 75% dos técnico-administrativos que responderam ao 

questionário conhecem, no todo ou em parte, a referida sistemática de avaliação.  

Na questão seguinte, perguntamos como concebiam a avaliação institucional. 

Entre cinco fatores explicativos, solicitamos que escolhessem um e deixamos um item em 

aberto para que pudessem acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária.  

2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção, 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

3. Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do 

Ministério da Educação.  

Outro ponto que procuramos refletir com os técnico-administrativos está 

relacionado à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006. 

Perguntamos se eles responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Obtivemos o resultado abaixo. 
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Gráfico 12 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – Centro de Ciências 
Agrárias 
 

Pela análise do gráfico, 75% dos técnico-administrativos afirmam que 

responderam o questionário eletrônico e 25% revelam não ter respondido. 

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no processo de 

Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e acrescentamos outros, 

caso alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Segue abaixo o resultado. 

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

2. Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das 

IFES, que, cética aos projetos para a área educacional, reage com certo 

descrédito ao SINAES. 

3. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Comentamos o fato de no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

2. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos.  

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos 
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seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar outros. 

Eis o resultado. 

1. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, os 

técnico-administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-

mail, reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação.  

2. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC.  

3. Realizar reuniões em locais alternados no âmbito das unidades acadêmicas. 

  

4.3.7 Centro de Tecnologia – CT 

 

• Gestor 

Ao iniciarmos o questionário, perguntamos se o gestor conhecia a proposta de 

avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Ele respondeu que conhecia, em parte, os critérios do sistema avaliativo. 

Em seguida, perguntamos como ele concebia a Avaliação Institucional. 

Oferecemos cinco itens e acrescentamos a opção outros para comentários ou críticas. O gestor 

escolheu a seguinte opção: 

1. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino 

Comentamos sobre os índices de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docentes (24%), técnico-

administrativos (9%). Indagamos a que fatores se podem atribuir os baixos índices de 

participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções e acrescentamos 

o item outros para algum comentário a mais. O gestor escolheu a seguinte opção.  

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

A opção escolhida é a questão origina este trabalho, ou seja, a necessidade de 

fazer uma análise dessa cultura de falta de participação na avaliação institucional e 

compreender, por meio das representações sociais, os porquês dos baixos índices de 

participação da comunidade interna.  

Refletimos sobre a cultura avaliativa no Brasil, onde, mesmo com o processo de 

abertura política caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em relação à 

credibilidade dos processos avaliativos. Perguntamos a que fatores se pode atribuir essa 
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resistência. Entre quatro opções, o gestor assinalou uma e não acrescentou comentário na 

opção outros. Eis o resultado. 

1. O sistema de avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, 

com nítida ênfase na primeira.  

Na questão seguinte, lançamos um enunciado de Chauí (2000), em que a autora 

afirma que a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no poder 

centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se atualizam e 

ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e política. 

Com base no pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências 

antidemocráticas de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. O gestor 

respondeu sim e comentou sua resposta. 

 
As pessoas têm qualquer processo avaliativo como um processo 
punitivo, no entanto, qualquer processo avaliativo sério deve ter como 
ênfase a melhoria da instituição. Portanto, um processo avaliativo 
deve ter uma visão gerencial.  

 

Comentando o enunciado, compreendemos que, quando o gestor afirma que um 

processo avaliativo deve ter uma visão gerencial, se refere a gerar consequências práticas na 

melhoria da instituição, e não uma perspectiva tecnicista e pragmática de avaliação.  

Finalmente, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, 

entre as quais ele escolheu 02 (duas).  

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC.  

2. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, os 

técnico-administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-

mail, reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação.  

Na opção outros, o gestor acrescentou:  

 
Fazer uma ampla discussão a respeito das últimas avaliações com a 
proposição de melhorias em pontos falhos observados. 
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• Técnico-administrativos 

Perguntamos aos técnico-administrativos se eles conheciam a proposta de 

avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. A 

análise das respostas nos permitiu a construção do seguinte gráfico. 
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Gráfico 13 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 
SINAES – Centro de Tecnologia 
 

A maior parte dos técnico-administrativos (75%) relatam não conhecer a 

sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) revelaram conhecer o 

processo avaliativo do SINAES.  

A seguir, indagamos como concebiam a avaliação institucional. Entre cinco 

fatores explicativos, solicitamos que escolhessem um e deixamos um item em aberto para que 

pudessem acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos.  

2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

3. Um recurso que constitui critério de apoio financeiro ou de outra natureza. 

Outro ponto em que procuramos interagir com os técnico-administrativos está 

relacionado à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006. 

Perguntamos se eles responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Obtivemos o resultado abaixo. 
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Gráfico 14 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – Centro de Tecnologia 
 

Analisando o gráfico, vemos que 100% dos técnico-administrativos que 

participaram da pesquisa revelaram não ter respondido o questionário eletrônico no período 

da auto-avaliação.  

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no processo de 

Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e acrescentamos outros, 

caso alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Vejamos o resultado em ordem de 

escolha. 

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

Comentamos o fato de, no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a quais fatores se pode atribuir a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  

1. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos.  

2. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 
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Oferecemos seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

2. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC.  

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

auto-avaliação institucional.  

 

4.3.8 Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem – FFOE  

 

• Gestora 

Indagamos, ao iniciarmos o questionário, se a gestora conhecia a proposta de 

avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. 

Ela afirmou já conhecer o sistema avaliativo. 

Na questão seguinte, perguntamos como concebia a Avaliação Institucional. 

Oferecemos cinco itens e acrescentamos a opção outros para comentários ou críticas. A 

gestora escolheu a seguinte opção. 

1. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

Comentamos sobre os índices de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docentes (24%), técnico-

administrativos (9%). Perguntamos a que fatores se podem atribuir os baixos índices de 

participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções, das quais a 

gestora escolheu duas.  

1. Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das 

IFES que, cética aos projetos para a área educacional, reage com certo 

descrédito ao SINAES. 

2. A interação de fatores complexos da conjuntura interna (greve) e da conjuntura 

nacional (crise política) que, além de quebrar o ritmo de trabalho das CPA’s, 

atingiu a credibilidade das propostas do SINAES. 

Sobre a cultura avaliativa no Brasil, refletimos sobre o fato de, mesmo com o 

processo de abertura política caracterizada pela redemocratização, haver certo desgaste em 
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relação à credibilidade dos processos avaliativos. Indagamos a que fatores se pode atribuir 

essa resistência. Entre quatro opções, a gestora assinalou uma.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

Em relação à cultura brasileira, lançamos um enunciado de Chauí (2000), em que 

a autora comenta que a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no 

poder centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se 

atualizam e ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e 

política. Baseados na reflexão Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências 

antidemocráticas de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. A gestora 

respondeu sim e comentou sua resposta. 

 
As pessoas têm certo descrédito do processo e há também uma 
desmobilização das pessoas para participar.  

 

Em consonância com a teoria de Chauí, a gestora considera que, além do 

descrédito sobre os processos avaliativos, há uma desmobilização das pessoas para 

participarem dos processos sociais. 

Por fim, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, 

entre as quais ela escolheu duas.  

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC. 

2. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, os 

técnico-administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-

mail, reuniões departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação.  

 

• Técnico-administrativos 

Ao iniciarmos o questionário, perguntamos aos técnico-administrativos se 

conheciam a proposta de avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES. A análise dos resultados está estruturada no seguinte gráfico. 
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Gráfico 15 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 

SINAES – FFOE 

 

A maioria dos técnico-administrativos (75%) diz conhecer, em parte, a sistemática 

de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) revelaram não conhecer o processo 

avaliativo.  

Em seguida, indagamos como concebiam a avaliação institucional. Oferecemos 

cinco opções e acrescentamos o item outros para algum comentário adicional. Estes foram os 

resultados por ordem de escolha. 

1. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

2. Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do 

Ministério da Educação.  

Quanto à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006, 

perguntamos se responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da UFC. 

Obtivemos o resultado abaixo. 
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Gráfico 16 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – FFOE 
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Analisando o gráfico, observamos que 75% dos técnico-administrativos que 

participaram da pesquisa revelam não ter respondido o questionário eletrônico no período da 

auto-avaliação e 25% responderam o questionário no referido período. 

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu o 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos - 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional, foram considerados baixos. 

Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no processo de 

Auto-Avaliação Institucional no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro itens 

explicativos e solicitamos que optassem por dois. Vejamos o resultado em ordem de escolha. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

2. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

Refletimos sobre o fato de no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

2. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. 

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos 

seis fatores explicativos e solicitamos que escolhessem três. O resultado foi o seguinte: 

1. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional.  

2. Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenham baixa 

adesão de seus membros.  

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática de 

auto-avaliação institucional. 
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4.3.9 Faculdade de Medicina 

 

• Gestor 

Inicialmente, perguntamos se o gestor conhecia a proposta de avaliação 

institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. Ele 

respondeu que sim, conhecia os critérios do sistema avaliativo. 

Seguindo o questionário, indagamos como concebia a Avaliação Institucional. 

Oferecemos cinco itens, dos quais o gestor escolheu a seguinte opção: 

1. Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do 

Ministério da Educação. 

Refletimos sobre os índices de participação dos três segmentos que compõem a 

UFC no processo de auto-avaliação institucional: alunos (15%), docentes (24%), técnico-

administrativos (9%). Perguntamos a que fatores se podem atribuir os baixos índices de 

participação no âmbito de sua unidade acadêmica. Oferecemos quatro opções, das quais ele 

escolheu duas.  

1. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  

2. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa 

 Em relação à cultura avaliativa no Brasil, comentamos que, mesmo com o 

processo de abertura política caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em 

relação à credibilidade dos processos avaliativos. Perguntamos a que fatores se pode atribuir 

essa resistência. Entre quatro opções, o gestor assinalou uma. Vejamos o resultado. 

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade.  

Apresentamos um enunciado de Chauí (2000) em que a autora comenta que a 

gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no poder centralizador. 

Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se atualizam e ganham 

novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e política. Com base 

no pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências antidemocráticas 

de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. O gestor respondeu sim e 

não comentou sua resposta. 

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação da comunidade interna na Auto-Avaliação da UFC. Oferecemos seis opções, 

entre as quais o gestor escolheu duas. 
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 1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no 

âmbito de cada unidade acadêmica da UFC.  

2. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional. 

 

• Técnico-administrativos  

Perguntamos aos técnico-administrativos se conheciam a proposta de avaliação 

institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. A análise 

das respostas está estruturada no seguinte gráfico. 
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Gráfico 17 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 
SINAES – Faculdade de Medicina 
 

Setenta e cinco por cento (75%) dos técnico-administrativos afirmaram que, em 

parte, conheciam a sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e cinco por cento (25%) 

revelaram conhecer o processo avaliativo. No geral, pode-se dizer que 100% dos respondentes 

conhecem, no todo ou em parte, o sistema de avaliação do SINAES.  

Em seguida, indagamos como concebiam a avaliação institucional. Oferecemos 

cinco fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar 

outros. Vejamos o resultado. 

1. Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos.  

 2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção 

visando à melhoria da qualidade do ensino. 

3. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária 
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Outro ponto que procuramos refletir com os técnico-administrativos está 

relacionado à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006. 

Perguntamos se eles responderam o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Obtivemos o resultado a seguir. 
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Gráfico 18 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – Faculdade de Medicina 
 

Analisando o gráfico, verificamos que 75% dos técnico-administrativos que 

participaram da pesquisa responderam o questionário eletrônico no período da auto-avaliação 

e 25% afirmaram não ter respondido.  

Informamos os índices de participação de cada segmento que respondeu ao 

questionário eletrônico (alunos - 15%, professores - 24%, técnico-administrativos - 9%), que, 

de acordo com Relatório Final de Auto-Avaliação Institucional foram considerados baixos. 

Indagamos a que fatores se poderiam atribuir os baixos índices de participação no processo de 

Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e acrescentamos um item 

para comentários ou sugestões. Vejamos o resultado em ordem de escolha. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa.  

2. Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das 

IFES que, cética aos projetos para a área educacional, reage com certo 

descrédito ao SINAES.  

Comentamos o fato de, no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e obtivemos os seguintes resultados.  
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1. As propostas de avaliação do estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC. 

2. O sistema de avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, 

com nítida ênfase na primeira. 

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Oferecemos seis fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC.  

2. Promover eventos em setores que não foram atingidos, ou que tenham baixa 

adesão de seus membros.  

3. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-mail, 

reuniões departamentais, de cursos de graduação e de pós-graduação. 

 

4.4 Análise geral dos gestores 

 

Perguntamos aos gestores se eles conhecem a proposta de avaliação institucional 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. A análise das respostas 

nos permitiu a construção do seguinte gráfico. 
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Gráfico 19 – Conhecimento dos gestores sobre o SINAES – UFC 

 

Maior parte dos gestores (56%) relatam conhecer, em parte, a sistemática de 

avaliação do SINAES. Quarenta e quatro por cento (44%) responderam que sim, conheciam o 
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processo avaliativo. De modo geral, pode-se dizer que 100% dos gestores que participaram da 

pesquisa conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do SINAES.  

A seguir, indagamos como concebiam a avaliação institucional. Oferecemos cinco 

fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar outros. 

Vejamos o resultado por ordem de escolha.  

1. Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos. (44%) 

2. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

(44%) 

3. Um recurso que constitui critério de apoio financeiro ou de outra natureza. 

(33%) 

Enfim, os gestores concebem a avaliação institucional como uma ferramenta que 

busca o conhecimento das instituições, objetivando melhoria da gestão universitária, na busca 

de apoio para sedimentar compromissos, quer financeiro, quer de outra natureza. 

Comentamos com os gestores os índices de participação dos três segmentos que 

compõem a UFC no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 por meio dos 

formulários disponibilizados no site (docentes, 24%; discentes, 15%; técnico-administrativos, 

9%). Perguntamos a quais fatores se podem atribuir os baixos índices de participação no 

processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC. Sugerimos quatro fatores explicativos e 

deixamos um em aberto para outras contribuições. Obtivemos o seguinte resultado. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa. 

(89%) 

2. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação. 

(22%) 

3. Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das 

IFES que, cética aos projetos para a área educacional, reage com certo 

descrédito ao SINAES. (22%) 

Apenas um gestor acrescentou comentário na opção outros: falta de compromisso 

com a instituição. 

 Analisando o resultado, vemos que, para 89% dos gestores, o problema da falta 

de participação no processo de auto-avaliação institucional reside na ausência de uma cultura 

de avaliação com visão construtiva e participativa. A falta de informação e a despolitização 

são fatores secundários, provavelmente decorrentes da inexistência de uma cultura avaliativa.  
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Refletimos sobre o fato de, no Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada 

pela redemocratização, haver certo desgaste em relação à credibilidade dos processos 

avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 

Oferecemos quatro opções e deixamos um item em aberto para outras sugestões. Vejamos o 

resultado.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. (67%) 

2. As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC. (22%) 

3. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos. (22%) 

Dois gestores acrescentaram comentários sobre o desgaste dos processos 

avaliativos no Brasil: 1) não é levado em conta o fato de que os que vivenciam o processo têm 

que elaborar os instrumentos de avaliação; 2) principalmente no governo FHC, estas políticas 

estiveram vinculadas às políticas neoliberais de restrição fiscal e orçamentária e à 

privatização. Entretanto, de modo geral, 67% dos gestores consideram que esse desgaste está 

relacionado com o fato de que as experiências de avaliação institucional no país, quase 

sempre, foram marcadas por certa verticalidade, ou seja, constituem projetos prontos e 

acabados, nos quais as instituições apenas gerenciam as determinações do MEC. 

Na questão seguinte, lançamos um enunciado de Chauí (2000), em que a autora 

afirma que a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no autoritarismo e no poder 

centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si foram superadas, se atualizam e 

ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa vida social, econômica e política. 

Com base no pensamento de Chauí, indagamos se conceitos negativos e experiências 

antidemocráticas de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. O 

resultado foi o seguinte. 
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Gráfico 20 – Opinião dos gestores sobre cultura e participação social no 
Brasil – UFC 
 

A maioria dos gestores (78%) respondeu sim, conceitos e experiências 

antidemocráticas de avaliação podem influenciar nos níveis de participação social. Eles 

justificaram suas respostas com os seguintes argumentos:  

1. O negativismo pré-concebido pode levar as pessoas a não participarem ou 

avaliarem de forma negativa. 

2. As pessoas têm qualquer processo avaliativo como punitivo. A avaliação deve 

ter como ênfase a melhoria da instituição. 

3. Devido ao descrédito, há uma desmobilização das pessoas quanto à 

participação social. 

4. Deve-se encarar a avaliação como uma ferramenta para corrigir erros e destacar 

bons resultados, e não apenas como um processo a ser cumprido. 

5. A avaliação não deve ser vinculada à burocratização e à tecnocracia como 

mecanismos de incentivo à competição e justificativa para cortes e redução de 

gastos sociais. 

6. Há o estereótipo de que a avaliação sempre foi presente apenas para o aluno, 

portanto, faz-se necessário continuar com a avaliação como um processo 

fundamental para a instituição.  

De acordo com 11% dos gestores, em parte, conceitos negativos de avaliação 

podem influenciar nos níveis de participação, mas a comunidade universitária deve participar 

ativamente das atividades acadêmicas desenvolvidas pela UFC, tendo vez e voz nas 

discussões dos melhores caminhos a seguir. Igualmente, 11% dos gestores não acreditam que 

esses conceitos possam ter influência sobre a participação social porque a liberdade política e 

os direitos sociais não permitem prejuízo ou repressão.  
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Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Sugerimos seis opções e deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar 

comentários. O resultado foi o seguinte. 

1. Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial e os docentes, os 

técnico-administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-

mail, reuniões departamentais, de cursos de graduação e de pós-graduação. 

(89%) 

2. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional. 

(56%) 

3. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica da UFC. (44%)  

Analisando os resultados, 89% dos gestores consideram que a interação entre a 

CPA setorial e os diversos segmentos, em nível de graduação e pós-graduação, contribui para 

melhorar a participação no processo de auto-avaliação. O item dois, apesar de escolhido por 

56% dos gestores, foi criticado por um deles, que não concorda com essa forma de estímulo. 

E em último lugar, 44% dos gestores acreditam que o intenso marketing interno nas unidades 

acadêmicas pode melhorar a participação. Essa opção também foi criticada por um gestor, que 

considera que o melhor marketing é o boca-a-boca e o próprio desenvolvimento do trabalho.  

 

4.5 Análise geral dos técnico-administrativos  

 

Indagamos aos técnico-administrativos se conheciam a proposta de avaliação 

institucional do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES. As 

respostas estão configuradas no seguinte gráfico. 
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Gráfico 21 – Conhecimento dos técnico-administrativos sobre o 
SINAES – UFC 
 

Quarenta e dois por cento (42%) dos técnico-administrativos dizem que, em parte, 

conhecem a sistemática de avaliação do SINAES. Vinte e oito por cento (28%) afirmaram 

conhecerem o processo avaliativo e 30% revelaram não conhecerem a referida sistemática de 

avaliação. De modo geral, pode-se dizer que 70% dos técnico-administrativos que 

participaram da pesquisa conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do 

SINAES.  

Em seguida, perguntamos qual era sua concepção sobre avaliação institucional. 

Oferecemos cinco fatores explicativos e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. Expomos abaixo os resultados por ordem de escolha.  

1. Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária. 

(42%) 

2. Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção, 

visando à melhoria da qualidade do ensino (33%) 

3. Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do 

Ministério da Educação. (25%) 

Sintetizando, os técnico-administrativos concebem a avaliação institucional como 

um instrumento que oferece referenciais para orientar a política educacional do Ministério da 

Educação, para priorizar áreas de intervenção, visando à melhoria da qualidade do ensino e da 

gestão universitária.  

Quanto à participação no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006, 

perguntamos se haviam respondido o questionário eletrônico disponibilizado na página da 

UFC. Obtivemos o resultado abaixo. 
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Gráfico 22 – Participação dos técnico-administrativos no processo de 
Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 – UFC 
 

A análise do gráfico permite inferir que 50% dos técnico-administrativos que 

participaram da pesquisa responderam o questionário eletrônico no período da auto-avaliação, 

e igualmente, 50% responderam o referido questionário. 

 Comentamos com eles os índices de participação dos três segmentos que 

compõem a UFC no processo de Auto-Avaliação Institucional 2005/2006 por meio dos 

formulários disponibilizados no site (docentes - 24%, discentes -15%, técnico-administrativos 

- 9%). Indagamos a quais fatores se podem atribuir os baixos índices de participação no 

processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC. Oferecemos quatro opções e deixamos 

uma em aberto para outras contribuições. Vejamos o resultado. 

1. Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa. 

(55%) 

2. Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação. 

(50%) 

Para os técnico-administrativos, a falta de participação no processo de auto-

avaliação institucional está relacionada à ausência de uma cultura de avaliação com visão 

construtiva e participativa e na falta de informação sobre os objetivos e a importância da 

avaliação. Na opção outros dois respondentes acrescentaram as seguintes sugestões: 1) 

resistência às mudanças: falta trabalhar a cultura antes de implementar qualquer mudança que 

altere a rotina administrativa e acadêmica da UFC; 2) além da ausência de uma cultura 

avaliativa, falta de discussão com os técnico-administrativos sobre avaliação institucional.  

Refletimos sobre cultura avaliativa no Brasil, onde, mesmo com a abertura 

política caracterizada pela redemocratização, há certo desgaste em relação à credibilidade dos 

processos avaliativos. Perguntamos a que fatores pode ser atribuída a gênese desse descrédito. 
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Sugerimos quatro fatores explicativos e deixamos um item em aberto para outras 

contribuições. Eis o resultado, por ordem de escolha.  

1. As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter 

sido marcadas por certa verticalidade. (39%) 

2. As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de 

supervisão do MEC. (28%) 

3. São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e 

cursos como sujeitos. (28%) 

De modo geral, para os técnico-administrativos, o que contribui para a resistência 

é o fato de as experiências de avaliação no país geralmente serem verticalizadas – o MEC 

elabora e supervisiona o programa, e as instituições apenas gerenciam os processos.  

Por fim, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos, professores e técnico-administrativos na Auto-Avaliação da UFC. 

Oferecemos seis opções e deixamos um item em aberto para acrescentar comentários. Este foi 

o resultado por ordem de escolha. 

1. Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito 

de cada unidade acadêmica. (56%) 

2. Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-

administrativos, como incluir a atividade de membro da CPA como 

participação que pode contar créditos ou incentivo na ascensão funcional. 

(50%) 

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática de 

auto-avaliação institucional. (39%)  

De acordo com os técnico-administrativos, deve-se prosseguir com a 

sensibilização da comunidade universitária através de marketing interno, bem como 

estabelecer incentivos para a participação dos diversos atores sociais e buscar maior 

comprometimento da educação superior. Dois respondentes acrescentaram comentários sobre 

as opções sugeridas: 1) não concordo com estabelecer incentivos como a participação na CPA 

contar créditos ou incentivo na ascensão funcional, pois avaliação não está atrelada a 

vantagens pessoais; 2) após ampla discussão, aprimorar a comunicação entre as CPA’s e a 

comunidade interna.  
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4.6 Representações sobre o ENADE e a participação dos alunos  

 

As representações dos coordenadores e alunos sobre o ENADE foram organizadas 

por curso, para, em seguida fazermos uma análise geral por segmento, conforme segue 

abaixo. 

 

4.6.1 Arquitetura e Urbanismo 

 

• Coordenador 

Ao iniciarmos o questionário, perguntamos se o coordenador conhecia a 

sistemática de avaliação do ENADE. Ele respondeu conhecer, em parte, o processo avaliativo. 

Em relação ao boicote, lançamos a assertiva: “O boicote à prova do ENADE 

representa uma postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria 

imagem pública dos cursos de graduação”. Perguntamos se ele concorda com esse enunciado. 

O coordenador respondeu sim, e fez o seguinte comentário.  

 
Torna-se difícil avaliar se a nota baixa foi atitude política ou deve-se 
ao não conhecimento dos alunos.  

 

Apesar de concordar com a assertiva, para ele, a nota baixa por falta de 

conhecimento pode confundir-se com o boicote.  

Comentamos o fato ocorrido nas últimas avaliações do ENADE, em que alguns 

cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto. Indagamos a que se pode 

atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ele assinalou uma e acrescentou comentário na 

opção outros. Vejamos o resultado. 

1. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta diversidade e 

especificidade regionais.  

2. Outros: questões políticas  

O item dois é bastante abrangente, mas o coordenador não explicou que questões 

políticas são essas. Pela resposta da segunda questão, na qual ele se refere ao boicote como 

um ato político, creio que aqui esteja fazendo referência ao questionamento dos alunos à 

prova do ENADE.  

Na questão seguinte, comentamos sobre a postura de algumas instituições 

privadas que realizam verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os 
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resultados como ferramenta de marketing. Perguntamos se ele concorda com isso. Entre três 

opções: sim, não, em parte, ele acrescentou outros e justificou. 

A instituição deve orientar os alunos no sentido de comparecer à 
prova e sobre a importância de um bom conceito. 

 

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos cursos no ENADE. Entre três opções, ele escolheu uma e não acrescentou comentários na 

opção outros. Eis a opção escolhida. 

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

 

• Discentes 

 Perguntamos aos alunos: você conhece a sistemática de avaliação do ENADE? A 

análise das respostas nos permitiu a construção do seguinte gráfico: 
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Gráfico 23 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Arquitetura e 
Urbanismo 
 

A maior parte dos alunos (40%) diz conhecer a sistemática de avaliação do 

ENADE. Trinta porcento (30%) revelam não conhecer e, igualmente, 30% responderam 

conhecer, em parte, o processo avaliativo do ENADE. De modo geral, pode-se dizer que 70% 

dos alunos conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do ENADE.  

Quando indagados se o boicote ao ENADE pode tornar-se um instrumento contra 

a própria imagem dos cursos de graduação, obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico 24 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – 
Arquitetura e Urbanismo 
 

Cinqüenta por cento (50%) dos alunos que responderam ao questionário 

consideram que o boicote à prova do ENADE pode tornar-se um instrumento contra a 

imagem do curso. Vejamos seus argumentos: 

 
Se o boicote não for iniciativa de todos os participantes, só vai servir 
para baixar a nota do curso. 

O ENADE não é um bom tipo de avaliação, mas o boicote não é a 
melhor forma de se resolver isso. 

 

Em igual proporção, 50% dos alunos não acreditam que o boicote pode tornar-se 

um instrumento contra a imagem dos cursos de graduação. Eles se apóiam nos seguintes 

argumentos: 

 
Acredito que o boicote seja uma forma de protesto à prova devido ao 
seu sistema de avaliação, já que limita a opinião do aluno. Mas acho 
que o boicote em si não resolve o problema. Devem-se procurar os 
organizadores da prova e mudar essa sistemática.  

A melhor saída é reivindicar de forma séria. 

A metodologia e o sistema de avaliação não são bem divulgados. 

 
Analisando os enunciados, percebemos que, embora no primeiro comentário o 

aluno não veja o boicote como algo prejudicial à imagem do curso, ele não concorda que esta 

seja uma boa solução. O segundo complementa este sentido, ao passar a idéia de que o 

boicote não é uma forma séria de reivindicar, e o terceiro aproveita o espaço para questionar a 

falta de informação sobre a sistemática avaliativa do ENADE. 

Comentamos com os alunos o fato de alguns cursos entregarem a prova em 

branco como forma de protesto. Entre cinco fatores explicativos, solicitamos que escolhessem 
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três e deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar outros. O resultado foi o 

seguinte: 

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

3. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

Os itens selecionados estão na ordem decrescente de escolha e nenhum aluno 

acrescentou outros motivos. A questão tem como objetivo apreender os fatores que levam os 

alunos a boicotar a prova do ENADE.  

Outro ponto que procuramos interagir com os alunos está relacionado à postura de 

algumas Instituições de Educação Superior privadas, que organizam verdadeiros “cursinhos” 

preparatórios para essa prova e utilizam os resultados do ENADE como ferramenta de 

marketing. Indagamos se eles concordam com isso e pedimos para justificarem sua resposta. 

Obtivemos o resultado abaixo: 
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Gráfico 25 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Arquitetura e Urbanismo 
 

Noventa por cento (90%) dos alunos dos alunos que responderam ao questionário 

não concordam que os resultados do ENADE sejam utilizados para o marketing das 

instituições privadas. Eles argumentam: 

 
Eles se aproveitam de um sistema de avaliação injusto.  

Acabam se preocupando mais com os resultados do ENADE do que 
com a educação e formação dos alunos. 

Há muito mais no que se avaliar um profissional que uma prova 
teórica. 
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Analisando o conteúdo das palavras em destaque: aproveitam, injusto, resultados, 

prova, percebemos que a representação que esses alunos têm sobre a utilização dos resultados 

do ENADE para o marketing das instituições privadas está relacionada à própria estrutura do 

sistema avaliativo, que é considerado injusto e deixa margem para essas instituições 

manipularem os resultados, ficando a formação dos alunos, neste caso, em segundo plano. 

Em contrapartida, apenas 10% dos alunos responderam que, em parte, concordam 

que os resultados do ENADE sejam utilizados por estas instituições para fazer marketing, mas 

não comentaram sua resposta. Nenhum aluno respondeu sim para esta pergunta.  

Por fim, ao indagarmos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE, oferecemos três opções e acrescentamos outros, caso 

alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Vejamos o resultado em ordem decrescente de 

escolha: 

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

4. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

Nenhum aluno acrescentou outras formas para melhorar os níveis de participação 

dos cursos no ENADE. 

 

4.6.2 Ciências Biológicas 

 

• Coordenadora 

 

Iniciamos o questionário perguntando à coordenadora se conhecia a sistemática de 

avaliação do ENADE. Ela respondeu que, em parte, conhecia os critérios e a metodologia do 

processo avaliativo. 

A seguir, abordamos o fato de que boicote tem sido uma prática notória de alguns 

cursos para protestar contra o ENADE. Perguntarmos à coordenadora se ela concorda que o 

boicote ao ENADE pode se tornar um instrumento contra a própria imagem dos cursos de 

graduação. Ela respondeu que sim e fez o seguinte comentário.  

 
 Como existe uma forma punitiva para os alunos que se recusam a 
fazer o ENADE, vejo que não existe alternativa para os mesmos. 
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Para a coordenadora, o fato de os alunos serem punidos por não fazerem o exame 

do ENADE não lhes deixa alternativa.  

 Continuando o questionário, comentamos que, nas últimas avaliações do 

ENADE, alguns cursos entregaram a prova em branco. Indagamos a quais fatores se pode 

atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ela assinalou uma. Eis o resultado. 

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade.  

 Fizemos observações sobre a postura de algumas instituições privadas que 

realizam verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados 

como ferramenta de marketing. Perguntamos se a coordenadora concorda com isso. Ela 

respondeu que sim e justificou sua resposta. 

 
A justificativa para a existência do ENADE é para verificar se a 
formação dos alunos nos cursos está sendo de acordo com o proposto. 
A existência desses “cursinhos” é apenas para disfarçar a má 
formação dos alunos. Não sou de acordo. Apesar de ser imposto pelo 
MEC aproveitamos para fazer uma auto-avaliação do nosso curso 
quando os resultados são divulgados. 

 

Ao justificar sua resposta, a coordenadora deixou claro que o sim foi uma 

afirmação de que tais posturas são pertinentes a algumas instituições privadas, mas ela não 

concorda com essa postura e considera que isso serve para disfarçar a má formação dos 

alunos.  

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos no ENADE. Entre três opções, ela escolheu uma.  

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da avaliação institucional em todas as suas etapas. 

 

• Discentes 

Inicialmente, indagamos aos alunos se conheciam a sistemática de avaliação do 

ENADE. Obtivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 26 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Ciências 
Biológicas 

 

A maioria dos alunos (70%) afirmou conhecer, em parte, a sistemática de 

avaliação do ENADE, 30% responderam sim e afirmaram conhecê-la, e nenhum aluno 

respondeu não conhecer a forma de avaliação do ENADE. Pode-se dizer que todos os alunos 

que responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, os critérios da avaliação do 

ENADE.   

Perguntamos aos alunos se concordavam com a assertiva: o boicote ao ENADE 

representa uma postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a 

própria imagem pública dos cursos de graduação. Vejamos os resultados: 
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Gráfico 27 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Ciências 
Biológicas 
 

De acordo com 20% dos alunos, o boicote ao ENADE pode ser um instrumento 

contra a própria imagem dos cursos de graduação. Eles justificaram suas respostas: 
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 Como o boicote não é oficial, não é aceito como resposta, isso não é 
levado em consideração, diminuindo a nota do curso avaliado, 
levando-se a pensar que o nível do curso é insatisfatório.  

Uma prova não mede a qualidade de um curso. A concorrência que o 
ENADE provoca entre os cursos é prejudicial aos alunos.  

 

Trinta por cento (30%) dos respondentes não concordam que o boicote possa 

prejudicar a imagem do curso. Questiona um aluno: 

 
Precisa-se, na verdade, haver um diálogo entre as IES e o governo.  

 

Para a maioria dos alunos (50%), o boicote pode tornar-se, em parte, prejudicial à 

imagem do curso. Vejamos seus argumentos:  

 
Não dá para diferenciar se a nota baixa foi devido ao boicote ou à 
falta de conhecimento. 

Os alunos se sentem obrigados a fazer a prova e se não fizerem não 
podem colar grau.  

 

De modo geral, analisando os comentários percebemos as representações que 

esses alunos têm do boicote; quer concordem com ele ou não, a visão é negativa, constatamos 

isso em frases como necessidade de diálogo, a nota do curso baixa, leva-se a pensar que o 

nível do curso é insatisfatório e, de certa forma, justificam o boicote pela obrigatoriedade da 

prova.  

Indagamos sobre o fato de, nas últimas provas do ENADE, alguns cursos terem 

entregado a prova em branco como forma de protesto. Procuramos saber a que se pode 

atribuir essa resistência. Solicitamos que, entre cinco fatores explicativos, escolhessem três e 

acrescentamos a opção outros. Vejamos o resultado.  

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

3. Sua validade técnica é questionada e sua metodologia é inadequada. 

Na opção outros, um aluno acrescentou: o ENADE não avalia a estrutura da 

universidade. Neste caso, lembramos que a estrutura física da universidade é realizada pela 

avaliação institucional. A qualidade dos cursos, de acordo com o SINAES, não é avaliada 

simplesmente pela prova do ENADE. O SINAES constitui três procedimentos avaliativos: a 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), constituído da Auto-avaliação 
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e da Avaliação Externa; a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e a Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Quanto à utilização dos resultados do ENADE para o marketing de instituições 

particulares, fato que, como sabemos, não é incomum, perguntamos aos alunos se eles 

concordam com isso e pedimos para justificarem suas respostas. Eis os resultados: 
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Gráfico 28 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Ciências Biológicas 
 

Setenta por cento (70%) dos alunos não são favoráveis que as instituições 

particulares façam markating com os resultados do ENADE. Vejamos seus argumentos: 

 

As universidades particulares acabam bolando uma estratégia para 
seus alunos receberem as melhores notas. 

Não concordo porque os cursos devem ser avaliados para que suas 
deficiências sejam corrigidas. 

A prova não avalia nada! 

 

A palavra estratégia está relacionada ao fato de algumas faculdades particulares 

realizarem estudos extras direcionados ao ENADE e algumas utilizarem os resultados da 

avaliação como marketing para reforçar sua imagem pública, o que, de acordo com o segundo 

comentário, não avalia para corrigir as deficiências. Portanto, conclui o terceiro comentário 

que a prova não avalia a qualidade do curso.  

Dez por cento (10%) dos alunos responderam que concordam, em parte, que esses 

resultados sejam divulgados para fazer marketing das instituições particulares. Um aluno 

justifica: 
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A prova não avalia bem o nível de conhecimento dos alunos e a forma 
como o conhecimento é transmitido.  

 

Pela análise das palavras em destaque, bem como do sentido explícito no 

enunciado, a sistemática do ENADE não consegue avaliar em uma prova a qualidade do curso 

e o processo formativo do aluno, apenas o produto de sua formação. Essa é a lógica das 

instituições da rede privada de ensino que visa ao produto e até faz marketing com ele, mas 

não valoriza o processo.  

Igualmente, 10% dos alunos responderam sim à questão das instituições da rede 

privada de ensino utilizar os resultados do ENADE para fazer marketing. Um aluno critica: 

 
Tá na cara! 

 

Para ele, é obvio os interesses dessas instituições. O “sim” apenas confirma o fato, 

mas não concorda com ele.  

Finalmente, perguntamos o que fazer para melhorar os níveis de participação dos 

cursos no ENADE. Oferecemos três opções e acrescentamos outros para os alunos 

acrescentarem comentários. Segue abaixo o resultado das opções escolhidas: 

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

Vinte por cento (20%) dos alunos optaram por outros e justificaram: 

 
Acabar com o ENADE! 

Não realizar o ENADE.  

 

Ao invés de acrescentar uma opção de como melhorar a participação no referido 

exame, os alunos aproveitaram o espaço para manifestar sua insatisfação e protestar contra o 

sistema avaliativo do ENADE.  

 

4.6.3 Ciências da Computação 
 

• Coordenador 

Inicialmente, perguntamos se o coordenador conhecia a sistemática de avaliação 

do ENADE. Ele respondeu que sim. 
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Na questão a seguir, lançamos a assertiva: “O boicote à prova do ENADE 

representa uma postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria 

imagem pública dos cursos de graduação”. Perguntamos se ele concordava com esse 

enunciado. O coordenador respondeu que, em parte, concorda. Vejamos o seu comentário.  

 

O boicote não é assim tão “crítico”. Reflete muito mais uma voz de 
oposição ao governo do que uma postura crítica, isto é, o “boicote” é 
mais um protesto contra o governo do que contra o ENADE. As 
razões para o boicote são pífias e não se sustentam contra qualquer 
averiguação crítica. 

 

Para o coordenador, os alunos protestam contra o governo e não contra o ENADE, 

e, mais que isso, ele considera que as justificativas para o boicote não têm peso. 

Comentamos o fato ocorrido nas últimas avaliações do ENADE, em que alguns 

cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto. Indagamos a que se pode 

atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ele não assinalou nenhuma e acrescentou sua 

proposta na opção outros. 

 
Há um movimento de oposição ao Governo que se organiza em torno 
do ENADE. Isso se alia à resistência natural às avaliações. 
 

Refletimos sobre a postura de algumas instituições privadas que realizam 

verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Perguntamos se o coordenador concorda com isso. Ele respondeu 

que, em parte, concorda com isso, e justificou sua resposta. 

 
Não há fórmulas mágicas que substituam uma boa formação. Não é à 
toa que as IFES, mesmo sem “cursinhos”, obtêm as melhores notas 
no ENADE. Conheço curso de faculdade privada que organizou 
“cursinho” de preparação e obteve média 02(dois) no ENADE.  

 

Finalmente, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE. Entre seis opções, ele escolheu duas.  

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

O coordenador acrescentou a seguinte sugestão na opção outros. 
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O que precisa ser promovida é a cultura de avaliação em todos os 
níveis. O ENADE quando visto dentro do sistema de avaliação 
SINAES faz todo o sentido e apresenta muito mais pontos fortes do 
que deficiências. O ENADE precisa ser melhorado e aperfeiçoado e 
não boicotado. 

 

•  Discentes 

Indagamos aos alunos se eles conheciam a sistemática avaliativa do ENADE. O 

resultado está estruturado no gráfico a seguir.  
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Gráfico 29 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Ciências da 
Computação 
 

Setenta por cento (70%) dos alunos que responderam ao questionário conhecem, 

em parte, a sistemática avaliativa do ENADE. Dez por cento (10%) revelaram não conhecer e 

20% dos alunos disseram que sim, conhecem a forma e os critérios de avaliação do ENADE. 

De modo geral, 90% desses alunos conhecem, no todo ou em parte, os critérios avaliativos do 

ENADE. 

Falamos sobre o boicote ao ENADE e indagamos se eles concordavam ou não que 

este, apesar de ser uma postura crítica, poderia tornar-se um instrumento contra a própria 

imagem pública do curso. Solicitamos que os alunos justificassem sua resposta. Vejamos o 

resultado: 
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Gráfico 30 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Ciências 
da Computação 
 

Para 70% dos alunos, o boicote ao ENADE pode, em parte, prejudicar a imagem 

dos cursos de graduação. Eles se apóiam nos seguintes argumentos. 

 
Os cursos de graduação devem ser avaliados, porém não concordo 
com a sistemática de avaliação proposta por tal exame. 

Se uma pequena parcela aderir ao boicote, a universidade terá nota 
baixa, deixando transparecer que o ensino é ruim. A solução do 
grande problema seria que todos fizessem a prova. 

Não devem obrigar os estudantes a prestarem o exame. Ele deveria 
ser facultativo.  

 

Pelos comentários, a avaliação é necessária, apesar de os alunos não concordam 

com a forma de avaliar do ENADE. No entanto, o boicote não é a melhor solução, ou todos 

boicotavam ou todos fariam a prova. Na opinião deles, o ENADE deveria ser facultativo.  

Vinte por cento (20%) dos respondentes não concordam que o boicote prejudica a 

imagem dos cursos, ele somente tem o objetivo de incentivar a criação de uma avaliação 

melhor. 

Apenas 10% afirmaram que o boicote pode tornar-se um instrumento contra a 

própria imagem pública dos cursos de graduação. Vejamos seus argumentos: 

 
Muitas pessoas consideram a nota do ENADE importante e nem todos 
sabem do sobre o boicote.  

 

Compreendemos que este comentário refere-se a pessoas, dentro ou fora da 

universidade, que, por não estarem bem informadas e não conhecerem os motivos do boicote, 

ou, até mesmo, verem os resultados e não identificarem que foi uma forma de questionar a 

avaliação, possam ter uma imagem negativa daquele curso.  
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Comentaremos, a seguir, sobre o fato de, nos últimos exames do ENADE, alunos 

de alguns cursos terem entregado a prova em branco como forma de protesto. Perguntamos 

que motivos podem ser atribuídos a essa resistência. Oferecemos cinco opções para que 

escolhessem três e acrescentamos outros para os alunos que quisessem comentar ou adicionar 

um outro motivo de resistência ao ENADE. Esse foi o resultado enumerado em ordem 

decrescente de escolha: 

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

2. Sua validade técnica é questionada e sua metodologia é inadequada. 

3. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação.  

Na opção, outros os alunos acrescentaram: 

 
Avalia parte dos alunos. 

A prova é utilizada somente para faculdades particulares ostentarem 
conceito A em seus péssimos cursos. 

 

Na opinião do aluno que fez o primeiro comentário, todos os alunos deveriam 

fazer a prova e o segundo aproveita o espaço para manifestar sua insatisfação e criticar a 

postura de algumas faculdades particulares que aproveitam os resultados do ENADE para 

promover seus cursos, fato que analisaremos na questão a seguir. 

Apresentamos a situação, observada na mídia, de que alguns cursos e faculdades 

particulares utilizam os resultados do ENADE para fazer marketing institucional e, mais que 

isso, alguns, inclusive, realizam cursos preparatórios especificamente para essa prova. 

Indagamos se eles concordavam que os resultados do ENADE fossem utilizados para fazer 

marketing. Os resultados foram sistematizados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 31 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Ciências da Computação 
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A maior parte dos alunos (70%) não concorda que os resultados do ENADE sejam 

utilizados para o marketing das instituições privadas. Vejamos seus argumentos: 

 
Utiliza-se de uma avaliação nacional financiada pelo governo para 
promover faculdades de ensino sem qualidade (ou mesmo de 
qualidade duvidosa).  

O resultado do ENADE não deve ser utilizado para avaliar um curso 
e nem tampouco uma faculdade.  

O ENADE deveria ser visto como uma avaliação do nível do curso e 
não para promover a faculdade.  

 

Focalizando as palavras em destaque, percebemos que, para esses alunos, a 

representação do fato de as faculdades particulares utilizarem os resultados do ENADE para o 

marketing institucional está relacionada à avaliação como forma de promover e não avaliar a 

qualidade dos cursos. O segundo enunciado considera que o resultado do ENADE não avalia 

um curso ou faculdade. É a ideia de que uma prova não é um instrumento capaz de avaliar 

conhecimento adquirido e muito menos o nível de qualidade do curso.  

Vinte por cento (20%) dos alunos responderam sim, porém, na justificativa de um 

dos alunos, percebemos que isso não significa que ele concorde que os resultados do ENADE 

sejam utilizados para o marketing de instituições privadas, pois o conteúdo passa uma idéia 

negativa do fato: 

 

Muitas faculdades particulares fazem isso a fim de querer “provar” 
que podem ser melhores que as universidades públicas.  

 

Dez por cento (10%) concordam, em parte, com esse tipo de marketing e 

comentam sua resposta: 

 
É um direito da instituição, mas não se pode tirar a conclusão se uma 
faculdade é boa ou ruim pela prova.  

  

Para finalizar, perguntamos aos alunos o que poderia ser feito para melhorar os 

níveis de participação dos cursos na avaliação do ENADE. Sugerimos três opções e 

acrescentamos outros, para que pudessem colaborar com suas idéias. Estes foram os 

resultados: 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  
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2. Criar no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e 

orientar a participação dos alunos no ENADE.  

Apenas um aluno (10%) optou por outros e questionou: 

 
As avaliações deveriam ser feitas no decorrer do curso.  

 

O comentário sugere que as avaliações deveriam ser sistemáticas, ao longo do 

curso, levando em conta o processo e não somente uma prova no início e outra no final.  

 

4.6.4 Ciências Sociais 

 

• Coordenador 

Iniciamos o questionário com a indagação: você conhece a sistemática de 

avaliação do ENADE? O coordenador respondeu que sim, conhece os critérios do processo 

avaliativo. 

Na questão seguinte, comentamos que boicote tem sido uma prática notória de 

alguns cursos para protestar contra o ENADE. Perguntarmos ao coordenador se ele 

concordava que o boicote ao ENADE poderia se tornar um instrumento contra a própria 

imagem dos cursos de graduação. A resposta foi sim, e ele fez o seguinte comentário.  

 
Ao boicotar, as universidades públicas têm baixo índice de 
aproveitamento, enquanto as universidades privada (que promovem 
cursinho preparatório ao ENADE, concedem desconto nas 
mensalidades para os melhores alunos) são avaliadas como melhores. 
“O feitiço virou contra o feiticeiro”.  

 

Ele justifica a frase final com o fato de que o próprio sistema avaliativo favorece 

as instituições privadas, e não as públicas, mantidas pelo governo. 

Como forma de protesto, nas últimas avaliações do ENADE, alguns cursos 

entregaram a prova em branco. Indagamos a quais fatores se pode atribuir essa resistência. 

Entre as cinco opções, ele assinalou duas e acrescentou comentário na opção outros. Eis o 

resultado. 

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação.  

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais.  
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3. Outros: o boicote, com a entrega da prova em branco, é um ato político 

organizado contra o governo.  

O coordenador faz referência ao boicote como um ato político, e não acrescentou 

nenhum fator de resistência ao ENADE.  

 Tecemos observações sobre a postura de algumas instituições privadas que 

realizam verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados 

como ferramenta de marketing. Perguntamos se ele concorda que as instituições privadas 

utilizem os resultados do ENADE para fazer marketing institucional. Ele respondeu que, em 

parte, concorda com isso, e acrescentou o seguinte comentário. 

 
No mundo do mercado, essa é uma prática legítima, funciona. Fazer 
oposição ao ENADE, na forma como vem sendo feita por grupos 
políticos radicais, é fazer o jogo das universidades privadas. 

 

Para ele, essa é uma prática comum no mercado. Porém, a oposição ao ENADE 

por parte de alguns cursos de instituições públicas facilita essa postura das instituições 

particulares.  

Ao finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos (alunos) no ENADE. Entre três opções, ele escolheu uma. Vejamos a 

opção escolhida. 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da avaliação institucional em todas as suas etapas. 

Na opção outros, ele acrescentou o seguinte comentário. 

 
O movimento estudantil deveria pegar os resultados do ENADE e 
cobrar as melhorias necessárias apontada pelo exame. Ao cobrar 
respostas aos dados apontados pelo resultado da avaliação, coloca-se 
o MEC numa situação delicada: ou responde ou é desmoralizado pelo 
próprio instrumento.  

 

O processo avaliativo só faz sentido se tiver consequências, é o que aparenta ter 

sido o fio condutor do comentário realizado pelo coordenador. A crítica pela crítica não muda 

nada. 

 

•  Discentes 

Perguntamos aos alunos: vocês conhecem a sistemática avaliativa do ENADE? 

Vejamos o resultado: 
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Gráfico 32 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Ciências Sociais 

 

A maioria dos alunos (60%) revelou que, em parte, conhece a sistemática 

avaliativa do ENADE. Quarenta por cento (40%) afirmaram conhecer e nenhum aluno 

respondeu não. Pode-se dizer que todos os alunos que responderam ao questionário 

conhecem, no todo ou em parte, a forma de avaliação do ENADE.  

Sobre o boicote ao ENADE, lançamos uma assertiva de que ele representa uma 

postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

do curso. Perguntamos aos alunos se eles concordavam com isso. Eis os resultados. 
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Gráfico 33 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Ciências 
Sociais 

 

Cinqüenta por cento (50%) dos alunos concordam que o boicote pode ser um 

instrumento contra a imagem pública dos cursos. Eles argumentam. 

 
Não é com boicote que se resolvem as questões. Os problemas das 
universidades públicas passam por questões mais sérias.  
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Vejo a prova como um instrumento para por os cursos em um ranking 
e por essa visão talvez modifique a imagem.  

 

Para 40% dos alunos, o boicote pode, em parte, gerar uma imagem negativa do 

curso. Estes são os seus argumentos. 

 
O boicote seria uma forma de protesto válida, se realizado em 
conjunto com outras políticas. Realizado sozinho, se torna uma forma 
preguiçosa de agir. 

Levando em consideração que o “boicote” não chegou a conseguir 
alterar o método de avaliação, os resultados só chegam a prejudicar 
os cursos que o realizam. 

Acredito que o boicote é uma atitude muito radical que não tem 
grande efeito. 

 

Não perguntamos diretamente se os alunos são a favor ou contra o boicote, mas, 

pela análise de conteúdo das respostas percebemos que esses alunos têm uma imagem 

negativa do boicote.  

De acordo com 10% dos respondentes, o boicote não prejudica a imagem dos 

cursos. Vejamos seu argumento. 

 
 Eles apenas reivindicam um método avaliativo “decente”. 

Apesar do aluno não especificar o que é para ele um método avaliativo “decente”, 

entendemos que, no geral, trata-se de uma avaliação que considere as diferenças entre áreas e 

regiões, e avalie o conteúdo estudado no curso de acordo com o nível do aluno, pois, alguns 

questionam a prova por ter muitos assuntos não estudados, tendo em vista estarem nos 

semestres iniciais.      

Quando indagamos sobre os fatores explicativos para a resistência dos alunos ao 

ENADE, sugerimos que eles escolhessem três opções e colocamos a opção outros para eles 

acrescentarem mais fatores ou comentarem sobre o assunto. Obtivemos o seguinte resultado. 

1. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais.  

3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade 

Na opção outros, eles acrescentaram: 

 



126 
 

 

Há falhas na avaliação e os alunos não são bem informados a 
respeito da prova e como é a avaliação.  

O ENADE não traz resultados práticos para a universidade. 

Não há incentivos. 

A proposta de premiação e punição leva a um sucateamento das 
universidades públicas, onde a pior nota recebe o maio corte.  

 

Procuramos saber como os alunos veem o fato de instituições particulares 

realizarem cursos direcionados ao ENADE e utilizarem os resultados como ferramenta de 

marketing. Perguntamos se eles concordam com isso. O resultado foi sistematizado no 

seguinte gráfico.  
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Gráfico 34 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Ciências Sociais 

 

Oitenta por cento (80%) dos alunos que responderam ao questionário não 

concordam que os resultados do ENADE sejam utilizados para o marketing de instituições 

privadas. Eles comentaram suas respostas. 

 
Somente uma sociedade alienada pelo marketing acredita nessas 
coisas.  

Isso funciona como uma maquiagem. A realidade do curso é 
mascarada.  

A educação não é mercadoria e os alunos não disputam vagas em 
nenhum “top” de cursos no país. Esta perspectiva se enquadra 
perfeitamente na realidade neoliberal vivida pelo sistema capitalista 
no contexto mundial.  

Essas faculdades particulares necessitam de marketing, estão se 
construindo ainda, não têm o status de uma universidade pública, 
dependem disso para chamar alunos. 
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Mediante da análise das palavras em destaque, percebemos que a representação 

desses alunos quanto à utilização dos resultados do ENADE como ferramenta de marketing 

por faculdades particulares está associada ao contexto da política neoliberal (plano de 

reestruturação do capital), bem como das manobras ideológicas do mercado (maquiagem, 

mascarada) para vender seus cursos (mercadoria). 

Apenas um aluno (10%) respondeu que sim, mas não justificou sua resposta. 

Portanto, não ficou claro se essa pessoa é favor desse tipo de marketing ou se ela está 

afirmando a existência dessa postura por parte dessas instituições. 

Quando perguntamos sobre o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos na avaliação do ENADE, as respostas por ordem de escolha, foram as 

seguintes. 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior coma sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

2. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

Por último, colocamos a opção outros, para que os alunos acrescentassem uma 

alternativa ou opinassem sobre o assunto. Cinquenta por cento (50%) participaram. Vejamos 

suas sugestões. 

 
Não deveria existir ENADE. Deve-se utilizar uma avaliação para 
cada semestre especificamente.  

O sistema avaliativo deve ser em todas as provas, dissertação, e 
trabalhos no decorrer do curso.  

Buscar, junto ao corpo docente e discente, novos métodos de 
avaliação, condizentes com as especificidades de cada curso, em cada 
universidade.  

Uma avaliação que leve em conta a diversidade, que seja pautada em 
critérios mais técnicos e que leve em conta as avaliações aplicadas no 
decorrer do curso.  

 

Os alunos reivindicam uma avaliação que leve em conta os processos internos da 

universidade e do curso, que seja mais específica, e não uma prova geral para balizar o nível 

dos cursos no país.  
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4.6.5 Engenharia de Alimentos 

 

• Coordenador 

Introdutoriamente, perguntamos se o coordenador conhecia a sistemática de 

avaliação do ENADE. Ele respondeu que, em parte, já conhecia o processo avaliativo. 

Em seguida, questionamos: “O boicote à prova do ENADE representa uma 

postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

pública dos cursos de graduação”. Perguntamos se ele concorda com esse enunciado. O 

coordenador respondeu sim, e fez o seguinte comentário.  

 
O boicote não levará à discussão de como avaliar a qualidade de um 
curso deixando a sociedade com uma visão negativa dos cursos 
públicos.  

 

Comentamos o fato ocorrido nas últimas avaliações do ENADE, em que alguns 

cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto. Indagamos a que se pode 

atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ele não assinalou nenhuma, optou por outros e 

acrescentou. 

 
Forma de protesto, cada um pode ter sua opinião. 

 

Mesmo se mostrando contra o boicote na questão anterior, o coordenador o 

considera uma forma de protesto, direito de cada um de expressar sua opinião.  

Refletimos sobre a postura de algumas instituições privadas que realizam 

verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Perguntamos se o coordenador concorda com isso. Ele respondeu 

que concorda em parte, e justificou sua resposta. 

 
Acredito que bons resultados no ENADE podem ser usados como 
propaganda, porém preparar os alunos para o ENADE não parece 
bom, o aluno deve ser preparado para a vida profissional inerente a 
cada curso.  

 

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE. Entre seis opções, ele escolheu uma.  

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 
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• Discentes 

Inicialmente, indagamos os alunos sobre a metodologia e os critérios de avaliação 

do ENADE. Perguntamos se eles conheciam a sistemática avaliativa do ENADE e obtivemos 

os seguintes resultados: 
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Gráfico 35 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Engenharia 
de Alimentos 
 

A maioria dos alunos (50%) disse conhecer, em parte, a sistemática de avaliação 

do ENADE, 20% responderam sim, afirmando conhecê-la, e 30% responderam que não 

conheciam a forma de avaliação do ENADE. Pode-se dizer que 70% dos alunos que 

responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, os critérios da avaliação do 

ENADE.   

Perguntamos aos alunos se eles concordavam com a assertiva: o boicote ao 

ENADE representa uma postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um instrumento 

contra a própria imagem pública dos cursos de graduação. Os resultados foram sistematizados 

no gráfico abaixo. 
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Gráfico 36 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – 
Engenharia de Alimentos 
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Para a maior parte dos alunos (40%), o boicote ao ENADE pode, em parte, 

prejudicar a imagem do curso. Vejamos seus comentários. 

 

Enquanto este boicote for um ato isolado, a avaliação do ENADE 
será válida e os cursos que não aceitarem se prejudicarão.  

Nem sempre o boicote é um instrumento contra a própria imagem do 
curso. 

 

De acordo com 30% dos alunos o boicote ao ENADE pode ser um instrumento 

contra a própria imagem dos cursos de graduação. Eles se apóiam nos seguintes argumentos.  

 

Apesar de ser uma forma de reivindicação para que seja mudada a 
sistemática de avaliação, com o boicote nada foi mudado ainda, o que 
só diminui a nota manchando a imagem dos cursos.  

Além de manchar a imagem do curso o boicote prejudica também o 
aluno, pois o desempenho no ENADE vai para o histórico dele. 

 

Igualmente, 30% dos alunos não concordam que o boicote possa prejudicar a 

imagem do curso. Porém, apenas um justificou sua resposta. 

 

O pior dessa prova é saber que se eu não comparecer na data 
marcada ou não fizer, ficarei sujeita a não receber o diploma. Onde 
está a democracia? 

Analisando os comentários percebemos que a maioria dos alunos (70%) tem uma 

imagem negativa do boicote e concordam que no todo ou em parte ele prejudica a imagem do 

curso.  

Quando indagamos sobre o fato de, nas últimas provas do ENADE, alguns cursos 

terem entregado a prova em branco como forma de protesto, procuramos saber a que se pode 

atribuir essa resistência. Solicitamos que, entre cinco fatores explicativos, os alunos 

escolhessem três e, caso quisessem, acrescentassem comentário na opção outros. Vejamos o 

resultado.  

1. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

2. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

3. Sua validade técnica é questionada e sua metodologia é inadequada. 

Nenhum aluno acrescentou, na opção outros, sugestões de fatores aos quais se 

pode atribuir a resistência dos alunos ao ENADE. 
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Ao indagarmos sobre a utilização dos resultados do ENADE para o marketing de 

instituições particulares, perguntamos aos alunos se eles concordam com isso e pedimos para 

justificarem suas respostas. O resultado está sistematizado no gráfico abaixo 
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Gráfico 37 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Engenharia de Alimentos 
 

Oitenta por cento (80%) dos alunos não são favoráveis que as instituições 

particulares façam markating com os resultados do ENADE. Eles questionam. 

 

Desta maneira, o ENADE está privilegiando instituições como forma 
de marketing, em cima da imprensa e da mídia para fazer clientes. 

Não estão pensando nos alunos, somente em buscar lucros. 

A nota do ENADE, nesses casos, não traduz a realidade dos cursos. 

 

As palavras sublinhadas destacam o sentido das representações desses alunos 

sobre o marketing das instituições privadas com os resultados do ENADE, associando à ideia 

mercantilista da educação, que visa fazer mais clientes e obter lucros. 

O último comentário refere-se ao fato de algumas instituições particulares 

realizarem cursos internos para a prova do ENADE e lançarem esses resultados na mídia.  

Vinte por cento (20%) dos alunos responderam sim e justificaram suas respostas. 

 

Como se trata de comércio, toda propaganda é válida. Acredita nela 
quem quiser.  

Aumenta-se a nota do curso, causando maior visibilidade e mostrando 
maior qualidade.  

 



132 
 

 

Pelos comentários dos alunos, bem como pelas palavras em destaque, o “sim” 

significou a afirmação do fato das instituições privadas fazerem marketing com o resultado do 

ENADE. O sentido não é de concordância, pois a crítica continua com uma representação de 

comércio, propaganda, mostrar visibilidade.  

Finalmente, indagamos o que fazer para melhorar os níveis de participação dos 

cursos no ENADE. Oferecemos três opções e acrescentamos outros para os alunos 

acrescentarem comentários. Segue abaixo o resultado das opções escolhidas: 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

Apenas um aluno (10%) acrescentou comentário na opção outros.  

 
Melhorar as instalações físicas da universidade, pois esse é o foco do 
protesto. 

 

De acordo com o aluno, a insatisfação em relação ao ENADE está no fato de que, 

mesmo com bons resultados, não aparecem muitas mudanças, principalmente na estrutura 

física da universidade.  

 

4.6.6 Filosofia 

 

• Coordenador 

Ao iniciarmos o questionário, indagamos ao coordenador se conhecia a 

sistemática de avaliação do ENADE. Ele respondeu que sim, conhece a metodologia do 

processo avaliativo do exame.  

A seguir, lançamos a assertiva: O boicote à prova do ENADE representa uma 

postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

pública dos cursos de graduação. Perguntarmos se ele concorda com essa idéia. Ele respondeu 

sim, e comentou sua resposta.  

 
A prova do ENADE é um instrumento de avaliação dos cursos de 
graduação das IFES, mas não deve ser considerado o único. O 
boicote pode levar o curso a receber uma nota baixa, que não 
represente efetivamente a realidade do mesmo.  
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Ele concorda com a assertiva, mas observa que existem outros instrumentos, além 

da prova do ENADE, para avaliar a qualidade dos cursos de graduação. Portanto, a nota baixa 

devido ao boicote pode não refletir a realidade do curso. 

Nesta questão, abordamos o fato de que nas últimas avaliações do ENADE, 

alguns cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto à sistemática avaliativa. 

Indagamos a quais fatores se pode atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ele 

assinalou uma e não acrescentou comentário. Eis o resultado. 

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade.  

Para o coordenador, o principal motivo de resistência dos alunos à prova do 

ENADE é o fato de ser algo imposto verticalmente, ou seja, de cima para baixo, ou, como 

salienta a opção, de fora para dentro da universidade. 

Comentamos sobre a atitude de algumas instituições privadas que realizam 

verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Perguntamos se ele concorda que as instituições privadas utilizem 

os resultados do ENADE para fazer marketing institucional. Ele respondeu que não concorda 

com essa postura das instituições privadas e acrescentou o seguinte comentário. 

 
O ENADE não é um vestibular, mas uma avaliação sobre a formação 
geral e específica do aluno.  

 

 Perguntamos, finalmente, o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE. Entre três opções, ele escolheu duas e não acrescentou 

nenhum comentário. Vejamos as opções. 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e 

orientar a participação dos alunos no ENADE. 

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

 

• Discentes 

Indagamos aos alunos: você conhece a sistemática de avaliação do ENADE? A 

análise das respostas foi sistematizada na construção do seguinte gráfico: 
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Gráfico 38 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Filosofia 

 

Trinta por cento (30%) dos alunos afirmaram conhecer a sistemática de avaliação 

do ENADE, igualmente, 30% responderam conhecer, em parte, tal processo avaliativo, 

entretanto 40% revelam não conhecer. De modo geral, pode-se dizer que 60% dos alunos que 

responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do 

ENADE.  

O boicote tem sido uma prática notória de alguns cursos para protestar contra o 

ENADE. Nesse contexto, perguntamos aos alunos se eles concordavam que o boicote ao 

ENADE poderia se tornar um instrumento contra a própria imagem dos cursos de graduação. 

Obtivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 39 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Filosofia 

 

Para 30% dos alunos que responderam o questionário, o boicote é prejudicial à 

imagem do curso. Eles justificam essa assertiva. 

 

Boicotar é um ato anarquista e, nesse caso, não terá benefício algum. 
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O boicote é uma forma de não-avaliação, logo vai baixando e 
depreciando a imagem de alguns cursos. 

 

De acordo com 40% dos respondentes, o boicote pode tornar-se, em parte, um 

instrumento contra a própria imagem dos cursos de graduação. Vejamos seus argumentos.  

 
O boicote deveria, pelo menos, querer alguma mudança, e não 
simplesmente boicotar. 

Uma prova geral não avalia, de fato, o ensino dos cursos de 
graduação. Tais avaliações deveriam ser anuais ou semestrais. 

O boicote é uma crítica superficial, de certa forma, não é uma crítica 
bem fundamentada. 

 

De modo geral, pode-se dizer que 70% dos alunos que responderam o 

questionário não são favoráveis, no todo ou em parte, à prática do boicote. As opiniões variam 

desde aqueles que consideram o boicote um ato anarquista e depreciador da imagem dos 

cursos a questionamentos mais amenos, de que se deveria buscar alguma mudança, que não é 

uma crítica bem fundamentada, ou que uma prova não avalia a qualidade de um curso de 

graduação. Para esses alunos, o boicote oferece uma representação negativa e não apresenta 

objetivos definidos. É a crítica pela crítica.  

Trinta por cento (30%) discordam que o boicote possa gerar uma imagem 

negativa dos cursos. Eles questionam. 

 
O ENADE só representa uma pequena parcela da capacidade da 
graduação.  

O ENADE é uma avaliação injusta. O governo não deveria avaliar a 
destinação de verbas de uma Universidade Federal usando esta 
avaliação como referência.  

O ENADE é uma iniciativa para melhorar a imagem de universidades 
particulares que, claro, são as únicas beneficiadas com isso.   

 

Desde esses enunciados, percebemos que, no primeiro, o aluno atenta para o fato 

de que somente uma amostra dos alunos do curso faz a prova, portanto o boicote não 

prejudica o curso. Porém, ele não observou que quando sai o resultado é o nome do curso que 

tem repercussão, inclusive, o nome da universidade. Além disso, ainda existem os interesses 

de instituições particulares, que manipulam ideologicamente esses resultados, fato 

contemplado no terceiro comentário, porém de forma radical. O ENADE não está a serviço 

dessas instituições, mas elas se utilizam da avaliação para fazer marketing. Quanto ao 
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segundo comentário, não há uma relação direta entre os resultados da avaliação do SINAES e 

as verbas destinadas às Universidades Federais.  

Ainda sobre o boicote, comentamos com os alunos o fato de alguns cursos 

entregarem a prova em branco como forma de protesto. Procuramos saber, na opinião deles, a 

que se pode atribuir essa resistência. Entre cinco fatores explicativos, solicitamos que 

escolhessem três e deixamos um item em aberto para que pudessem acrescentar outros. O 

resultado foi o seguinte: 

1. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

2. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação.  

3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

Na opção outros, 20% dos alunos acrescentaram seus questionamentos.  

 
Somente o ENADE não é critério para avaliar em que estado está o 
ensino. O governo não pode só exigir competência, tem que dar 
subsídios para que o ensino tenha condições de mostrar qualidade. 

O ENADE é um instrumento mercantilista. 
 

 Outra questão que lançamos para os alunos está relacionada à postura de algumas 

Instituições de Educação Superior privadas que organizam verdadeiros “cursinhos” 

preparatórios para essa prova, e utiliza os resultados do ENADE como ferramenta de 

marketing. Perguntamos se eles concordam com isso e pedimos para justificarem sua 

resposta. Obtivemos o seguinte resultado. 
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Gráfico 40 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Filosofia 
 

Oitenta por cento (80%) dos alunos não concordam que os resultados do ENADE 

sejam utilizados para o marketing das instituições privadas. Eles argumentam. 
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É uma iniciativa para melhorara a imagem de universidades 
particulares, que claro, são as únicas beneficiadas com isso.  

Isso é uma forma falsa e ilusória para ludibriar as pessoas. 

As faculdades particulares querem sair na frente, para, é claro, obter 
lucros.  

Não concordo pelo simples fato de tornar o ensino superior um 
produto de mercado.  

 

A utilização de termos como imagem, beneficiadas, falsa, ilusória, ludibriar, 

lucros, produto, mercado, permite-nos constatar que a maioria dos alunos tem uma 

representação do marketing das instituições privadas com os resultados do ENADE associado 

à ideia mercantilista, comercial e voltado para a obtenção de lucros, e mais que isso, à forma 

ideológica e ilusória para ludibriar as pessoas.  

Em contrapartida, apenas 20% dos alunos responderam que sim, concordam que 

os resultados do ENADE sejam utilizados por estas instituições para fazer marketig, apenas 

um tendo justificado sua resposta.  

 
É um ato legal (de acordo com a lei).  

 

Para o aluno, é um direito que essas instituições têm e elas estão agindo dentro da 

lei. Ele não se embasou nos aspectos éticos e ideológicos, nem nas relações de poder que 

perpassam o sistema educacional.  

Por fim, ao indagarmos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE, oferecemos três opções e acrescentamos outros, caso 

alguém quisesse comentar algo a esse respeito. Vejamos o resultado. 

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

Quarenta por cento (40%) dos alunos acrescentaram outras formas para melhorar 

os níveis de participação dos cursos no ENADE.  

 
As universidades deveriam ser avaliadas a partir do desempenho dos 
alunos que atuam profissionalmente na área. 

Preparar melhor os alunos para a prova. 

A opção em não fazer a prova.  
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Em relação ao primeiro enunciado, ele é contemplado na auto-avaliação 

institucional no estudo sobre os egressos. O último comentário reivindica que prova seja 

facultativa. Uma pergunta, contudo, emerge: isso melhoraria o nível de participação dos 

alunos?  

 

4.6.7 Física 

 

• Coordenador 

Indagamos, inicialmente, se o coordenador conhecia a sistemática de avaliação do 

ENADE. Ele respondeu que, em parte, conhece o processo avaliativo. 

Em seguida, questionamos se o boicote à prova do ENADE, mesmo 

representando uma postura crítica dos cursos, poderia tornar-se um instrumento contra a 

própria imagem pública dos cursos de graduação. Perguntamos se ele concorda com esta 

assertiva. O coordenador respondeu que, em parte, concorda. Vejamos o seu comentário. 

 
Isto só demonstra, a meu ver, um receio/medo de mostrar-se, talvez já 
sabedor de suas falhas. Quem não tem nada a esconder não tem nada 
a temer. 

 

Para o coordenador, o boicote pode denunciar medo de revelar as falhas do curso 

ou as fragilidades do processo de formação. Do ponto de vista deste estudo são justamente 

essas falhas que precisam ser avaliadas para serem aprimoradas. Porém, dentro de um cenário 

ideológico, político e cultural, em que a avaliação pode ser utilizada como instrumento de 

poder, infelizmente, isso realmente pode levar às pessoas a temerem o processo avaliativo.  

Prosseguindo o questionário, comentamos o fato de nas últimas avaliações do 

ENADE, alguns cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto. A que se pode 

atribuir essa resistência? Oferecemos cinco opções, entre as quais o coordenador assinalou 

uma. 

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

Ele acrescentou o seguinte comentário. 

 
Sinceramente, desconheço as razões por falta mesmo de informação. 
Lançaria um “preconceito” de que se trata apenas de um ato de 
resistência em não se sentir submetido a um controle externo. 
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Algumas instituições privadas realizam verdadeiros “cursinhos” direcionados à 

prova do ENADE e utilizam os resultados como ferramenta de marketing. Perguntamos se o 

coordenador concorda com isso. Ele respondeu que não concorda e justificou sua resposta. 

 
A avaliação deve traçar um perfil autêntico/natural e não algo 
artificialmente modificado. 

  

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos cursos no ENADE. Entre seis opções, ele escolheu uma.  

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

O coordenador acrescentou a seguinte comentário na opção outros. 

 
O papel do corpo docente é de orientar o corpo discente. Acredito que 
o corpo docente deve também temer ser avaliado. 

 

•  Discentes 

Quando indagamos aos alunos se eles conheciam a sistemática avaliativa do 

ENADE, obtivemos as seguintes respostas.  
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Gráfico 41 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Física 

 

Cinquenta por cento (50%) dos alunos que responderam o questionário conhecem, 

em parte, a sistemática avaliativa do ENADE. Trinta por cento (30%) afirmaram conhecer e 

20% disseram que não conhecem a forma e os critérios de avaliação do ENADE. De modo 

geral, 80% desses alunos conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do 

ENADE. 
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Perguntamos aos alunos se concordavam com a assertiva: apesar de ser uma 

postura crítica, o boicote ao ENADE pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

pública dos cursos de graduação. Solicitamos que, justificassem sua resposta. Vejamos o 

resultado: 
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Gráfico 42 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Física 

 

A maioria dos alunos (50%) concorda que o boicote ao ENADE pode ser 

prejudicial à imagem do curso, embasando suas respostas nos seguintes argumentos.  

 
Mesmo que os métodos para avaliação sejam ineficazes (eles 
realmente não medem o conhecimento dos alunos), todos os alunos 
deveriam fazer a prova, pois esta cientificamente representa muito 
para o prestígio do curso.  

A prova do ENADE não deveria existir, ela não mede o conhecimento 
dos alunos.  

Os cursos não têm porque fugir deste tipo de avaliação que pode, 
inclusive, divulga-los e apontar indícios de sua evolução (pontos a 
melhorar).  

O ENADE tem uma ótima prova e um bom modo de ver como os 
cursos estão indo.  

 

Observando os enunciados, verificamos a heterogeneidade e, inclusive, as 

contradições nas concepções sobre o ENADE. O primeiro concorda que os métodos da 

avaliação são ineficazes, mas cientificamente, representam prestígio para o curso. O segundo 

é radicalmente contra, afirmando que o ENADE não deveria existir, mas concorda que o 

boicote é prejudicial. O terceiro, sugere que a avaliação seja utilizada para ver os pontos a 

melhorar e, por último, o aluno faz elogios ao ENADE, em total contradição com o ponto de 

vista do segundo comentário.  
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Para 40% dos alunos, o boicote ao ENADE pode, em parte, prejudicar a imagem 

dos cursos de graduação. Vejamos seus comentários. 

 
Concordo que a avaliação pode tornar-se um instrumento contra a 
própria imagem do curso porque ela é oficial e divulgada. No 
entanto, o boicote chama a atenção da sociedade para a insatisfação 
da comunidade acadêmica (ou parte dela) com o sistema de 
avaliação.  

Os cursos que boicotam podem ficar mal vistos, pois a prova é de 
caráter obrigatório. No entanto, sou contra uma prova para avaliar a 
vida universitária.  

 

Pelos comentários, os alunos concordam que o boicote pode ser prejudicial ao 

curso, mas, em seguida, acrescentam um “no entanto” para justificarem a escolha do “em 

parte”, e questionam que o boicote é uma forma de demonstrar a insatisfação, que uma prova 

não avalia a vida universitária.  

Apenas 10% não concordam que o boicote pode prejudicar a imagem do curso. 

Ele justifica.  

 
O boicote deveria ter um reflexo na avaliação do curso.  

 

É certo que o boicote traz reflexos para a avaliação dos cursos, a nota é 

computada no resultado, mesmo o aluno não fazendo a prova, porém, o aluno parece 

questionar que o boicote deveria ocorrer levando em conta como insatisfação com a 

metodologia da avaliação, que trouxesse mudança, não que fosse ignorado.  

Na questão a seguir, relatamos o fato de que, nos últimos exames do ENADE, 

alunos de alguns cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto. Procuramos 

saber que motivos podem ser atribuídos a essa resistência. Oferecemos cinco opções para que 

escolhessem três e acrescentamos outros para os alunos que quisessem comentar ou adicionar 

um outro motivo. Esse foi o resultado enumerado em ordem decrescente de escolha: 

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 

2. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

 Vinte por cento (20%) dos alunos acrescentaram seus comentários na opção 

outros.  
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O ENADE não leva em conta o nível do aluno, de forma que os alunos 
ingressantes estão sujeitos à mesma avaliação dos concludentes.  

Falta informação para os alunos. Alguns nem sabem o motivo de 
estarem fazendo a prova.  

 

Na opinião do aluno que fez o primeiro comentário, todos os alunos deveriam 

fazer a prova e o segundo aproveitou o espaço para manifestar sua insatisfação e criticar a 

postura de algumas faculdades particulares que aproveitam os resultados do ENADE para 

promover seus cursos, fato que analisaremos na questão a seguir. 

Comentamos o fato de haver faculdades particulares que utilizam os resultados do 

ENADE para expor na mídia a qualidade dos seus cursos. Algumas até realizam cursos 

preparatórios especificamente para essa prova. Indagamos se eles concordavam que os 

resultados do ENADE fossem utilizados para fazer marketing de instituições privadas. Os 

resultados foram sistematizados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 43 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Física 

 

A maioria dos alunos (80%) não concorda que os resultados do ENADE sejam 

utilizados para o marketing das instituições privadas. Eles apóiam seus argumentos nos 

seguintes comentários. 

 
Dessa forma, o resultado da prova funciona apenas para promover o 
curso, perdendo o seu caráter avaliativo. 

Aproveitam-se da metodologia aplicada que permite este tipo de 
postura. 

O ENADE é uma avaliação séria e deve ser feita pelos alunos para 
avaliar as condições do curso. 
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Analisando os enunciados acima e tomando como fio condutor as palavras 

destacadas, nota-se que há uma representação da utilização dos resultados do ENADE no 

marketing de instituições privadas associado à ideia de aproveitar-se do sistema avaliativo 

para promover seus cursos. Ao traçar um paralelo entre o segundo e o terceiro comentário, 

constatamos que, embora ambos não estejam a favor da postura dessas instituições, há uma 

contradição quanto ao sistema avaliativo do ENADE: enquanto um advoga que a própria 

metodologia do ENADE permite essa postura de algumas instituições privadas, o outro 

considera que a avaliação é séria e não deve ser utilizada com esse objetivo.  

Vinte por cento (20%) dos alunos responderam sim, porém, na justificativa, 

percebemos que isso não significa que ele concorde que os resultados do ENADE sejam 

utilizados para o marketing de instituições privadas, pois o conteúdo transmite uma ideia 

negativa do fato. 

 
Com essa técnica, elas conseguem persuadir pessoas desinformadas 
do que é o ENADE acerca da qualidade do curso.  

 
No período pré e pós ENADE tive a oportunidade de ler em sites de 
notícias nacionais que algumas universidades paulistas haviam feito 
isso. Não vejo outro objetivo para tal investimento que não ser 
utilizado como ferramenta de marketing.  

  

Finalmente, perguntamos aos alunos o que poderia ser feito para melhorar os 

níveis de participação dos cursos na avaliação do ENADE. Sugerimos três opções e 

acrescentamos outros para que pudessem comentar ou citar outros fatores que pudessem 

melhorar a participação. Estes foram os resultados: 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

2. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

Vinte por cento (20%) dos alunos optaram por outros e sugeriram: 

 
Estabelecer um sistema de avaliação cujo objetivo seja corrigir 
falhas. Não punir! 

A avaliação deve ser reformulada de modo a avaliar o conhecimento 
do aluno (referente aos semestres cursados por ele) e deve ser feita de 
forma contínua. Um teste realizado no início e no fim do curso não 
reflete as condições intermediárias e, consequentemente a realidade 
do curso.  
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De acordo com o primeiro comentário, o objetivo da avaliação deveria ser corrigir 

as falhas no sistema educacional e o segundo sugere que a avaliação seja semestral, pois da 

forma como é feita não reflete as condições intermediárias.  

 

4.6.8 Geografia 

 

• Coordenadora 

Introdutoriamente, indagamos à coordenadora se ela conhecia a sistemática de 

avaliação do ENADE. Ela respondeu que sim, conhece a metodologia do processo avaliativo 

do exame. 

Continuamos as questões com a seguinte assertiva: o boicote à prova do ENADE 

representa uma postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria 

imagem pública dos cursos de graduação. Perguntamos se ela concorda com essa idéia. Ela 

respondeu sim, e comentou sua resposta.  

 

Acredito que o ensino em todos os níveis deve ser avaliado. Não sei se 
o ENADE representa a avaliação mais adequada, mas será que negar 
a sua validade, simplesmente, sem uma proposta alternativa não seria 
uma forma de fuga, de medo de revelar a fragilidade do curso. Não 
seria esta a impressão assimilada pela sociedade?  

 

Ela concorda com a assertiva, mas faz uma observação de que existem outros 

instrumentos, além da prova do ENADE, para avaliar a qualidade dos cursos de graduação. 

Portanto, a nota baixa devido ao boicote pode não refletir a realidade do curso. 

Em seguida, abordamos o fato de que nas últimas avaliações do ENADE alguns 

cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto à sistemática avaliativa. 

Indagamos a quais fatores se pode atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ela 

assinalou uma e acrescentou duas sugestões. 

1. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais.  

Vejamos outros fatores que, de acordo com a coordenadora, podem constituir 

resistência dos alunos ao ENADE. 

 
Os alunos desconhecem grande parte das respostas e preferem deixar 
toda a prova em branco. 



145 
 

 

Os alunos têm preguiça de responder a uma prova tão longa. 
Comparecem à prova apenas para garantir a recepção do diploma 
(ouvi esta informação dos próprios alunos).  

 

 Comentamos sobre a postura de algumas instituições privadas que realizam 

verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Perguntamos se ela concorda que as instituições privadas utilizem 

os resultados do ENADE para fazer marketing institucional. Ela não escolheu nenhuma opção 

e acrescentou o seguinte comentário. 

 
Difícil opinar, pois a própria UFC embora não faça cursinhos faz 
marketing dos resultados quando estes são favoráveis. O marketing é 
hoje a alma dos negócios e os cursos particulares são, infelizmente, 
negócios.  

 

Perguntamos, para finalizar, o que poderia ser feito para melhorara os níveis de 

participação dos alunos no ENADE. Entre três opções, ela escolheu uma.  

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

 

• Discentes 

Inicialmente, perguntamos aos alunos: vocês conhecem a sistemática avaliativa do 

ENADE? Vejamos o resultado. 
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Gráfico 44 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Geografia 
 

Cinquenta por cento dos alunos (50%) revelaram que, em parte, conhecem a 

sistemática avaliativa do ENADE. Quarenta por cento (40%) afirmaram conhecer e 10% 
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disseram não conhecer. Pode-se dizer que 90% dos alunos que responderam o questionário 

conhecem, no todo ou em parte, a forma de avaliação do ENADE.  

A respeito do boicote ao ENADE, apresentamos a assertiva de que ele representa 

uma postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria 

imagem do curso. Perguntamos aos alunos se eles concordavam com isso. Eis as respostas. 
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Gráfico 45 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Geografia 
 

Conforme 60% dos alunos o boicote pode ser um instrumento contra a imagem 

pública dos cursos. Eles justificam suas respostas. 

 
O boicote pode ser entendido como um descontentamento, porém, 
além de ir contra a própria imagem dos cursos, traz prejuízos como 
investimentos, etc.  

Vejo o boicote uma briga de poderes entre vários segmentos 
acadêmicos. 

Com o boicote ao ENADE o curso sofre no quesito conceito e, dessa 
forma, perde verbas. 

A sistemática da prova a qual somos submetidos não tem capacidade 
de medir o nível do aprendizado dos estudantes, só se mostra 
irresponsável, opressor e excludente.  

 

Analisando os comentários acima, percebemos que os alunos associam ao boicote 

prejuízos, perda de verbas, e até mesmo disputa pelo poder. No último, o aluno critica a prova 

e a sistemática avaliativa do ENADE como um instrumento opressor e excludente.  

 Para 30% dos alunos, o boicote pode, em parte, gerar uma imagem negativa do 

curso. Estes são os seus argumentos. 
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O boicote é uma postura crítica de iniciativa dos estudantes com 
relação a uma forma equivocada de avaliação dos cursos, e o que é 
feito com os resultados dessa avaliação.  

Discordo com esta afirmação quanto à opinião dos cidadãos não 
ligados diretamente à universidade, pois para eles creio que não fará 
diferença a imagem dos cursos, entretanto tal assertiva está correta 
com relação aos docentes e discentes, que, em parte, consideram o 
ENADE uma avaliação plausível e para eles a nota do curso fará 
diferença.  

 

Dez por cento (10%) dos alunos não concordam que o boicote ao ENADE pode 

prejudicar a imagem pública dos cursos de graduação. O aluno questiona.  

 
O boicote é a única alternativa de resistir a uma avaliação que na 
verdade vem legitimar a privatização e não avalia o conjunto.  

  

Quando indagamos sobre os fatores explicativos para a resistência dos alunos ao 

ENADE, sugerimos que eles escolhessem três opções e colocamos a opção outros para 

acrescentarem mais fatores ou comentassem sobre o assunto. Obtivemos o seguinte resultado. 

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais.  

3. Sua validade técnica é questionada e sua metodologia é inadequada. 

Na opção outros, os alunos acrescentaram: 

 
Impõe a obrigatoriedade dos alunos em fazerem a prova, caso não 
faça não recebe o diploma.  

É um instrumento de marketing das instituições privadas. 
 

O primeiro aluno questiona a obrigatoriedade da prova e o segundo faz uma 

crítica ao ENADE como ferramenta de marketing de instituições privadas, fato que será 

analisado na questão seguinte. 

Indagamos como os alunos vêem a postura de algumas instituições particulares 

que realizam cursos direcionados ao ENADE e utilizam os resultados para fazer marketing. 

Perguntamos se eles concordam com isso. O resultado foi sistematizado no seguinte gráfico.  
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Gráfico 46 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Geografia 

 

A maioria (90%) dos alunos que respondentes não são a favor que os resultados 

do ENADE sejam utilizados como ferramenta de marketing de instituições privadas. Eles se 

apóiam nos seguintes argumentos. 

 
 As faculdades que utilizam o ENADE para se promoverem com 
marketing abusivo, indicam para as pessoas que não conhecem essa 
avaliação que a qualidade de seus cursos é tão, ou melhor, que 
outros.   

Essas faculdades pagas (bodegas pedagógicas) se auto-afirmam como 
boas simplesmente por terem resultados premeditados.  

Isso é algo completamente artificial a serviço simplesmente dos lucros 
de seus donos.  

 

Através de uma análise de conteúdo das palavras em destaque: promoverem, 

marketing, abusivo, pagas, bodegas, resultados, premeditados, artificial, lucros, donos, vê-se 

que a representação que esses alunos têm da utilização dos resultados do ENADE para o 

marketing da instituição está relacionada à ideia de passar uma boa imagem para vender seus 

produtos e obter lucros.  

Apenas um aluno (10%) respondeu que sim, e justificou sua resposta. 

 
É de suma importância o resultado para as faculdades particulares, 
já que os alunos das universidades públicas não se preocupam com 
isso.  

 

Pelo enunciado acima, percebemos que a resposta é afirmativa, mas o sentido é 

negativo e confirma o interesse mercantilista das instituições privadas.  
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Procuramos saber o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos cursos na avaliação do ENADE, as respostas, por ordem decrescente de escolha, foram as 

seguintes.  

1. Criar no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e 

orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

 Por último, colocamos a opção outros para que os alunos acrescentassem uma 

alternativa ou opinassem sobre o assunto. Trinta por cento (30%) participaram. Vejamos suas 

sugestões. 

 
Mudar a metodologia do ENADE para torná-lo uma verdadeira 
avaliação.  

A mudança total e radical da avaliação do que fazem com seus 
resultados.  

Não existir ENADE.  
 

 Os alunos aproveitaram o espaço para reivindicar uma outra forma de avaliação, 

inclusive, que sua metodologia não possibilite a utilização dos resultados para promover 

ranking ou marketing de instituições particulares.  

 

4.6.9 História 

 

• Coordenadora 

Iniciando o questionário, indagamos à coordenadora se ela conhecia a sistemática 

de avaliação do ENADE. Ela respondeu que conhece, em parte, o processo avaliativo do 

exame. 

Em seguida, colocamos a assertiva: o boicote à prova do ENADE representa uma 

postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

pública dos cursos de graduação. Perguntamos se ela concorda com isso. Ela respondeu que 

não e comentou sua resposta.  

 
Entendo que o “boicote” é uma manifestação ao tipo de avaliação 
que se coloca no ENADE em que os conteúdos e especificidades 
regionais não são respeitados. Acho que é no embate que se constrói 
o ensino público, no questionamento crítico e sério.  
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A coordenadora não concorda com a assertiva e considera o boicote uma resposta 

ao tipo de avaliação realizada pelo ENADE. Para ela, é necessário o questionamento crítico e 

sério para a construção de um ensino público de qualidade. 

Nas últimas avaliações do ENADE, alguns cursos entregaram a prova em branco 

como forma de protesto à sistemática avaliativa. Indagamos a quais fatores se pode atribuir 

essa resistência. Entre as cinco opções, ela assinalou três e não acrescentou comentário. 

Vejamos as opções escolhidas.  

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

3. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

Abordamos a postura de algumas instituições privadas que realizam verdadeiros 

“cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como ferramenta de 

marketing. Perguntamos se ela concorda que as instituições privadas utilizem os resultados do 

ENADE para fazer marketing institucional. A coordenadora respondeu que não concorda com 

isso e acrescentou o seguinte comentário. 

 
O ensino não é mercadoria e nenhum tipo de aprendizagem pode se 
dar em face ao adestramento das pessoas.  

 

Percebemos nesse comentário a visão crítica da coordenadora sobre o papel da 

educação, que não se trata de adestrar pessoas a se adequarem à realidade, mas de construir 

novos caminhos por meio do diálogo. A educação é o bem maior da humanidade e não um 

bem de consumo (mercadoria). 

Finalizando, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos no ENADE. Entre três opções, ela selecionou uma e não acrescentou 

nenhum comentário. Eis a opção escolhida. 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

 

•  Discentes 

Indagamos aos alunos se eles conheciam a sistemática avaliativa do ENADE. As 

respostas nos possibilitaram os seguintes resultados: 
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Gráfico 47 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – História 

 

A maioria dos alunos (70%) revelou que conhece a sistemática avaliativa do 

ENADE. Vinte por cento (20%) afirmam não conhecer e 10% dizem que conhecem, em parte, 

a avaliação. Pode-se dizer que 80% dos alunos que responderam ao questionário conhecem, 

no todo ou em parte, o forma de avaliação do ENADE.  

Na questão seguinte, lançamos uma assertiva de que o boicote ao ENADE 

representa uma postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a 

própria imagem do curso. Perguntamos aos alunos se eles concordavam com isso. Vejamos os 

resultados. 
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Gráfico 48 - Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – História 

 

Setenta por cento (70%) dos alunos que responderam o questionário não 

concordam com a assertiva, portanto, não veem o boicote como um instrumento que pode 

tornar-se prejudicial à imagem dos cursos. Eles se apoiaram nos seguintes argumentos. 

 
O boicote é uma forma de mostrar que a maioria dos alunos não 
concorda com a avaliação do jeito que está acontecendo.  
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É uma maneira eficaz de reivindicação a uma avaliação, onde os 
cursos com menos notas serão diminuídas as verbas, quando deveria 
ser ao contrário.  

O Estado não deveria financiar faculdades particulares que tiveram 
maior participação no ENADE e os cursos que obtiveram resultado 
inferior devem receber mais investimentos para que aumente a 
qualidade.  

 

Os comentários permitem inferir que a maioria dos alunos que responderam o 

questionário é a favor do boicote e critica a forma de avaliação desenvolvida pelo ENADE. O 

último comentário parece referir-se ao PROUNI, programa por meio do qual o governo 

federal financia vagas para estudantes de escola pública na rede privada de ensino, e uma das 

exigências é que a faculdade tenha boa avaliação, porém, como já foi citado anteriormente, 

trata-se da Avaliação das Condições de Ensino (ACE) e não do ENADE. 

De acordo com 20% dos alunos, o boicote pode, em parte, gerar uma imagem 

negativa dos cursos. Estes são os seus argumentos. 

 
Acredito que o boicote é um mecanismo necessário para tentar mudar 
a nossa educação, mas ao mesmo tempo corre-se o risco de criar uma 
imagem negativa do curso. Apesar disso, apoio o boicote como forma 
de protesto, pois acredito que a qualidade do ensino como um todo 
deve mudar. 

A imagem pública dos cursos de graduação pode ser vista de forma 
negativa para a grande massa populacional, que costuma aceitar 
pacificamente tudo aquilo que nos é imposto. 

 

Pelos comentários, esses alunos veem o boicote como um instrumento político de 

questionamento não só do exame do ENADE, mas do sistema educacional como um todo. É 

uma forma de não aceitar pacificamente tudo o que lhes é imposto. 

Dez por cento (10%) dos alunos responderam sim e concordaram que o boicote 

prejudica a imagem dos cursos e, mais que isso, interfere nos investimentos. Vejamos seu 

argumento. 

  
O governo fará menos investimentos no curso que realizar o boicote. 
Então, a crítica por meio do boicote é perdida. 

 

Em relação à resistência dos alunos ao ENADE, indagamos a que fatores 

explicativos isso poderia ser atribuído. Solicitamos que, entre cinco opções, escolhessem três, 

e abrimos espaço para que acrescentassem outros motivos. Obtivemos o seguinte resultado. 
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1. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais.  

2. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

3. O ENADE é um instrumento de premiação e/ou punição dos alunos.  

Na opção outros, eles acrescentaram. 

 
É uma avaliação que não leva em consideração a infra-estrutura do 
curso, avalia somente os alunos e não as condições do curso.  

Mais do que uma prova meramente padronizada, seus fins são 
ridículos. 

 

Procuramos saber como os alunos veem o fato de instituições particulares 

realizarem cursos direcionados ao ENADE e utilizar os resultados como ferramenta de 

marketing. Perguntamos se eles concordam com isso. O resultado foi sistematizado no 

seguinte gráfico. 
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Gráfico 49 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – História 

 

Noventa por cento (90%) dos alunos que responderam ao questionário não 

concordam que os resultados do ENADE sejam utilizados para o marketing de faculdades 

particulares. Eles questionam.  

 
Educação não pode ser vista simplesmente como uma mercadoria. O 
objetivo do ENADE não é ou pelo menos não deveria ser promoção 
de determinados cursos. 

Isso não diz se realmente tal universidade tem boa qualidade de 
ensino ou se isso só aparece na nota do ENADE. 
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É uma tentativa de mostrar um padrão de faculdade que pode ser 
falso na qualidade do ensino e também mostra o ENADE como uma 
premiação.  

Essas faculdades fazem com que a avaliação seja mais inútil ainda, 
somente a nota do ENADE não garante que tal universidade seja 
melhor do que outra, pois a avaliação devia levar em conta todos os 
aspectos da instituição.  

 

Pela análise das palavras em destaque — mercadoria, promoção, nota, falso, 

premiação, inútil —, bem como do contexto semântico em que se encontram os comentários, 

percebemos uma representação negativa dos alunos quanto à utilização dos resultados do 

ENADE como ferramenta de marketing de instituições particulares associada à idéia 

capitalista que trata a educação como mercadoria, fazendo uso de sutilezas ideológicas para 

vender seus cursos.   

Apenas um aluno (10%) respondeu que sim, mas, pelo sentido de sua justificativa, 

trata-se de uma afirmação da ocorrência do fato, não que seja favorável a esse tipo de prática. 

Vejamos o enunciado. 

 

 É visível o marketing das universidades particulares, o 
esclarecimento que muitos professores dão sobre o ENADE, em 
contrapartida os professores das universidades públicas mal tocam no 
assunto.  

  

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar o nível de 

participação dos cursos na avaliação do ENADE. Oferecemos três itens e colocamos a opção 

outros para os alunos opinarem. As respostas, por ordem de escolha, foram as seguintes.  

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

Oitenta por cento (80%) dos alunos escolheram a opção outros e acrescentaram.  

 
A avaliação deveria ser elaborada com a participação dos alunos e a 
verba deveria ser de acordo com as necessidades de cada curso. 

A avaliação deve vir de dentro da universidade. 

Deixar o aluno à vontade, se ele quiser fazer a prova faça se não 
quiser que não a faça. 

O fim do ENADE, por uma avaliação de verdade, não punitiva e que 
realmente vise à melhoria das universidades. Boicote!!! 
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Os alunos aproveitaram o espaço para manifestar sua insatisfação com o sistema 

avaliativo e reivindicar uma avaliação em que se sintam sujeitos do processo.  

 

4.6.10 Letras 

 

• Coordenadora 

Inicialmente, perguntamos à coordenadora: você conhece a sistemática de 

avaliação do ENADE? Ela respondeu que não conhece os critérios e a metodologia do 

processo avaliativo. 

Em seguida, abordamos o fato de que o boicote tem sido uma prática notória de 

alguns cursos para protestar contra o ENADE. Perguntamos à coordenadora se ela concorda 

que o boicote ao ENADE pode se tornar um instrumento contra a própria imagem dos cursos 

de graduação. A resposta foi não, e ela fez o seguinte comentário.  

 
 Creio que não participar não é ter uma postura crítica. Deve-se 
participar e manifestar-se através dos órgãos ou entidades de 
representação. 

 

Mesmo não concordando que o boicote possa gerar uma imagem negativa dos 

cursos, ela não concorda que o boicote seja uma postura crítica, e sim uma forma de não 

participação. Não é só se abster de fazer a prova para mostrar sua insatisfação, mas participar 

e manifestar-se através das entidades de representação. 

Ainda sobre o boicote, comentamos que, nas últimas avaliações do ENADE, 

alguns cursos entregaram a prova em branco. Indagamos a quais fatores se podem atribuir 

essa resistência. Entre as cinco opções, ela assinalou duas e acrescentou comentário na opção 

outros. Eis o resultado. 

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação.  

2. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada.  

3. Outros: ainda que eu não conheça bem a metodologia tenho ouvido críticas por 

parte dos alunos que desta avaliação participaram. 

Na opção outros, a coordenadora faz referência às críticas dos alunos, mas não 

cita quais são elas. 

Nesta questão, fizemos observações sobre a postura de algumas instituições 

privadas que realizam verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os 
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resultados como ferramenta de marketing. Perguntamos se ela concorda que as instituições 

privadas utilizem os resultados do ENADE para fazer marketing institucional. Ela respondeu 

que não concorda e acrescentou o seguinte comentário. 

 
Não coaduna com um sistema democrático. Creio que as deficiências 
que forem evidenciadas pela avaliação deverão ser analisadas 
cuidadosamente, a fim de se buscar soluções para os próximos 
formandos. 

 

De acordo com o comentário, o papel da avaliação deve ser identificar as 

deficiências e, em seguida, trabalhar na busca de soluções. Apesar de não concordar com o 

marketing das instituições privadas com os resultados do ENADE, a coordenadora apenas 

salienta que isso não é democrático.  

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos alunos no ENADE. Entre três opções, ela escolheu duas e não acrescentou comentário. 

Foram estas as opções escolhidas. 

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da avaliação institucional em todas as suas etapas. 

 

• Discentes 

Para dar início ao questionário, perguntamos aos alunos: você conhece a 

sistemática de avaliação do ENADE? A análise das respostas foi sistematizada no seguinte 

gráfico. 
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Gráfico 50 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Letras 
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Dez por cento (10%) dos alunos afirmaram conhecer a sistemática de avaliação do 

ENADE, 40% responderam que conhece, em parte, o processo avaliativo, entretanto 50% 

revelaram não conhecer. Pode-se dizer que, no geral, 50% dos alunos que responderam o 

questionário conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do ENADE. 

O boicote ao ENADE é uma prática corrente dos alunos de alguns cursos, ou parte 

deles, para protestar contra o sistema avaliativo. Perguntamos aos alunos se eles concordavam 

que o boicote ao ENADE poderia se tornar um instrumento contra a própria imagem dos 

cursos de graduação. Obtivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 51 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Letras 

 

Sessenta por cento (60%) dos alunos que responderam o questionário consideram 

que o boicote pode prejudicar a imagem do curso. Eles se apoiam nos seguintes argumentos.  

 
De alguma forma se o resultado for ruim vai sujar a imagem da 
faculdade. 

Apesar de não concordar com a forma de avaliação, o boicote é uma 
postura inconseqüente, pois demonstra uma atitude que o curso não 
pode contribuir para a avaliação do nível dos estudantes. 

Acho que o boicote realmente pode ser prejudicial para a imagem dos 
cursos. Não fiz e nem faria boicote. 

Porque somente os cursos de graduação da rede pública se 
posicionam contra o ENADE? Isso favorece a imagem dos cursos de 
graduação da rede particular.  

 

Pelos comentários, nota-se que maioria desses alunos encerra uma imagem 

negativa do boicote, não sendo favoráveis a esta prática de protesto até mesmo quando não 
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concorda com a forma da avaliação. O último enunciado questiona que o boicote das 

universidades públicas favorece a imagem dos cursos das instituições privadas.  

De acordo com 30% dos respondentes, o boicote pode tornar-se, em parte, um 

instrumento contra a própria imagem dos cursos de graduação. Vejamos seus argumentos.  

 

Acredito que o boicote é algo que possui sua importância, mas não 
tão eficiente, pois concordo com o boicote apenas no que diz respeito 
a que a verba destinada às universidades é um direito e não um 
prêmio.  

Está evidente que a avaliação da situação real de um curso superior 
não é adequadamente exposta através de uma simples prova. No 
entanto, o boicote é uma alternativa demasiadamente radical.  

O boicote só é proposto por insatisfação dos alunos. Se a prova 
tivesse critérios de avaliação mais compatíveis, provavelmente o 
boicote não ocorreria, o qual passa uma imagem negativa de 
desordem da universidade.  

 

De modo geral, pode-se dizer que 90% dos alunos que responderam o 

questionário não são favoráveis, no todo ou em parte, à prática do boicote, e consideram que 

isto é prejudicial à imagem do curso.  

Apenas 10% (um aluno) responderam não e discordam que o boicote possa gerar 

uma imagem negativa dos cursos. Vejamos seu questionamento. 

 
Não podem obrigar os alunos a fazerem a prova, é uma opinião fazer 
boicote.  

 

Para esse aluno, o boicote é um direito, uma opinião em relação à sistemática 

avaliativa. Porém, isso não é levado em conta pelo órgão avaliador, o aluno que boicota 

recebe um conceito baixo no exame.  

Comentamos com os alunos o fato de alguns cursos entregarem a prova em 

branco como forma de protesto. Procuramos saber, na opinião deles, a que se pode atribuir 

essa resistência. Entre cinco fatores explicativos, solicitamos que escolhessem três e deixamos 

um item em aberto para que pudessem acrescentar outros motivos. Obtivemos as seguintes 

respostas. 

1. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

2. Sua validade técnica é questionada e sua metodologia é inadequada 
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3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade.  

Vinte por centro (20%) dos alunos acrescentaram outros motivos que, de acordo 

com eles, contribuem para resistência ao ENADE.  

 
O fato de ser obrigatório, se não fizer é punido. 

O ENADE serve mais para qualificar cursos particulares. 
 

 Outra questão que lançamos para os alunos está relacionada à postura de algumas 

Instituições de Educação Superior privadas que organizam verdadeiros “cursinhos” 

preparatórios para essa prova, e utiliza os resultados do ENADE como ferramenta de 

marketing. Perguntamos se eles concordam com isso e pedimos para justificarem sua 

resposta. Vejamos o resultado. 
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Gráfico 52 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Letras 
 

Noventa por cento (90%) dos alunos respondentes não estão de acordo que os 

resultados do ENADE sejam utilizados para o marketing das instituições privadas. Eles se 

apóiam nos seguintes argumentos. 

Um bom desempenho individual nem sempre diz respeito ao coletivo.  

Há um falseamento da realidade do ensino dessas instituições. 

Os alunos se sentem na obrigação de obter bons resultados.  

O ENADE não qualifica nem mostra capacidade de ninguém, já que 
os alunos vão fazer a prova à força, com ameaça de não receber o 
certificado.  

 

Analisando a conotação das palavras destacadas e o sentido dos enunciados, 

apreendemos que a representação desses alunos sobre a utilização do ENADE como 
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ferramenta de marketing está relacionada à ideia de falseamento da qualidade do ensino das 

faculdades particulares, porque o ENADE não mede a qualidade dos cursos. Eles também 

aproveitam o espaço para questionar a obrigatoriedade dessa prova.  

 Em contrapartida, apenas 10% dos alunos responderam que sim, concordam com 

a postura dessas instituições de ensino. Eis a justificou sua resposta.  

 
É uma forma de avaliação da aprendizagem.  

 

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos cursos no ENADE, oferecendo três opções e acrescentando outros, caso alguém quisesse 

comentar algo a esse respeito. Vejamos o resultado. 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

Vinte por cento (20%) dos alunos acrescentaram outras formas para melhorar os 

níveis de participação dos cursos no ENADE.  

 
Não ser obrigatório e criar algumas formas de favorecimento, prêmio 
para as melhores notas. 

Diminuir o nível das provas para os ingressantes na universidade.  
 

Quanto ao primeiro enunciado, existe uma premiação para o primeiro lugar geral 

no ENADE. Na prova passada, uma aluna da UFC foi contemplada com uma bolsa de 

estudos. O segundo comentário refere-se a um questionamento muito corrente entre os alunos 

dos semestres iniciais por que a prova para ingressantes e concludentes é a mesma.  

 

4.6.11 Matemática 

 

•  Coordenador 

Iniciando o questionário, perguntamos se o coordenador conhecia a sistemática de 

avaliação do ENADE. Ele respondeu que, em parte, conhece o processo avaliativo. 

Questionamos se o boicote à prova do ENADE, mesmo representando uma 

postura crítica dos cursos, poderia tornar-se um instrumento contra a própria imagem pública 
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dos cursos de graduação. Perguntamos se ele concorda com essa assertiva. O coordenador 

respondeu que, em parte, concorda. Vejamos o seu comentário. 

 
Acho que o boicote, em algum sentido, pode sim tornar-se um 
instrumento contra a imagem dos cursos de graduação. Ele 
representa uma falta de compromisso do aluno com uma formação 
séria.  

 

Comentamos o fato de que, nas últimas avaliações do ENADE, alguns cursos 

entregaram a prova em branco como forma de protesto. A que se pode atribuir essa 

resistência? Oferecemos cinco opções, das quais o coordenador não assinalou nenhuma, tendo 

acrescentado o seguinte comentário na opção outros.  

 
Tenho dificuldades em concordar com os itens acima já que não estou 
inserido na classe dos discentes. Mas continuo acreditando que boa 
parte dos discentes, por serem descompromissados com o interesse 
em uma formação séria, opta pelo boicote.  

 

Algumas instituições privadas realizam verdadeiros “cursinhos” direcionados à 

prova do ENADE e utilizam os resultados como ferramenta de marketing. Indagamos se o 

coordenador concorda com isso. Ele não escolheu nenhuma opção, mas acrescentou um 

comentário.  

 
Se essa prática ocorre de fato em alguma faculdade, seja ela 
particular ou não, penso que se trata de uma atitude enganatória que 
desfoca o real sentido do ENADE como um dispositivo que se 
preocupa em avaliar o desempenho acadêmico dos alunos em relação 
ao conteúdo curricular bem como, sua formação geral durante o 
curso de graduação. 

  

Para finalizar, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE. Entre seis opções, ele escolheu uma.  

1. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

 

•  Discentes 

Quando perguntamos aos alunos se eles conheciam a sistemática avaliativa do 

ENADE, obtivemos as seguintes respostas.  
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Gráfico 53 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Matemática 

 

Quarenta por cento (40%) dos alunos que responderam ao questionário afirmaram 

conhecer a sistemática avaliativa do ENADE. Igualmente, 40% afirmaram não conhecer e 

20% disseram conhecer, em parte, a forma e os critérios de avaliação do ENADE. No geral, 

pode-se dizer que 60% desses alunos conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de 

avaliação do ENADE. 

Indagamos se eles concordavam com a assertiva: apesar de ser uma postura 

crítica, o boicote ao ENADE pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem pública 

dos cursos de graduação. Solicitamos que os alunos justificassem sua resposta. O resultado 

das respostas está sistematizado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 54 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – 
Matemática 

 

De acordo com 50% dos alunos, o boicote à prova do ENADE pode, em parte, ser 

prejudicial à imagem dos cursos. Vejamos seus comentários. 
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Os grupos de boicote tendem a ser mal vistos devido à grande 
credibilidade que o conceito tem no mercado.  

Não vejo benefício ao boicote do ENADE, além de não considerar 
uma postura crítica e sim uma atitude irresponsável. 

Acredito que o boicote sirva como instrumento para destruir a 
imagem do curso e como total idiotia de quem boicota, utiliza-se do 
efeito do movimento para se mostrar como um profissional formado 
sem a qualificação necessária.  

 

Vinte por cento (20%) dos alunos dizem que sim, o boicote ao ENADE pode 

prejudicar a imagem dos cursos de graduação. Vejamos seus comentários. Vejamos seus 

comentários. 

 
O aluno que faz um bom curso não sentirá dificuldades em resolver 
alguns exercícios na prova do ENADE. Se o ensino for bom, as notas 
serão boas e o ensino público universitário será bom.  

Creio que o grande problema está na forma como os estudantes e 
universidades estão sendo avaliadas. A boa crítica é sempre boa.  

 

Pela análise dos enunciados, 70% dos alunos concordam com a assertiva e 

consideram que, no todo ou em parte, o boicote dos alunos ao ENADE pode ser prejudicial à 

imagem do curso. Os comentários vão desde os mais radicais, que utilizam termos fortes tais 

como atitude irresponsável, mal vistos, idiota, afirmando que o boicote ao ENADE é contra o 

próprio aluno e indica a imagem de um profissional sem a qualificação necessária, o que 

configura, notadamente, uma representação negativa do boicote. Os comentários mais 

moderados sugerem que, mesmo não concordando com o boicote, o problema está na forma 

como é feita a avaliação.  

Trinta por cento (30%) dos alunos relataram não acreditar que o boicote possa 

prejudicar a imagem dos cursos, mas não justificaram suas respostas.  

Nesta questão, reportamos o fato de, nos últimos exames do ENADE, alunos de 

alguns cursos terem entregado a prova em branco como forma de protesto. Perguntamos a que 

pode ser atribuída essa resistência. Das cinco opções que oferecemos, sugerimos que 

escolhessem três e acrescentamos a opção “outros” para os alunos que quisessem comentar ou 

adicionar um outro motivo. O resultado abaixo foi enumerado por ordem de escolha: 

1. Sua validade técnica é questionada e sua metodologia é inadequada 

2. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

3. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação 
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Vinte por cento (20%) dos alunos acrescentaram outras atribuições à resistência 

dos alunos ao ENADE. 

 
Falta de estímulo para a prova.  

Alguns rebeldes sem causa que, para não serem julgados como 
profissionais formados inadequadamente, utilizam-se do boicote como 
forma de protesto. 

 

De acordo com o primeiro comentário, seria necessário estimular os alunos a 

fazerem a prova. O segundo reforça a ideia anteriormente sugerida de que o boicote é um 

discurso de profissionais que têm medo de serem julgados por terem sido formados 

inadequadamente. 

Apresentamos aos alunos o fato de que há faculdades particulares que utilizam os 

resultados do ENADE para expor na mídia a qualidade dos seus cursos. Algumas até realizam 

cursos preparatórios especificamente para essa prova. Indagamos se eles concordavam que os 

resultados do ENADE fossem utilizados para fazer marketing de instituições privadas. 

Sistematizamos os resultados no gráfico abaixo. 
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Gráfico 55 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Matemática 

 

A maioria dos alunos (70%) não é a favor que os resultados do ENADE sejam 

utilizados para o marketing de instituições privadas. Eles justificaram suas respostas com os 

seguintes argumentos.  

 
O ENADE deveria fazer uma avaliação com o intuito de identificar os 
problemas e dificuldades das instituições de ensino, para, assim, o 
governo tentar solucioná-los e não premiar, punir e “rankear” as 
faculdades. Essa metodologia beneficia faculdades particulares, pois 
elas usam o ENADE como marketing para se beneficiarem.  
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Os alunos se tornam objeto para as empresas educacionais ganharem 
dinheiro se preocupando apenas que eles saibam responder alguns 
exercícios na prova do ENADE. 

Os cursos e as faculdades deveriam se preocupar em qualificar os 
profissionais e não conceituar-se. 

 

Analisando as palavras em destaque, nota-se que a representação desses alunos 

sobre a utilização dos resultados do ENADE como ferramenta de marketing das instituições 

particulares está associada à ideia de empresas educacionais se beneficiarem visando ganhar 

dinheiro. Em palavras tais como premiar, punir e rankear, percebemos uma imagem de 

competição e não de avaliação. 

Trinta por cento (30%) dos alunos responderam sim, porém destacaram o fato de 

algumas instituições particulares realizarem verdadeiros cursinhos preparatórios ao ENADE 

do que na utilização dos resultados. 

 
Acho que o cursinho é um bom caminho para relembrar matérias do 
início do curso.  

Trata-se de revisão! 
  

Ao contrário de alguns alunos, que consideram esses cursos preparatórios uma 

forma de maquiar os resultados, esses alunos veem nessa metodologia uma boa forma de 

revisar conteúdos. Talvez porque eles não associaram à ideia de utilização dos resultados para 

o marketing das instituições privadas. 

Finalmente, perguntamos aos alunos o que poderia ser feito para melhorar os 

níveis de participação dos cursos na avaliação do ENADE. Sugerimos três opções e 

acrescentamos outros para que pudessem opinar sobre o fato. Eis os resultados: 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

Trinta por cento (30%) dos alunos optaram por outros e sugeriram: 

 
Fazer do ENADE um exame periódico e necessário para que o 
profissional continue a exercer sua profissão. Assim como é feito na 
OAB, no CRM.  

Que o ENADE vise descobrir as dificuldades de cada curso e 
instituição, para, em seguida, tentar solucioná-los, melhorando, 
assim, a qualidade do ensino.  



166 
 

 

Que o ENADE realmente fosse utilizado como instrumento de 
melhoria dos cursos universitários, da estrutura física e da qualidade 
da universidade.  

 

O primeiro comentário sugere que o ENADE seja equivalente aos exames 

realizados pelas instituições representativas das categorias profissionais, a exemplo da OAB, e 

os outros dois reivindicam que o objetivo da avaliação seja a melhoria da qualidade do ensino, 

dos cursos e das universidades.  

 

4.6.12 Pedagogia 

 

• Coordenadora 

Ao iniciarmos o questionário, perguntamos à coordenadora se conhecia a 

sistemática de avaliação do ENADE. Ela respondeu que, em parte, conhece o processo 

avaliativo do exame. 

A seguir, lançamos a assertiva: o boicote à prova do ENADE representa uma 

postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

pública dos cursos de graduação. Perguntarmos se ela concorda com o enunciado. A 

coordenadora respondeu que não e comentou sua resposta.  

 
O boicote indica que houve na IES um momento de reflexão crítica e 
avaliativa sobre o curso e o ENADE. Nesta parte da questão, a 
resposta seria sim. Quanto à segunda parte da questão: o ENADE 
como instrumento contra a própria imagem pública dos cursos de 
graduação, a resposta seria não.  

 

A coordenadora concorda que o boicote ao ENADE seja uma postura crítica de 

questionamento, mas não considera que possa prejudicar a imagem pública dos cursos.  

Nas últimas avaliações do ENADE, alguns cursos entregaram a prova em branco 

como forma de protesto à sistemática avaliativa. Indagamos a quais fatores se podem atribuir 

essa resistência. Entre as cinco opções ele assinalou três.  

1. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

2. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 

3. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

A coordenadora acrescentou o seguinte comentário. 
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Faltam conhecimentos e compreensão adequada aos diversos 
segmentos da comunidade acadêmica de que a avaliação se constitui 
um instrumento para a identificação dos pontos fortes, exitosos e 
adequados de um fato, fenômeno, processo, para mantê-los. 
Concomitantemente, verificam-se os pontos inadequados, fracos e não 
exitosos para redimensioná-los com vista à melhoria do processo 
enfatizando que avaliação não é para execrar alunos, professores, 
pessoas e sim avaliar cursos, mediante dados advindos dos sujeitos do 
processo educativo.   

 

Refletimos sobre a postura de algumas instituições privadas que realizam 

verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Perguntamos se a coordenadora concorda que as instituições 

privadas utilizem os resultados do ENADE para fazer marketing institucional. Ela não 

escolheu nenhuma das opções (sim, não, em parte), e fez o seguinte comentário. 

 
Com relação à existência dos cursinhos, discordo. Quanto à 
estratégia de marketing, concordo.  

 

 Por fim, perguntamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos alunos no ENADE. Vejamos as opções escolhidas. 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e 

orientar a participação dos alunos no ENADE. 

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da avaliação institucional em todas as suas etapas.  

A Coordenadora acrescentou o seguinte comentário. 

 
O ENADE avalia cursos e não pessoas: alunos, professores, gestores 
etc. Os relatórios do ENADE não discriminam nem desqualificam 
alunos etc. Concretizando: nos relatórios a ênfase é o curso. Nunca li 
qualquer relatório que contenha a assertiva: o aluno tal obteve nota 
dois. Mediante a prova de conhecimentos dos alunos, pode-se inferir 
que o curso ensina a forma adequadamente ou não. A sociedade e as 
instituições, em especial as IES, necessitam de informações e 
conhecimentos sobre avaliação. Como ignoram saberes e 
conhecimentos, elaboram ideias e elucubrações iluminadas em 
falácias equivocadas.  
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• Discentes 

Perguntamos aos alunos: você conhece a sistemática de avaliação do ENADE? As 

respostas foram sistematizadas no seguinte gráfico: 
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Gráfico 56 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Pedagogia 

 

A maior parte dos alunos (60%) revelou conhecer, em parte, a sistemática de 

avaliação do ENADE. Trinta por cento (30%) afirmaram conhecer e 10% responderam que 

não conhece tal processo avaliativo. De modo geral, pode-se dizer que 90% dos alunos 

conheciam, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do ENADE.  

Indagamos se o boicote ao ENADE pode tornar-se um instrumento contra a 

própria imagem dos cursos de graduação. Obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico 57 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Pedagogia 

 

Para 20% dos alunos, o boicote ao ENADE pode prejudicar a imagem pública do 

curso e tornar-se um instrumento contra a imagem do curso. Apenas um aluno justificou sua 

resposta. 
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O ENADE é uma prova que avalia conhecimentos do curso todo e 
para quem não tem conhecimento tira poucos pontos e baixa assim 
mesmo o nível.  

 

Quarenta por cento (40%) dos alunos concordam, em parte, que o boicote pode 

tornar-se um instrumento contra a imagem dos cursos de graduação. Vejamos seus 

comentários. 

 
O intuito do ENADE é uma boa ideia, mas em minha opinião o que 
está errado é o método de avaliação.  

O ENADE é uma chatice! 
 

Poucos alunos comentaram essa pergunta, contudo, pelas respostas, pode-se dizer 

que 60% dos que responderam o questionário concordam, no todo ou em parte, que o boicote 

é prejudicial à imagem do curso. No primeiro comentário, o aluno considera que não apenas o 

boicote, mas tirar poucos pontos baixa o nível da nota e repercute na avaliação do curso. O 

segundo considera o ENADE uma boa ideia, mas não concorda com a forma de avaliação. O 

último aluno aproveita o espaço para mostrar sua insatisfação com o sistema avaliativo.  

Em igual proporção, 40% dos alunos consideram que o boicote não é prejudicial à 

imagem pública dos cursos e embasam suas respostas nos seguintes argumentos.  

 
Não acredito que o boicote prejudique os cursos públicos. O ENADE 
tem um princípio avaliativo que, a meu ver condiz muito com as 
políticas neoliberais para a educação. Em seu caráter objetivo não 
avalia um curso de graduação.  

Não queremos dizer que não tenha que haver avaliação, nem termos 
medo dela, mas queremos condições reais e objetivas para que ela 
ocorra.  

Acredito que o aluno ou a instituição tem todo o direito de se colocar 
contra ou a favor do ENADE.  

 

Analisando os comentários, percebemos, a partir do primeiro enunciado, uma 

representação política da avaliação, com enfoque na perspectiva neoliberal, fato 

marcadamente aprofundado no governo FHC, quando predominava o antigo “provão” como 

forma de avaliação da Educação Superior. O SINAES e, consequentemente, o ENADE, têm 

origem no governo Lula, em que a política neoliberal ainda mostra os seus resquícios, mas 

não de forma predominante. O aluno seguinte comenta que a avaliação é necessária e critica a 

metodologia do sistema avaliativo; por último, reivindica-se a democracia, o direito de ser 

contra ou a favor do ENADE. 
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Fato corrente nas últimas avaliações do ENADE, falamos sobre a postura de 

alguns cursos entregarem a prova em branco como forma de protesto. Entre cinco fatores 

explicativos, solicitamos aos alunos que escolhessem três e deixamos um item em aberto para 

que pudessem acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 

2. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade.  

3.  A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

A questão tem como objetivo apreender os fatores que levam os alunos a boicotar 

a prova do ENADE. Os itens estão proporcionalmente na ordem de escolha e nenhum aluno 

acrescentou outros motivos.  

A seguir, comentamos com os alunos a forma como algumas Instituições de 

Educação Superior privadas estão reagindo frente ao ENADE; há aquelas que organizam 

verdadeiros “cursinhos” preparatórios para essa prova e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Indagamos se eles concordam com isso e pedimos para justificarem 

sua resposta. A análise das respostas está sistematizada no gráfico abaixo. 
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Gráfico 58 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Pedagogia 
 

A maioria dos alunos (80%) não concorda que os resultados do ENADE sejam 

utilizados como marketing das instituições privadas. Eles argumentam: 

 
Isso torna a educação em mercadoria onde o marketing eleva a 
disseminação das Instituições de Ensino Superior privadas, migrando 
os recursos das universidades públicas para as privadas.  

Educação não é mercadoria. Temos uma constituição que garante 
educação a todos. Imagine se deixar tudo nas mãos do mercado.  
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A análise das palavras em destaque nos mostra que as representações que esses 

alunos têm sobre a utilização dos resultados do ENADE para o marketing de instituições 

privadas estão relacionadas à noção de educação como mercadoria, ou seja, um bem de 

consumo regido pelos interesses do mercado.  

Apenas um aluno (10%) respondeu que concorda, em parte, que os resultados do 

ENADE sejam utilizados por estas instituições para fazer marketing. Vejamos seu 

comentário. 

 
Se todos os cursos da UFC fossem bem no ENADE, com certeza 
receberiam mais verbas para melhorar a infra-estrutura.  

 

O comentário não está direcionado para o marketing das instituições privadas 

sobre o ENADE, mas para as instituições públicas (UFC) se empenharem em fazerem uma 

boa avaliação e consequentemente receberem mais verbas.  

Igualmente, apenas um aluno (10%) respondeu sim a essa questão de utilização 

dos resultados do ENADE para o marketing de instituições particulares, mas não comentou 

sua resposta.  

Por fim, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação 

dos cursos no ENADE. Sugerimos três opções e acrescentamos outros, caso o aluno quisesse 

comentar algo a esse respeito. Vejamos o resultado, em ordem de escolha: 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

Trinta por cento (30%) dos alunos acrescentaram comentários: 

 
A universidade não tem o direito de querer impor que o aluno faça o 
ENADE, esta somente deve promover debates informativos para que o 
aluno tome sua posição. 

Deveria ocorrer uma avaliação gradativa levando em consideração 
outros fatores como a produção científica dos alunos.  
Reforma desse método de avaliação. 

 

O primeiro enunciado questiona o fato da prova ser obrigatória, os outros dois 

acrescentam que é necessária uma reforma na metodologia de avaliação e propõe que o 
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processo seja gradativo, e não somente no início e no final do curso, acrescentando a 

produção científica dos alunos como fator de avaliação do ENADE.  

 

4.6.13 Química 

 

• Coordenador 

Demos início ao questionário perguntando se o coordenador conhece a sistemática 

de avaliação do ENADE. Ele respondeu que sim, conhece o processo avaliativo. 

A seguir, lançamos a assertiva: “O boicote à prova do ENADE representa uma 

postura crítica dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem 

pública dos cursos de graduação”. Perguntamos se ele concorda com esse enunciado. O 

coordenador respondeu que, em parte, concorda. Vejamos o seu comentário.  

 
Temos uma cultura avessa às mudanças principalmente no que diz 
respeito à educação e saúde. Considero que esse “pé atrás” é reflexo 
do descaso com que as autoridades trataram essas duas áreas 
estratégicas. Encaro o ENADE de forma positiva, uma maneira de 
avaliação interessante. O que não podemos deixar é que as 
instituições privadas “preparem” seus alunos ou, melhor dizendo, 
“adestrem” seus alunos para o ENADE e o resultado seja usado 
contra o ensino público. Acho que na condição de funcionários 
públicos de instituições de ensino públicas, deveríamos apoiar o 
ENADE e vender nossa competência através dos resultados.  

 

O coordenador, além de mostrar-se a favor do ENADE, considera que as 

Instituições de Ensino Superior Públicas deveriam apoiar o ENADE e utilizar os resultados 

para vender sua competência.  

Refletimos sobre o fato ocorrido nas últimas avaliações do ENADE, em que 

alguns cursos entregaram a prova em branco como forma de protesto. Indagamos a que se 

pode atribuir essa resistência. Entre as cinco opções, ele assinalou uma  

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 

O coordenador acrescentou uma proposta na opção outros e teceu alguns 

comentários sobre as opções sugeridas nas questões 1,3,4, e 5 do questionário. 

 
Todos os participantes do processo, alunos, professores e IFES 
deveriam discutir a importância do ENADE. A participação dos 
alunos deveria ser enaltecida. 

Peço a permissão para fazer uma ressalva quanto aos itens 
disponíveis. Acho que os itens 1, 3, 4 e 5 são baseados em uma mesma 
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linha de pensamento, contrária ao ENADE. Sinceramente, não acho 
que os alunos têm consciência com relação à imposição, diversidade 
das regiões, validade e metodologia e instrumento de premiação ou 
punição. Eles são excluídos do processo pela universidade e não pelo 
governo. 

 

Falamos sobre a postura de algumas instituições privadas que realizam 

verdadeiros “cursinhos” direcionados à prova do ENADE e utilizam os resultados como 

ferramenta de marketing. Perguntamos se o coordenador concorda com isso. Ele respondeu 

que, em parte, concorda com isso e justificou sua resposta. 

 
Não há fórmulas mágicas que substituam uma boa formação. Não é à 
toa que as IFES, mesmo sem “cursinhos”, obtêm as melhores notas 
no ENADE. Conheço curso de faculdade privada que organizou 
“cursinho” de preparação e obteve média 02 (dois) no ENADE.      

 

Finalmente, indagamos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE. Entre seis opções, escolheu três.  

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e 

orientar a participação dos alunos no ENADE. 

2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos. 

3. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

de Avaliação Institucional em todas as suas etapas. 

 

• Discentes 

Ao iniciarmos, perguntamos aos alunos se conheciam a sistemática de avaliação 

do ENADE. Obtivemos os seguintes resultados: 
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Gráfico 59 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – Química 
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A maioria dos alunos (50%) afirmou conhecer, em parte, a sistemática de 

avaliação do ENADE, 20% responderam sim e afirmaram conhecê-la, e 30% responderam 

que não conhecem a forma de avaliação do ENADE. Pode-se dizer que 70% dos alunos que 

responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, os critérios da avaliação do 

ENADE.   

Em seguida, indagamos se os alunos concordavam com a assertiva: o boicote ao 

ENADE representa uma postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um instrumento 

contra a própria imagem pública dos cursos de graduação. Vejamos os resultados: 
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Gráfico 60 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – Química 

 

Quarenta por cento (40%) dos alunos não concordam com a assertiva, ou seja, não 

acreditam que o boicote ao ENADE possa prejudicar a imagem dos cursos de graduação. Eles 

se apoiam nos seguintes argumentos. 

 
Não é o ENADE que causa uma imagem negativa do curso, é a 
disputa que ele provoca entre as universidades, onde aquela que não 
atinge a nota é colocada com uma imagem denegrida.  

A avaliação pode ser feita de outros modos, avaliando realmente a 
universidade, os laboratórios, salas de aula, carga horária do curso.  

Questões de nível de 8º semestre são aplicadas aos alunos do 2º 
semestre. Por essas e outras eu sou a favor do boicote.  

 

Analisando os comentários vemos que as insatisfações dos alunos com o ENADE 

são praticamente as mesmas, a questão do ranking entre as faculdade e universidades, 

principalmente entre as públicas e privadas; uma prova não consegue avaliar a qualidade de 

um curso de graduação, é necessário que seja uma avaliação processual; outra reclamação 
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bem presente entre os alunos dos primeiros semestres, é o fato de a prova ser a mesma para 

ingressantes e concludentes. Em relação ao segundo enunciado, como salientamos 

anteriormente, a avaliação dos laboratórios, sala de aula, carga horária do curso, é realizada 

pela auto-avaliação institucional.  

Para 30% dos alunos, o boicote pode tornar-se um instrumento contra a imagem 

dos cursos que o praticam. Vejamos seus argumentos.  

 
O boicote não irá mudar a concepção do MEC em relação ao modo 
de avaliação.  

O boicote pode levar o governo a tomar medidas como fechar o 
próprio curso.  

Com a nota baixa no ENADE a imagem do curso cai.  
 

Igualmente, 30% dos respondentes consideram que o boicote pode, em parte, ser 

um instrumento prejudicial à imagem dos cursos. Apenas um aluno comentou sua resposta. 

 
O ENADE não é uma avaliação justa com os alunos ingressantes. 

  

De modo geral, 60% dos alunos acreditam que, no todo ou em parte, o boicote ao 

ENADE pode ser um instrumento contra a imagem dos cursos de graduação. 

Nas últimas provas do ENADE, alguns cursos entregaram a prova em branco 

como forma de protesto. Procuramos saber a que se pode atribuir essa resistência. Solicitamos 

que, entre cinco fatores explicativos, escolhessem três e acrescentamos a opção outros. Segue 

abaixo o resultado, por ordem de escolha.  

1. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

2. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

Na opção outros, um aluno acrescentou:  

 
O ENADE não tem a função de melhorar uma universidade, somente 
rankear.  

 

O ranking é fato corrente nos comentários dos alunos. Entre os princípios que 

norteiam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), há um item que 

salienta essa questão, e consta que os resultados não devem ser utilizados para o ranking de 

instituições — caso haja alguma necessidade de comparação que seja comparar a instituição 
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consigo mesma —, o que mudou no processo. Porém, como sabemos, existem faculdades 

particulares que fazem marketing com os resultados do ENADE (fato que estudaremos a 

seguir), inclusive comparando-se com universidades que tem uma estrutura completamente 

diferente. 

Em relação à utilização dos resultados do ENADE para o marketing de 

instituições particulares, comentamos com os alunos a postura de algumas instituições que 

realizam cursos preparatórios para a prova do ENADE e utilizam os resultados para fazer 

propaganda dos seus cursos. Perguntamos aos alunos se eles concordam com isso e pedimos 

para justificarem suas respostas. Vejamos os resultados: 
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Gráfico 61 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – Química 

 

A maior parte dos alunos (90%) não concorda que os resultados do ENADE sejam 

utilizados para o marketing das instituições privadas. Eles apoiam seus argumentos nos 

seguintes comentários. 

 
Não é uma prova que vai avaliar a competência dos profissionais, 
pelo menos, como estão impondo. 

O ENADE não é uma forma de promover a universidade. 

Essas universidades, ao fazerem isso, só mercantilizam a educação e 
desvalorizam o que realmente deveria ser feito que é melhorar a 
educação. 

 

Aprofundando-nos no sentido as palavras em destaque, percebemos que, para 

esses alunos, a representação do fato de as faculdades particulares utilizarem os resultados do 

ENADE para o marketing institucional está relacionada a promover, mercantilizar, e não 
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avaliar a qualidade dos cursos. Apesar de uma prova não avaliar a competência dos 

profissionais, a avaliação não deve ser utilizada para promoção de faculdades e universidades.  

Apenas um aluno (10%) respondeu que concorda, em parte, que os resultados do 

ENADE sejam utilizados para o marketing de instituições privadas, porém não justificou sua 

resposta.  

Finalmente, indagamos o que fazer para melhorar os níveis de participação dos 

cursos (alunos) no ENADE. Oferecemos três opções e acrescentamos outros para eles 

opinarem sobre o assunto. Segue abaixo o resultado das opções escolhidas: 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar 

e orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

Quarenta por cento (40%) dos alunos optaram por outros. Vejamos seus 

comentários. 

 
Aumentar a atenção dos professores em relação aos alunos durante a 
graduação. 

Fazer uma forma coerente de avaliação dos alunos, professores, e 
universidade. 

Pedir aos estudantes que elaborem como querem ser avaliados. 
 

No primeiro comentário, o aluno considera que a preparação para a prova deve 

ocorrer durante todo o processo da graduação, e não em um curso direcionado apenas para 

aquele momento. O segundo reivindica uma avaliação coerente para a universidade como um 

todo, e o terceiro sugere que o aluno seja o sujeito da avaliação, que participe do processo de 

elaboração da metodologia.  

 

4.7 Análise geral dos coordenadores 

 

Iniciamos o questionário indagando sobre a política de avaliação. Perguntamos 

aos coordenadores se conhecem a sistemática de avaliação do ENADE. A análise das 

respostas foi sistematizada na construção do seguinte gráfico: 
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Gráfico 62 – Conhecimento dos coordenadores sobre o ENADE – UFC 

 

Trinta e oito por cento (38%) dos coordenadores afirmaram conhecer a sistemática 

de avaliação do ENADE, 54% responderam que, em parte, conhecem tal processo avaliativo e 

8% revelaram não conhecer. De modo geral, pode-se dizer que 92% dos coordenadores que 

responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, a sistemática de avaliação do 

ENADE. Em relação a essa questão, gostaríamos de lembrar que alguns coordenadores 

estavam iniciando a sua gestão (Arquitetura e Urbanismo e Letras) e não estavam na 

coordenação na época em que os alunos participaram do ENADE 2008.  

Sabemos que o boicote tem sido uma prática notória de alguns cursos para 

protestar contra o ENADE. Nesse contexto, perguntarmos aos coordenadores se eles 

concordavam com a assertiva: o boicote à prova do ENADE representa uma postura crítica 

dos cursos, mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem dos cursos de 

graduação. Obtivemos o seguinte resultado. 
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Gráfico 63 – Opinião dos coordenadores sobre o boicote ao ENADE – 

UFC 
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Sessenta e dois por cento (62%) dos coordenadores responderam que concordam 

que o boicote é prejudicial à imagem dos cursos. Eles justificam sua resposta com os 

seguintes argumentos. 

1. O boicote não levará à discussão de como avaliar a qualidade de um curso e 

deixa uma visão negativa para a sociedade.  

2. O boicote pode levar um curso a receber uma nota baixa, que não represente 

efetivamente a realidade do mesmo.  

3. Ao boicotar as universidades públicas ficam com baixo índice de 

aproveitamento no conceito do ENADE. 

4. O boicote nega a avaliação, mas não lança uma proposta alternativa. 

5. Torna-se difícil avaliar se a nota baixa foi atitude política ou deve-se ao não 

conhecimento dos alunos.  

6. Não participar não é ter postura crítica. Deve-se participar e manifestar-se 

através dos órgãos ou entidades de representação. 

 De acordo com 23% dos coordenadores, o boicote pode tornar-se, em parte, um 

instrumento contra a própria imagem dos cursos de graduação. Vejamos seus argumentos.  

1. O boicote demonstra receio dos cursos de mostrar as suas falhas. 

2. O boicote não é assim tão “crítico”. Reflete muito mais uma voz de oposição ao 

governo do que uma postura crítica.  

3. As razões para o boicote são pífias e não se sustentam contra qualquer 

averiguação crítica. 

Quinze por cento (15%) dos coordenadores discordam que o boicote possa gerar 

uma imagem negativa dos cursos. Eles justificam suas respostas com os seguintes 

argumentos. 

1. O boicote indica que houve na IES um momento de reflexão crítica e avaliativa 

sobre o curso e sobre o ENADE. 

2. É no embate que se constrói o ensino público, no questionamento crítico e 

sério.  

 De modo geral, pode-se dizer que 85% coordenadores que responderam o 

questionário não são favoráveis, no todo ou em parte, à prática do boicote. Para eles, o boicote 

tem uma representação negativa. Quinze por cento (15%) consideram que o boicote é um 

questionamento dos alunos sobre a forma de avaliação.  

Ainda sobre o boicote ao ENADE, comentamos com os coordenadores o fato de 

alguns cursos entregarem a prova em branco como forma de protesto. Procuramos saber, na 
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opinião deles, a que se pode atribuir essa resistência. Entre cinco fatores explicativos, 

solicitamos que escolhessem três e deixamos um item em aberto para que pudessem 

acrescentar outros. O resultado foi o seguinte: 

1. Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. (38%) 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. (38%) 

3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. (31%) 

 Na opção outros alguns coordenadores acrescentaram sugestões. 

1. Há um movimento de oposição ao governo que se organiza em torno do 

ENADE. Isso se alia à resistência natural às avaliações. 

2. Todos os participantes do processo, alunos, professores e IFES deveriam 

discutir a importância do ENADE. A participação dos alunos deveria ser 

enaltecida. 

3. Torna-se importante socializar para a comunidade acadêmica que avaliação não 

é para execrar alunos, professores, e sim, redimensionar os processos com vista 

à melhoria da qualidade do ensino. 

Outra questão que lançamos para os coordenadores está relacionada à postura de 

algumas Instituições de Educação Superior privadas que organizam verdadeiros “cursinhos” 

preparatórios para essa prova, e utiliza os resultados do ENADE como ferramenta de 

marketing. Perguntamos se eles concordam com isso e pedimos para justificarem sua 

resposta. Eis o resultado. 
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Gráfico 64 – Opinião dos coordenadores sobre a utilização do resultado 
do ENADE como ferramenta de marketing – UFC 
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Quarenta e seis por cento (46%) dos coordenadores não concordam com os cursos 

preparatórios para a prova, bem como que os resultados do ENADE sejam utilizados para o 

marketing das instituições privadas. Eles argumentaram. 

1. Não coaduna com um sistema democrático. As deficiências da avaliação devem 

ser analisadas a fim de se buscar soluções. 

2. O ENADE não é um vestibular, mas uma avaliação sobre a formação geral e 

específica do aluno. 

3. O ensino não é mercadoria e nenhum tipo de aprendizagem pode se dar em face 

do adestramento das pessoas.  

4. A avaliação deve traçar um perfil autêntico/natural e não algo artificialmente 

modificado. 

5. Não há formulas mágicas que substituam uma boa formação. Não é à toa que as 

IFES, mesmo sem “cursinhos”, obtêm as melhores notas no ENADE.  

6. Trata-se de uma atitude enganatória que desfoca o real sentido do ENADE 

como um dispositivo que se preocupa em avaliar o desempenho acadêmico dos 

alunos em relação ao conteúdo curricular, bem com sua formação geral durante 

o curso de graduação. 

Igualmente, 46% dos coordenadores concordam, em parte, que os resultados do 

ENADE sejam utilizados por estas instituições para fazer marketing. Eles justificam suas 

respostas. 

1. No mundo do mercado, essa é uma prática legítima e funciona. 

2. O marketing é hoje a alma dos negócios. E os cursos particulares, infelizmente, 

são negócios. 

3. Bons resultados no ENADE podem ser usados como propaganda, porém 

preparar os alunos para o ENADE não me parece bom. O aluno deve ser 

preparado para a vida profissional inerente a cada curso. 

4. A existência desses “cursinhos” é apenas para disfarçar a na formação dos 

alunos. O ENADE é para verificar se a formação dos alunos nos cursos está 

sendo de acordo com o proposto. 

Por fim, ao indagarmos o que poderia ser feito para melhorar os níveis de 

participação dos cursos no ENADE, oferecemos três opções e acrescentamos outros, para 

comentários adicionais. Vejamos o resultado. 

1. Buscar maior comprometimento da Administração Superior à sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  
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2. Promover palestras com informações em setores que tenham baixa adesão de 

seus alunos.  

 Vinte e três por cento (23%) dos coordenadores acrescentaram outras formas para 

melhorar os níveis de participação dos cursos no ENADE.  

1. O papel do corpo docente é de orientar o corpo discente. Acredito que o corpo 

docente deve também temer ser avaliado. 

2. O que precisa ser promovida é a cultura de avaliação em todos os níveis. O 

ENADE quando é visto dentro de sistema de avaliação SINAES faz todo o 

sentido e apresenta muito mais pontos fortes do que deficiências. O ENADE 

precisa ser melhorado e aperfeiçoado e não boicotado. 

3. O movimento estudantil deveria pegar os resultados do ENADE e cobrar as 

melhorias necessárias apontada pelo exame. 

 

4.8 Análise geral dos discentes 

 

Perguntamos aos alunos se eles conheciam a sistemática de avaliação do ENADE. 

Através da análise dos resultados, construímos o seguinte gráfico: 
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Gráfico 65 – Conhecimento dos alunos sobre o ENADE – UFC 

 

A maioria dos alunos (46%) disseram conhecer, em parte, a sistemática de 

avaliação do ENADE; 33% responderam sim e afirmaram conhecê-la, e 21% responderam 

que não conhecem a forma de avaliação do ENADE. De modo geral, pode-se dizer 79% dos 

alunos que responderam o questionário conhecem, no todo ou em parte, os critérios da 

avaliação do ENADE.   
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Na questão seguinte, indagamos se os alunos concordam com a assertiva: o 

boicote ao ENADE representa uma postura crítica de alguns cursos, mas pode tornar-se um 

instrumento contra a própria imagem pública dos cursos de graduação. Eis os resultados: 
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Gráfico 66 – Opinião dos alunos sobre o boicote ao ENADE – UFC 

 

Trinta e sete por cento (37%) dos alunos concordam, em parte, com a assertiva de 

que o boicote ao ENADE pode prejudicar a imagem dos cursos de graduação. Para eles, o 

boicote é uma crítica superficial que, apesar de ter sua importância, não é tão eficiente, pois 

deveriam lutar por mudanças. Os grupos que boicotam tendem a ser mal vistos devido à 

credibilidade do ENADE. Boicotar é uma alternativa demasiadamente radical e passa uma 

imagem negativa de desordem da universidade. O governo está fazendo a sua parte. 

De acordo com 35% dos alunos, o boicote pode tornar-se um instrumento contra a 

imagem dos cursos que o praticam. Eles argumentaram.  

1. O boicote não e a melhor forma de reivindicar, porque, mesmo representando 

o descontentamento dos alunos, traz prejuízo aos cursos. 

2. Além de manchar a imagem da universidade, o boicote prejudica os alunos, 

pois o mau desempenho vai para o seu histórico. 

3. Não comparecendo à prova, a aluno ficará sujeito a não receber o diploma.  

4. O boicote não irá mudar a concepção do MEC quanto à avaliação. 

Alguns alunos comentaram que, mesmo não concordando com a forma de 

avaliação, não fizeram boicote, e outros até elogiaram que o ENADE tem uma ótima prova e 

os cursos não têm porque fugir deste tipo de avaliação. 

Vinte e sete por cento (27%) dos alunos não concordam que o boicote pode ser 

um instrumento prejudicial à imagem dos cursos. Vejamos seus comentários. 

1. O boicote é uma alternativa de resistência à avaliação. 
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2. O estado não pode obrigar os alunos a fazerem a prova, por isso deveria ser 

facultativa.  

3. A imagem pública dos cursos que boicotam só pode ser vista de forma 

negativa para a grande massa populacional, que aceita pacificamente tudo o que 

lhe é imposto. 

4. O boicote tem o objetivo de incentivar a criação de uma melhor avaliação dos 

cursos. 

De modo geral, 72% dos alunos acreditam que, no todo ou em parte, o boicote ao 

ENADE pode ser um instrumento contra a imagem dos cursos de graduação. Esta indagação 

compreende uma forma indireta de analisar se os alunos são contra ou a favor do boicote ao 

ENADE. Diante disso, inferimos que 72% dos alunos que responderam o questionário, no 

todo ou em parte, são contra o boicote e 27% são a favor. Vejamos os índices dos alunos que 

se posicionaram contra ou a favor do boicote ao ENADE, por curso: 

 

Quadro 3 – Percentual de alunos por curso que opinaram contra ou a favor do boicote 
ao ENADE  

Cursos 
Percentual de alunos a 

favor do boicote ao ENADE 

Percentual de alunos 
contra o boicote ao 

ENADE 
Arquitetura e Urbanismo 50% 50% 

Biologia 30% 70% 

Computação 20% 80% 

Ciências Sociais 10% 90% 

Engenharia de alimentos 30% 70% 

Filosofia 30% 70% 

Física 10% 90% 

Geografia 10% 90% 

História 70% 30% 

Letras 10% 90% 

Matemática 30% 70% 

Pedagogia 40% 60% 

Química 40% 60% 
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Analisando a tabela, podemos concluir que os cursos com menor percentual de 

alunos que se posicionaram a favor do boicote ao ENADE foram Ciências sociais, Física, 

Geografia e Letras, com 10%, e o curso com maior percentual de alunos a favor do boicote foi 

o de História, com 70%.  

Porém, não se pode concluir através dos resultados que estes constituem 

percentuais de adesão ao boicote, tendo em vista que muitos alunos que se posicionaram a 

favor do boicote revelaram terem feito a prova do ENADE porque o resultado vai para o 

histórico, para o diploma não ficar retido, para não prejudicar o conceito do curso. 

Comentamos o fato de, nas últimas provas do ENADE, alguns cursos entregaram 

a prova em branco como forma de protesto. Procuramos saber a que se pode atribuir essa 

resistência. Solicitamos que entre cinco fatores explicativos escolhessem três. Segue abaixo o 

resultado por ordem de escolha.  

1. Sua validade técnica é questionável e sua metodologia é inadequada. 

2. A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a 

especificidade regionais. 

3. É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade. 

Quanto à utilização dos resultados do ENADE para o marketing de instituições 

particulares, comentamos com os alunos a postura de algumas instituições que realizam 

cursos preparatórios para a prova do ENADE e utilizam os resultados para fazer propaganda 

dos seus cursos. Perguntamos aos alunos se eles concordam com isso e pedimos para 

justificarem suas respostas. Vejamos os resultados: 
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Gráfico 67 – Opinião dos alunos sobre a utilização do resultado do 
ENADE como ferramenta de marketing – UFC 

 

A maior parte dos alunos (75%) não concorda que os resultados do ENADE sejam 

utilizados para o marketing das instituições privadas. Eles consideram que isso é uma postura 



186 
 

 

mercadológica, em que a faculdade está visando apenas aos resultados e não à formação dos 

estudantes. Quanto aos cursinhos, os alunos também não concordam porque é algo artificial, 

uma espécie de maquiagem dos resultados sobre a qualidade do curso. O ENADE serve para 

avaliar o que o aluno aprendeu durante o curso, e, se o ensino for de qualidade, não haverá 

necessidade de tais cursinhos.  

Dezoito por cento (18%) dos discentes responderam sim, concordam que essas 

instituições utilizem os resultados do ENADE para fazer marketing. Para eles, é um ato legal 

visando à obtenção de lucros. Para as faculdades particulares, o marketing é importante, as 

universidades públicas não precisam se preocupar com isso. Em relação aos “cursinhos”, eles 

consideram que é apenas uma forma de revisão, é bom para rever matérias do início do curso.  

Apenas 7% dos alunos responderam que concordam, em parte, que os resultados 

do ENADE sejam utilizados para o marketing de instituições privadas. De acordo com eles, 

essa postura, apesar de pouco ética, é uma forma de essas instituições promoverem seus 

cursos, trazerem mais alunos e, consequentemente, mais lucros. São as empresas 

educacionais.  

Para finalizar, indagamos o que fazer para melhorar os níveis de participação dos 

cursos no ENADE. Oferecemos três opções, e acrescentamos outros para eles opinarem sobre 

o assunto. Estas são as opções escolhidas. 

1. Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e 

orientar a participação dos alunos no ENADE.  

2. Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática 

da Avaliação Institucional em todas as suas etapas.  

Trinta e dois por cento (32%) dos alunos acrescentaram comentários na opção 

outros. Alguns colocaram sugestões de avaliações que melhorariam os níveis de participação 

discente, tais como as avaliações deveriam ocorrer no final do curso; a utilização de uma 

avaliação para cada semestre; a busca novos métodos de avaliação condizentes com a 

especificidade de cada curso, em cada universidade; a avaliação deveria sobre todas as provas, 

trabalhos e dissertação, no decorrer do ano; um sistema avaliativo cujo objetivo seja corrigir 

as falhas; a avaliação deveria ser elaborada com a participação dos alunos. Outros 

aproveitaram o espaço para manifestar sua insatisfação com frases tipo: fora o ENADE, não 

ao ENADE, o governo não pode impor, o ENADE deveria ser facultativo, ou seja, a crítica 

pela crítica, sem a ressonância política de um movimento estudantil organizado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos vem-se promovendo, ainda que de forma lenta, uma nova visão 

em todos os níveis educativos a respeito da avaliação. Por muito tempo ela esteve focada na 

relação aluno-professor privilegiando apenas a avaliação da aprendizagem. Atualmente, a 

avaliação educacional é diversificada, e atua sobre múltiplas dimensões: instituições, cursos, 

currículos, programas, professores, alunos. 

Isso leva alguns autores tais como Orden Hoz (1977), Andriola (1999) a dizerem 

que estamos vivendo a era da avaliação. Endossando essa idéia, Viana (2005) questiona que 

algumas sociedades, como é o caso da norte-americana, possuem verdadeira obsessão em 

relação à avaliação, outras, usam-na com moderação, o que parece ser o caso da Inglaterra. 

Um terceiro grupo de países de Terceiro Mundo sofre a influência de agências internacionais 

de financiamento, as quais usam a avaliação como forma de controle de seus subsídios 

financeiros e influenciam as políticas públicas. A situação, nesses países, é de plena euforia 

avaliativa, especialmente diante da possibilidade de conhecer seus sistemas de ensino e criar 

novas condições a para superação de seus diversos problemas. 

Nesse contexto, Viana (2005) considera que a avaliação às vezes é vista como um 

processo revolucionário que promoverá mudanças imediatas em todo o sistema, abrangendo 

todos os sujeitos (gestores, técnicos, professores, alunos). Nada se faz aos saltos, a avaliação 

não gera um quadro de revolução. Ele ainda leva em conta outro aspecto: as instituições 

tendem a ser conservadoras e a avaliação não está comprometida com o conservadorismo. 

Concordamos com o autor que a avaliação não deve ser vista, nem como um processo 

revolucionário que resolverá todos os problemas, nem com o descrédito de que nenhuma 

conseqüência trará, mas como um processo que conduz a mudanças desejáveis com as quais 

está comprometida. 

Eis a necessidade de se promover uma cultura avaliativa capaz de envolver os 

sujeitos no processo e romper com o conservadorismo. No entanto, devemos lembrar que a 

aculturação de novos hábitos não se dá de forma automática nem imediata: a construção de 

uma cultura de avaliação é um processo que demanda tempo, continuidade, informação e 

reflexão, capaz de impulsionar uma consciência institucional e possibilitar uma visão crítica e 

participativa. O papel da instituição é informar sobre o processo avaliativo à comunidade 

universitária, através dos setores que executam a avaliação. Porém, a conscientização e a 

participação são processos subjetivos. 

 



188 
 

 

Como foi citado anteriormente, durante a elaboração da Monografia de 

Especialização, constatamos que não há, na UFC, uma sólida cultura avaliativa caracterizada 

pela participação dos segmentos que compõem a universidade. Além disso, percebemos as 

relações que existem entre a cultura avaliativa e as representações sociais sobre o processo e o 

sistema avaliativo. Nessa perspectiva, o objetivo desta pesquisa foi analisar a cultura 

avaliativa na Universidade Federal do Ceará, tendo como base as representações sociais dos 

diversos segmentos das unidades acadêmicas dos campi de Fortaleza, que participaram do 

Ciclo de Avaliação Institucional 2005/2006 e do ENADE 2008. Procuramos entender que 

representações sociais existem sobre a Avaliação Institucional na UFC, qual o grau de 

conhecimento sobre o SINAES, qual a participação da comunidade interna no processo de 

auto-avaliação, que representações os alunos e coordenadores de curso têm do ENADE. 

As representações sobre avaliação institucional e a participação dos atores 

internos no processo de auto-avaliação institucional na UFC foram analisadas a partir da visão 

dos gestores e de uma amostra de técnico-administrativos das unidades acadêmicas 

participaram do ciclo de avaliação 2005/2006. 

Os gestores concebem a avaliação institucional como uma ferramenta que visa ao 

conhecimento das instituições, objetivando a melhoria da gestão universitária, na busca de 

apoio para sedimentar compromissos, quer financeiro, quer de outra natureza. Para eles, os 

baixos índices de participação no processo de auto-avaliação estão relacionados, 

principalmente, à ausência de uma cultura avaliativa com visão construtiva e participativa. 

Em seguida, esses profissionais citaram fatores como a falta de informação, a despolitização e 

a falta de compromisso com a instituição. Os gestores sugerem que a interação entre a CPA 

setorial e os diversos segmentos, em nível de graduação e de pós-graduação, assim como 

estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes e técnico-administrativos e 

realizar intenso marketing interno, contribui para melhorar a participação no processo de auto-

avaliação. 

Os técnico-administrativos concebem a avaliação institucional como um 

instrumento que oferece referenciais para orientar a política educacional do Ministério da 

Educação, no sentido de priorizar áreas de intervenção, visando à melhoria da qualidade do 

ensino e da gestão universitária. Para eles, a falta de participação no processo de auto-

avaliação institucional está relacionada com a ausência de uma cultura de avaliação com visão 

construtiva e participativa e com a falta de informação sobre os objetivos e a importância da 

avaliação, aliada à resistência às mudanças. Para melhorar a participação da comunidade 

interna, eles sugerem a sensibilização através do marketing interno, bem como estabelecer 



189 
 

 

incentivos para a participação dos diversos atores sociais, na busca por maior compromisso da 

Administração Superior. 

As representações sobre a participação discente no ENADE foram analisadas pela 

perspectiva dos coordenadores e por uma amostra de alunos dos cursos selecionados para o 

ENADE 2008. 

Conforme 85% dos coordenadores, o boicote ao ENADE é prejudicial à imagem 

pública dos cursos de graduação. Boicotar não leva à discussão crítica, nega a avaliação e não 

lança proposta alternativa. Deixar de participar não é uma postura crítica, deve-se participar e 

manifestar-se através dos órgãos ou entidades de representação. Para 15% dos coordenadores, 

o boicote é uma forma de protesto dos alunos à avaliação do ENADE. É no embate que se 

constrói o ensino público, no questionamento crítico e sério. Sobre os motivos da resistência 

dos alunos à avaliação do ENADE, no geral, os coordenadores acreditam que os alunos não se 

sentem sujeitos da avaliação porque ela é imposta de fora para dentro da universidade, além 

de ser padronizada nacionalmente, ignorando as diversidades e especificidades regionais. Eles 

reforçam que é preciso ser promovida uma cultura de avaliação em todos os níveis. O 

ENADE, quando visto dentro do sistema de avaliação SINAES, apresenta mais pontos fortes 

do que deficiências. Ao final, eles sugerem que todos os participantes do processo, alunos, 

professores, IFES deveriam discutir a importância do ENADE. 

De acordo com 72% dos alunos, o boicote ao ENADE é prejudicial à imagem 

pública dos cursos de graduação. Esse ato é uma crítica superficial, que, apesar de ter sua 

importância, não é tão eficiente, pois se deveria lutar por mudanças. Os grupos que boicotam 

tendem a ser mal vistos devido à credibilidade do ENADE. Vinte e sete por cento (27%) dos 

alunos consideram o boicote uma alternativa de resistência à avaliação, com o objetivo de 

incentivar a criação de uma melhor avaliação dos cursos. Esses estudantes questionam que o 

estado não pode obrigá-los a fazerem a prova, ela deveria ser facultativa. Quanto aos motivos 

da resistência dos alunos à avaliação do ENADE, eles consideram que sua validade técnica é 

questionada e sua metodologia é inadequada, principalmente pelo fato de a prova ser a mesma 

para ingressantes e concludentes, e ser padronizada nacionalmente, não levando em conta as 

diversidades regionais e, por fim, por ser é uma avaliação imposta de fora para dentro da 

universidade. Para incentivar os níveis de participação no ENADE, eles sugerem que seja 

criada, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e orientar os 

alunos. Na opção outros, acrescentaram outras sugestões, tais como as avaliações serem feitas 

no final do curso; a utilização uma avaliação para cada semestre; busca por novos métodos de 
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avaliação condizentes com a especificidade de cada curso, em cada universidade e elaboração 

da avaliação com a participação dos alunos. 

Como podemos ver, as representações têm um caráter específico, não pelo fato de 

serem subjetivas, mas pelas próprias condições de produção. De acordo com Bardin (2004), 

essas condições dizem respeito ao emissor e ao receptor da mensagem, portanto, na análise de 

conteúdo devemos considerar as condições de produção (emissor) e reprodução (receptor). 

Para Jodelet (2001) o lugar, a posição social ou as funções que os indivíduos ocupam 

determinam os conteúdos representacionais e sua organização. 

 Analisando as representações de gestores, coordenadores, técnico-administrativos 

e alunos percebemos essas especificidades em relação à inserção social e aos interesses 

inerentes a cada segmento. Nesse sentido, Bourdieu (2007) considera que todo campo é  lugar 

de uma luta mais ou menos declarada pela definição  da força simbólica das partes envolvidas 

e nunca é completamente independente de sua posição no jogo. O espaço social é 

multidimensional, conjunto aberto de campos relativamente autônomos, quer dizer, 

subordinados quanto ao seu funcionamento e suas transformações, de modo mais ou menos 

direto ao campo de produção econômica. No interior de cada um dos subespaços ocorrem 

lutas de diferentes formas (sem por isso se constituírem necessariamente em grupos 

antagônicos) por meio da constituição de grupos organizados com o objetivo de assegurarem 

a defesa dos interesses de seus membros.  Ou seja, o autor situa e define o campo social, 

aparentemente unificado, que compõe a instituição com as suas segmentações e relações de 

poder.   

Contextualizando o boicote ao ENADE, Demo (2004) assevera que é fundamental 

saber questionar a avaliação, não só porque todo avaliador precisa ser avaliado, mas para que 

o avaliado não seja reduzido a vítima. Mesmo quando provém de autoridade devidamente 

constituída como é o MEC, não cabe aceitar a avaliação de modo subserviente, bem como é 

contraproducente simplesmente rejeitar a avaliação. É bem melhor entrar no jogo para 

também fazer o jogo. Enquanto a comunidade universitária reclama sem oferecer 

contraproposta adequada, o MEC usa de autoridade e não investe na discussão aberta. Esse 

diálogo de surdos não leva a nada. 

Acreditando que cultura é representação e não obediência a regras, o que se 

poderia dizer que foi a idéia originária desse estudo, foi a pretensão de buscar compreender 

um pouco desse emaranhado de relações que dão vida ao cotidiano da UFC através dos 

diversos sujeitos que ali estudam, pesquisam, trabalham, constroem, sonham, que nos 
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motivou a fazê-lo. Almejamos contribuir com a discussão sobre avaliação e o 

desenvolvimento de uma cultura institucional avaliativa e participativa na UFC. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa de campo, tivemos a oportunidade de 

conhecer in loco as nove unidades acadêmicas da sede da UFC. Compreendemos que a UFC é 

um complexo cultural na própria especificidade de cada área (centro, faculdade, curso) com 

seus interesses e objetivos, bem como na diversidade cultural dos diversos segmentos que a 

compõe. Porém, no íntimo de cada diferença (cultural, política, econômica, tecnológica, 

ideológica), encontramos um ponto em comum, um álibi para encorajar e amenizar o que o 

coletivo no seu individualismo nos provoca: o desejo de contribuir para o aprimoramento e o 

desenvolvimento da UFC suscita uma solidariedade orgânica, um elo cultural.  
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APÊNDICES 
 

Apêndice A – Questionário da pesquisa de campo com os gestores 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Caro Gestor, este questionário tem como objetivo realizar a pesquisa de campo da 
dissertação Cultura Avaliativa na Universidade Federal do Ceará: representação social 
dos atores internos, do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior. 
Solicito-lhe, gentilmente, uma contribuição respondendo este questionário. Como requisito 
ético, esta pesquisa preserva o anonimato das pessoas, assegurando, dessa forma, o não 
constrangimento pela transparência nas respostas.  

Agradeço antecipadamente sua colaboração para a construção deste trabalho. 
 

Laura Alves de Souza 
 
Unidade acadêmica: _________________________________________________________ 
 
1. Conhece a proposta de avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES?  
  
 Sim  (   )     Não (   )      Em parte (   ) 
 

2. Como V. Sª. percebe a Avaliação Institucional?  
 
( ) Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos.   
(  )  Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção, visando à 

melhoria da qualidade do ensino.  
(   ) Um recurso que constitui critério de apoio financeiro ou de outra natureza.  
(   ) Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária.  
(  ) Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do Ministério da 

Educação.  
(   ) Outros:  ______________________________________________________________ 
 
3. De acordo com o Relatório Final de Auto-Avaliação da UFC (2005-2006), os índices de 

participação dos três segmentos que compõem a Universidade através dos formulários 
disponibilizados no site, foram: 15% dos alunos matriculados em pelo menos uma 
disciplina de graduação, 24% dos docentes efetivos e 9% dos servidores técnico-
administrativos. No âmbito de sua Unidade Acadêmica, V. Sª. atribui a quais fatores os 
baixos índices de participação no processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC? 
Escolha os dois mais relevantes, na lista abaixo apresentada. 

 
(   ) Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  
(  ) Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das IFES  que, 

cética aos projetos  para a área educacional, reage com certo descrédito ao SINAES.  
(   )  Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa  
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(  ) A  interação  de  fatores complexos da conjuntura interna (greve) e da conjuntura nacional  
(crise política) que, além de quebrar o ritmo de trabalho das CPA’s  atingiu  a 
credibilidade das propostas do SINAES 

(   ) Outros: ______________________________________________________________ 
 
4. No Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada pela redemocratização, há certo 

desgaste em relação à credibilidade dos processos avaliativos.  A gênese deste descrédito 
pode estar relacionada  a  que fatores? 

 
(  ) As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter sido 

marcadas por certa verticalidade.    
(  )  As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de supervisão 

do MEC.  
(   )  São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e os cursos 

como sujeitos.  
(  ) O sistema de  avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, com nítida 

ênfase à primeira.  
(   )  Outros: _________________________________________________________________ 
 
5. Conforme Chauí (2000), a gênese da cultura brasileira tem raízes fincadas no 

autoritarismo e no poder centralizador. Determinadas conjunturas históricas, que em si 
foram superadas, se atualizam e ganham novas roupagens nos diversos aspectos da nossa 
vida social, econômica e política.  Conceitos negativos e experiências antidemocráticas 
de avaliação podem influenciar os níveis de participação? 

 
Sim (   )     Não (   )      Em parte (   ) 
 
5.1  Comente sua resposta, considerando a situação da avaliação na UFC.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. Na sua concepção, o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação dos 

atores sociais na Auto-Avaliação da UFC? Escolha as três opções mais relevantes. 
(  ) Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito de cada 

unidade acadêmica da UFC. 
(  )  Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenha baixa adesão de seus 

membros. 
(   ) Realizar reuniões em locais alternados no âmbito das unidades acadêmicas. 
(  ) Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática da auto-

avaliação institucional. 
(   ) Aprimorar  a  comunicação  interna  entre  a CPA setorial  e os docentes, os técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-mail, reuniões 
departamentais, de cursos de graduação e pós-graduação. 

(   ) Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes  e técnico-administrativos, 
como incluir a atividade de membro da CPA como participação que pode contar créditos 
ou  incentivo na ascensão funcional. 

(    ) Outros: ______________________________________________________________ 
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Apêndice B – Questionário da pesquisa de campo com os técnico-administrativos 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Caro Servidor Técnico-administrativo este questionário tem como objetivo realizar a 
pesquisa de campo da dissertação Cultura Avaliativa na Universidade Federal do Ceará: 
representação social dos atores internos, do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da 
Educação Superior. Solicito-lhe, gentilmente, uma contribuição respondendo este 
questionário. Como requisito ético, esta pesquisa preserva o anonimato das pessoas, 
assegurando, dessa forma, o não constrangimento pela transparência nas respostas.  

Agradeço antecipadamente sua colaboração para a construção deste trabalho. 
 

Laura Alves de Souza 
 
Unidade acadêmica: _________________________________________________________ 
 
 
1. Conhece a proposta de avaliação institucional do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES?  
   
 Sim  (   )     Não (   )      Em parte (   ) 
 
2. Como V. Sª. percebe a Avaliação Institucional?  
 
( ) Uma ferramenta capaz de ampliar o conhecimento das instituições e sedimentar 

compromissos.   
(  ) Um instrumento que dispõe de referenciais para priorizar áreas de intervenção, visando à 

melhoria da qualidade do ensino.  
(   ) Um recurso que constitui critério de apoio financeiro ou de outra natureza.  
(   ) Uma ferramenta que pode influenciar na melhoria da gestão universitária.  
(  ) Um aparato que oferece referenciais para orientar a política educacional do Ministério da 

Educação.  
(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
 
3. Respondeu ao questionário eletrônico disponibilizado no site na fase da Auto-Avaliação da 
Universidade Federal Ceará (2005-2006)? 
 
Sim (   )     Não (   )       
 
3.1 O questionário eletrônico correspondeu às suas expectativas? 
 
Sim (   )     Não (   )      Não respondi ao questionário (   ) 
 
4. De acordo com o Relatório Final de Auto-Avaliação da UFC (2005-2006), os índices de 
participação dos três segmentos que compõem a Universidade através dos formulários 
disponibilizados no site, foram: 15% dos alunos matriculados em pelo menos uma disciplina 
de graduação, 24% dos docentes efetivos e 9% dos servidores técnico-administrativos. No 
âmbito de sua Unidade Acadêmica, V. Sª. atribui a quais fatores os baixos índices de 
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participação no processo de Auto-Avaliação Institucional da UFC? Escolha os dois mais 
relevantes, na lista abaixo apresentada. 
 
(   ) Falta de informação sobre os objetivos e a importância da auto-avaliação.  
(  ) Processo de despolitização e esvaziamento político da comunidade interna das IFES  que, 

cética aos projetos  para a área educacional, reage com certo descrédito ao SINAES.  
(   )  Ausência de uma cultura de avaliação com visão construtiva e participativa  
( ) A interação de fatores complexos da conjuntura interna (greve) e da conjuntura nacional  

(crise política) que, além de quebrar o ritmo de trabalho das CPA’s  atingiu  a 
credibilidade das propostas do SINAES.  

(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
 
5. No Brasil, mesmo com a abertura política caracterizada pela redemocratização, há certo 
desgaste em relação à credibilidade dos processos avaliativos.  A gênese deste descrédito 
pode estar relacionada  a  que fatores? 
 
( ) As experiências de avaliação institucional no país, quase sempre, parecem ter sido 

marcadas por certa verticalidade.    
(  )  As propostas de avaliação estão centradas exclusivamente nas atribuições de supervisão 

do MEC.  
(  )  São programas gerencialistas que praticamente não consideram as instituições e os cursos 

como sujeitos.  
(  ) O sistema de  avaliação não distingue adequadamente supervisão e avaliação, com nítida 

ênfase à primeira. 
(   )  Outros: _________________________________________________________________ 
 
6. Na sua concepção, o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação dos 
atores sociais na Auto-Avaliação da UFC? Escolha as três opções mais relevantes. 
(  ) Realizar intenso marketing interno no decorrer dos semestres letivos, no âmbito de cada 

unidade acadêmica da UFC. 
(  ) Promover eventos em setores que não foram atingidos ou que tenham baixa adesão de seus 

membros. 
(   ) Realizar reuniões em locais alternados no âmbito das unidades acadêmicas. 
( ) Buscar  maior  comprometimento  da  Administração  Superior à sistemática da auto-

avaliação institucional. 
( ) Aprimorar a comunicação interna entre a CPA setorial  e os docentes, os técnico-

administrativos e os representantes estudantis (CA’s e PET’s), por e-mail, reuniões 
departamentais, de cursos de graduação e  de pós-graduação. 

( ) Estabelecer incentivos à participação dos docentes, discentes  e técnico-administrativos, 
como incluir a atividade de membro da CPA como participação que pode contar créditos 
ou  incentivo na ascensão funcional. 

(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
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Apêndice C – Questionário da pesquisa de campo com os  coordenadores 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Caro Coordenador este questionário tem como objetivo realizar a pesquisa de campo 
da dissertação Cultura Avaliativa na Universidade Federal do Ceará: representação 
social dos atores internos, do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação 
Superior. Solicito-lhe, gentilmente, uma contribuição respondendo este questionário.  Como 
requisito ético, esta pesquisa preserva o anonimato das pessoas, assegurando, dessa forma, o 
não constrangimento pela transparência nas respostas.  

Agradeço antecipadamente sua colaboração para a construção deste trabalho. 
 

Laura Alves de Souza 
 

Curso: _____________________________________________________________________ 
 
1. Você conhece a sistemática de avaliação do ENADE?  
   
 Sim  (   )     Não (   )      Em parte (   ) 
 
2. O “boicote” à prova do ENADE representa uma postura crítica dos cursos (discentes e 
docentes), mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem pública dos cursos de 
graduação. Concorda com essa assertiva? 
 
Sim (   )      Não (   )      Em parte (   ) 
 
2.1 Comente. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Nos últimos exames do ENADE, alunos de alguns cursos entregaram a prova em branco 
como forma de protesto. A que se pode atribuir essa resistência? Escolha três fatores 
explicativos desse fenômeno, dentre os abaixo apresentados. 
 
(    )  É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade.  
(    )  Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 
(  ) A  prova  é  padronizada  nacionalmente  e  não  leva  em  conta  a  diversidade  e  a 

especificidade  regionais. 
(    )  Sua validade técnica é questionável  e sua metodologia é inadequada. 
(    )  O ENADE é um instrumento de premiação e/ou punição dos alunos.  
(    ) Outros: _________________________________________________________________ 
 
4. Há cursos e faculdades particulares que organizam verdadeiros “cursinhos” para formação 
da prova do ENADE e utilizam o resultado como ferramenta de marketing da qualidade dos 
cursos e da instituição. Você concorda com isso? 
 
Sim (   )      Não (   )   (   ) Em parte 
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4.1 Justifique sua resposta: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
   
 
5. Na sua concepção, o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação dos 
cursos no ENADE? 
 
(  ) Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e orientar  a 

participação dos alunos no ENADE. 
(  ) Promover  palestras  com  informações  em  setores  que tenham baixa adesão de seus 

alunos. 
( ) Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática da 

Avaliação Institucional em todas as suas etapas. 
(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
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Apêndice D – Questionário da pesquisa de campo com os alunos 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Caro aluno, este questionário tem como objetivo realizar a pesquisa de campo da 
dissertação Cultura Avaliativa na Universidade Federal do Ceará: representação social 
dos atores internos, do Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior. 
Solicito-lhe, gentilmente, uma contribuição respondendo este questionário.  Como requisito 
ético, esta pesquisa preserva o anonimato das pessoas, assegurando, dessa forma, o não 
constrangimento pela transparência nas respostas.  

Agradeço antecipadamente sua colaboração para a construção deste trabalho. 
 

Laura Alves de Souza 
 

Curso: _____________________________________________________________________ 
 
 
1. Você conhece a sistemática de avaliação do ENADE?  
   
 Sim  (   )     Não (   )      Em parte (   ) 
 
2. O “boicote” à prova do ENADE representa uma postura crítica de alguns  cursos (discentes 
e docentes), mas pode tornar-se um instrumento contra a própria imagem pública dos cursos 
de graduação. Concorda com essa assertiva? 
 

Sim (   )      Não (   )      Em parte (   ) 
 
2.1 Comente: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Nos últimos exames do ENADE, alunos de alguns cursos entregaram a prova em branco 
como forma de protesto. A que se pode atribuir essa resistência? Escolha três fatores 
explicativos desse fenômeno, dentre os abaixo apresentados.  
 
(   )  É uma avaliação imposta de fora para dentro da universidade.  
(   )  Os alunos não se sentem sujeitos da avaliação. 
(  ) A prova é padronizada nacionalmente e não leva em conta a diversidade e a especificidade  

regionais. 
(   ) Sua validade técnica é questionada  e sua metodologia é inadequada. 
(   ) O ENADE é um instrumento de premiação e/ou punição dos alunos.  
(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
 
4. Há cursos e faculdades particulares que organizam verdadeiros “cursinhos” para formação 
da prova do ENADE e utilizam o resultado como ferramenta de marketing da qualidade dos 
cursos e da instituição. Você concorda com isso? 
 
Sim (   )      Não (   )      Em parte (   ) 



202 
 

 

4.1  Justifique sua resposta: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Na sua concepção, o que poderia ser feito para melhorar os níveis de participação dos 
cursos no ENADE? 
 
( ) Criar, no âmbito de cada departamento, uma comissão especial para organizar e orientar  a 

participação dos alunos no ENADE. 
(  ) Promover palestras com informações  em setores que tenham baixa adesão de seus alunos. 
( )Buscar maior comprometimento da Administração Superior com a sistemática da Avaliação 

Institucional em todas as suas etapas. 
(  ) Outros: __________________________________________________________________ 

 


