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RESUMO 

 

A avaliação institucional, tendo como foco a autoavaliação é um Instrumento para o 

aprimoramento da gestão das instituições federais de ensino superior. Nesta 

dissertação, é feita uma descrição dos pontos de interseção, das duas formas de 

autoavaliação, uma prescrita pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e a outra preconizada pelo Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), que permitem elaborar saberes que 

possam ser aplicados, na prática, ao ser realizado o planejamento participativo. 

Analisam-se, também, os dados colhidos nas fontes indicadas, buscando-se 

responder à pergunta geradora, com suporte no tema, e esclarecer como ocorre 

interlocução das autoavaliações: na perspectiva do SINAES e do GESPÚBLICA. Os 

pontos de interação nestas ferramentas são destacados, bem como, a sinergia entre 

os instrumentos que permite criar mecanismos promotores do alinhamento dos 

processos, com vistas à elaboração de um plano de melhoria da gestão, com 

hierarquização de prioridades, que pode ser produzido com suporte na sinergia entre 

os instrumentos de autoavaliação institucional. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Gestão Pública. Educação Superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The institutional assessment, focusing on self-assessment is an instrument for 

improving the management of federal higher education intuitions. This dissertation is 

a description of the intersection between the two forms of self-assessment prescribed 

by a National Assessment System of Higher Education (SINAES) and the other 

advocated by the National Public Management and Debureaucratization 

(GESPÚBLICA), which allow to draw knowledge that can be applied in practice to be 

carried out participatory planning and analyzes the data collected from the sources 

indicated, trying to answer the question generating, from the subject, and clarify how 

is dialogue between self-assessments: in view of SINAES and the GESPÚBLICA. 

The points of interaction between those instruments are highlighted, as well as the 

synergy between the tools that allows you to create mechanisms to promote 

alignment of management processes with the mission and developing a plan to 

improve the management, with a hierarchy of priorities that can be generated from 

the synergy between the instruments of institutional self-evaluation.  

 

Key-words: Performance Evaluation. Public Management. Higher Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ACE  Avaliação das Condições de Ensino (tem traço) 

ACG  Avaliação dos Cursos de Graduação  

ANDES  Associação Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior  

AVALIES  Avaliação das Instituições de Educação Superior  

BID  Banco Interamericano de Desenvolvimento  

BSC  Balanced Scorecard 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEB   Câmara de Educação Básica 

CES  Câmara de Educação Superior  

CFE  Conselho Federal de Educação  

CHESF  Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

CNE  Conselho Nacional de Estudantes  

CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  

CONAES  Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CPA  Comissão Própria de Avaliação  

CPAs  Comissões Próprias de Avaliação  

CUT  Central Única dos Trabalhadores 

DASP  Departamento Administrativo do Serviço Público 

ELETROBRAS   Centrais Elétricas Brasileiras S.A.  

ENADE  Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes  

ENC  Exame Nacional de Cursos  

FNPQ  Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade  

FNQ  Fundação Nacional da Qualidade  

GERES  Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior  

GESPÚBLICA  Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

GT  Grupo de Trabalho  

GUT  Gravidade, Urgência e Tendência. 

HUWC  Hospital Universitário Walter Cantídio  

IAG  Instrumento de Avaliação da Gestão 

IAGP  Instrumento para Avaliação da Gestão Pública  

IES  Instituições de Ensino Superior  

 



 

IFES  Instituições Federais de Ensino Superior  

INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

MARE  Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

MEAC  Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 

MEC   Ministério da Educação  

MEG  Modelo de Excelência de Gestão Pública 

MEGP  Modelo de Excelência de Gestão Pública 

MOBRAL  Movimento Brasileiro de Alfabetização 

MPOG  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  

OM  Oportunidades de melhoria 

PAIUB  Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras  

PARU  Programa de Avaliação da Reforma Universitária  

PBQP  Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

PDCA  Ciclo Deming da Qualidade / Plan, Do, Check e Action 

PDRAE  Plano Diretor da Reforma do Estado 

PETROBRAS  Petróleo Brasileiro S/A  

PMG  Plano de Melhoria da Gestão  

PNE  Plano Nacional de Educação  

PPA  Plano Plurianual 

PPI  Projeto Pedagógico Institucional  

PQGF  Prêmio Nacional de Gestão Pública 

PQSP  Programa da Qualidade no Serviço Público 

PrND  Programa Nacional de Desburocratização 

SEEC  Serviço de Estatística da Educação e Cultura  

SEGES  Secretaria de Gestão  

SIED  Sistema Integrado de Informações Educacionais  

SINAES  Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

UFC  Universidade Federal do Ceará 

UDF  Universidade do Distrito Federal  

UNE  União Nacional dos Estudantes  

USP  Universidade de São Paulo  

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................... 
12 

2 AUTOAVALIAÇÕES NA PERSPECTIVA DO SINAES E DO 
GESPÚBLICA .......................................................................................... 19 

2.1 Enredo histórico do ensino superior no Brasil ..................................... 19 

2.2 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES ..  41 

2.2.1 Síntese sobre o SINAES .......................................................................... 43 

2.2.2 Autoavaliação Institucional na perspectiva do SINAES ....................... 46 

2.2.3 SINAES: um sistema de medição de desempenho da Educação 
Superior ..................................................................................................... 50 

2.4 Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 
GESPÚBLICA ............................................................................................ 53 

2.4.1 Síntese sobre o GESPÚBLICA  ............................................................... 54 

2.4.2 O Modelo de Excelência em Gestão Pública - MEGP e o 
GESPÚBLICA ............................................................................................ 58 

2.4.3 Autoavaliação Institucional na perspectiva do GESPÚBLICA  ............ 60 

2.4.4 O GESPÚBLICA: reforma administrativa do Estado brasileiro no 
alvorecer do século XXI ........................................................................... 63 

3 INTERLOCUÇÃO DE AUTOAVALIAÇÕES: NA PERSPECTIVA DO 
SINAES E DO GESPÚBLICA, POR BLOCOS TEMÁTICOS ................... 96 

3.1 O método de pesquisa utilizado ............................................................. 96 

3.2 Análise reflexiva da avaliação da gestão pública à luz do SINAES e 
do GESPÚBLICA ...................................................................................... 97 

3.3 Pontos de sinergia que permitem o alinhamento das autoavaliações 
na perspectiva do SINAES e do GESPÚBLICA,  por blocos 
temáticos ................................................................................................... 99 

4 CONCLUSÕES .......................................................................................... 109 

 REFERÊNCIAS .......................................................................................... 113 

 APÊNDICE ................................................................................................. 123 

 

 



12 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Um dos maiores desafios do administrador público é a criação de um 

valor público positivo, percebido pela sociedade, ensejado pela satisfação de seus 

usuários, em um exercício contínuo de avaliar e melhorar a qualidade dos resultados 

que o conjunto de suas práticas de gestão é capaz de garantir. 

O conceito de qualidade é bastante discutido em todo o mundo, existindo 

diversas vertentes na sua definição teórica e na metodologia para avaliar esta 

qualidade. 

A avaliação da qualidade percebida pela sociedade é um tema com um 

grande viés de subjetividade. Por conta disto, para que o administrador público 

possa minorar este viés, é necessário que ele alie a pesquisas avaliativas 

instrumentos de avaliação normativa. 

Na sua escolha por instrumentos de avaliação normativa, o administrador 

público deve se nortear por premissas e pressupostos teóricos que lhe permitam 

realizar meta-avaliação, compreendendo que esses instrumentos não 

necessariamente terão as especificidades que atendam às suas expectativas. 

Quando se reporta em avaliar, deve-se definir primeiro o que avaliar, 

como avaliar, por que avaliar, quando e para que avaliar. 

O objetivo mais ambicioso da avaliação consiste, primordialmente, em 

alcançar a qualidade, isto é buscar a melhora ou o aperfeiçoamento do objeto de 

estudo (ANDRIOLA, 2003).  

A busca da excelência na gestão é um tema cada vez mais presente nas 

organizações de ensino superior em função do novo cenário da educação superior 

no País. Os gestores buscam de maneira persistente ferramentas da gestão que os 

auxilie na tomada de decisão. 

O modelo de excelência na gestão preconiza que a organização tenha uma 

liderança que elabore estratégias e planos com foco nos clientes, respeitando a 

Sociedade, embasada em informações e conhecimento, mediante a gestão das 

pessoas que desenvolvem processos de trabalho que reúnem valor e ensejam 

resultados positivos percebidos pelos clientes. 

A avaliação das instituições de educação superior se destina a 

estabelecer um juízo de valor sobre elas. Estas instituições, portanto, são o objeto 

sobre o qual estabelecemos um juízo de valor, positivo ou negativo, em relação à 
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um modelo previamente definido. Isto nos remete à seguinte dedução: toda 

avaliação se fará em torno de um modelo. 

A avaliação institucional, tendo como foco a autoavaliação é um 

instrumento para o aprimoramento da gestão das intuições federais de ensino 

superior. Nem sempre, no entanto, as ferramentas utilizadas nestas avaliações se 

harmonizam às especificidades do serviço público, em função das suas 

características bastante singulares. 

Devemos ressaltar, ainda, que, na avaliação, a autonomia das instituições 

fica mais preservada quando do uso de instrumentos de autoavaliação, pois eles 

permitem que ela se faça interna corporis. 

Além do mais, a autoavaliação participativa também deve ser formativa 

pela necessidade de geração de informações que possam ser utilizadas pelo 

administrador público para melhorar a qualidade dos resultados do conjunto de suas 

práticas de gestão. 

Ao investigar os saberes ou os conhecimentos elaborados no exercício da 

autoavaliação e do planejamento participativo, em ambientes da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), Socorro Rodrigues encontrou resultados que indicaram ser 

possível aprender e aplicar, na prática, alguns conhecimentos adquiridos sobre 

autoavaliação e planejamentos em colaboração. Ela, no entanto, ressalta que os 

agentes envolvidos lamentaram a falta de vivência e de cultura nessa seara 

(RODRIGUES, M.S.S., 2007). 

O governo brasileiro busca, por meio de decretos e leis, fomentar entre os 

administradores públicos a cultura da realização de ciclos contínuos de 

autoavaliação e melhoria. 

Exemplo disto é a publicação, pelo Governo Federal, em 14/04/2004, da 

Lei nº. 10.861, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e, em 23 de fevereiro de 2005, do Decreto nº 5.378, instituindo o 

Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), que 

fornecem instrumentos para autoavaliação da qualidade do ensino e da gestão do 

serviço público. 

O instrumento de autoavaliação do SINAES tem um caráter de 

obrigatoriedade e é utilizado em instituições (públicas e privadas), já o instrumento 

de autoavaliação do GESPÚBLICA tem um caráter de ser utilizado por adesão 

voluntária e é específico para as instituições públicas. 
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Como existem estas especificidades esta pesquisa busca compreender 

se existe interlocução de duas formas de autoavaliação, na perspectiva do SINAES 

e do GESPUBLICA, e se elas permitem elaborar saberes que possam ser aplicados, 

na prática, ao ser realizado o planejamento participativo. 

A decisão de pesquisar este assunto se prende ao fato de que 

participamos de uma experiência, no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) 

e na Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC), da UFC, voltada para a 

melhoria dos processos de trabalho assistenciais. Nota-se empiricamente uma 

dificuldade de estabelecer sinergia entre os processos de ensino, inclusive em 

função dos instrumentos de acreditação hospitalar não privilegiarem, de forma clara, 

métodos de avaliação da integração docente – assistencial. 

Esta aparente dicotomia poderá trazer impactos relevantes na formação 

dos profissionais egressos do Hospital, ensejando impactos sociais, em função da 

qualidade do profissional que será disponibilizado para o mercado de trabalho. 

A hipótese básica que norteia este estudo é a de que é possível realizar 

um planejamento participativo usando saberes elaborados com base na interlocução 

de autoavaliações, na perspectiva do SINAES e do GESPUBLICA. 

E a hipótese secundária é a de que é possível estabelecer mecanismos 

que promovam o alinhamento dos processos, usando saberes elaborados com 

suporte na interlocução de autoavaliações, na perspectiva do SINAES e do 

GESPUBLICA, que possam ser aplicados na prática ao ser realizado um 

planejamento participativo. 

O objetivo geral deste trabalho é identificar a interlocução ou a sinergia 

existente dos dois instrumentos de avaliação e planejamento, que conformem 

decisões adequadas ao fazer institucional, melhorando os processos de tomada de 

decisão, e descrever os pontos de divergências entre as duas ferramentas da gestão 

que ao se distanciarem, podem impedir a constituição de saberes para a prática de 

planejamentos participativos. 

O estudo é relevante social, política e cientificamente, desde que possa 

trazer as seguintes contribuições: 

 A confirmação geral de que é possível realizar um planejamento 

participativo usando saberes elaborados a partir da interlocução entre 

auto-avaliações, SINAES e GESPUBLICA; 
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 A clarificação da teoria ao descrever os pontos de interlocução 

encontrados ao confrontar as duas formas de auto-avaliação, do 

SINAES e do GESPUBLICA que permitem elaborar saberes que 

possam ser aplicados, ao ser realizado o planejamento participativo; 

A importância deste tema do ponto de vista geral é decorrência de que a 

criação de um valor público positivo, percebido pela sociedade, ensejado pela 

satisfação de seus usuários, em um exercício contínuo de avaliar e melhorar a 

qualidade dos resultados que o conjunto de suas práticas de gestão é capaz de 

garantir se tornou um dos maiores desafios do administrador público. 

Este tema também se reveste de importância em virtude da avaliação 

institucional, tendo como foco a autoavaliação, por ser um instrumento para o 

aprimoramento da gestão das intuições federais de ensino superior. Nem sempre, 

porém, as ferramentas utilizadas nestas avaliações se harmonizam às 

especificidades do serviço público, em função das suas características bastante 

singulares. 

Entende-se que existe possibilidade de que a pesquisa venha a sugerir 

modificações no âmbito da realidade abarcada pelo tema proposto, se esta 

conseguir estabelecer o alinhamento dos processos, da assistência e do ensino, 

usando saberes elaborados com base na interlocução de autoavaliações, SINAES e 

GESPUBLICA, que possam ser aplicados, ao ser realizado um planejamento 

participativo, o que se tornaria uma grande solução para os casos particulares dos 

hospitais universitários e, eventualmente, para outras instituições ligadas a 

universidades públicas e privadas. 

Este tema se reveste de importância por possibilitar esclarecer se o uso 

dos dois instrumentos de autoavaliação não se trata de um retrabalho, no caso, de 

uma universidade federal, bem como abrir perspectivas para pesquisas que 

esclareçam sobre a necessidade de refinamentos no instrumento do SINAES em 

função das especificidades do serviço público, porquanto o instrumento de 

autoavaliação do GESPÚBLICA já é um refinamento de instrumentos de 

autoavaliação utilizados pela iniciativa privada, ensejando com origem nesta 

pesquisa, a possibilidade de descoberta de soluções para casos gerais e / ou 

particulares. 

A importância de haver sinergia entre metodologias de avaliação 

institucional é evitar retrabalho e possibilitar aos gestores aumentar a capacidade de 
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tomada de decisão assegurando a eficácia e a eficiência, bem como promovendo a 

adequação das ações dos impactos produzidos pelo alcance dos objetivos 

estratégicos e operacionais da organização, com instrumentos adequados para 

aferição dos resultados quanto à relevância institucional avaliada, conhecendo-se a 

eficiência dos produtos, a eficácia dos processos de trabalho e sua efetividade 

social, ou seja, o impacto dos produtos (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 

2010). 

A avaliação institucional é relevante por organizar um sistema descritivo, 

coerente e amplo, que proporcione o conhecimento qualitativo e holístico, bem como 

por destacar a riqueza das sequências históricas, reveladoras de tendências, e 

também por oferecer um precioso manancial de informações educacionais que pode 

resultar da união entre esse embrionário sistema de dados e indicadores 

institucionais e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

proporcionando aos gestores maior facilidade na execução do planejamento 

estratégico institucional (ANDRIOLA, 2004). 

Portanto, se faz oportuno, do ponto de vista científico, o estudo da 

utilidade dos instrumentos de avaliação institucional, preconizados pelo 

GESPÚBLICA já que eles oferecerem apoio para a implantação e implementação do 

Sistema de Avaliação Continuada da Gestão Pública contribuindo desta forma para 

consolidar uma administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão. 

Estudar os instrumentos de avaliação do SINAES também é relevante por 

ser este um sistema de medição de desempenho das instituições de ensino superior 

preconizado pelo Ministério da Educação (MEC) e que tem um foco específico nos 

processos finalísticos das instituições federais de ensino superior (IFES), bem como 

de seus processos de apoio. 

Entende-se de grande relevância a resolução de pontos obscuros, 

produzidos por inferências empíricas, sobre a possibilidade de se realizar um 

planejamento participativo usando saberes elaborados com base na interlocução de 

autoavaliações – SINAES e GESPUBLICA. 

Para melhor compreensão dos dados coletados nesta pesquisa, eles se 

encontram estruturados da seguinte forma: 

Após a introdução, na segunda seção, é feito um histórico da educação 

superior, bem como é elaborada uma síntese sobre o SINAES e a revisão teórica 

sobre os fundamentos da autoavaliação institucional preconizada pelo SINAES, bem 
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como suas definições e conceitos à luz da literatura e do marco legal. Também 

procedemos a revisão sobre avaliação institucional, tendo por base a literatura 

técnica, bem como um alinhamento conceitual sobre avaliação e qualidade.  

Também apontamos algumas diferenças entre avaliação normativa e pesquisa 

avaliativa. Procedemos à relação entre avaliação normativa e avaliação formativa e 

apresenta-se uma síntese sobre autoavaliação e autoavaliação institucional, para 

dar um embasamento teórico que permita analisar as questões propostas por este 

trabalho. Em seguida, providenciamos uma revisão teórica sobre os principais 

sistemas de medição de desempenho ao longo da história, para que se entenda de 

modo mais claro a gênese dos atuais sistemas de medição de desempenho da 

educação superior. Neste sentido, passamos então a discorrer sobre o 

GESPÚBLICA, suas definições, premissas e pressupostos teóricos.  É também 

procedida a revisão teórica sobre o modelo de excelência em gestão que norteia o 

referido programa, com destaque para o modelo de excelência em gestão pública, 

que é o alicerce da autoavaliação preconizada pelo GESPÚBLICA. Revisamos 

teoricamente sobre os fundamentos da autoavaliação institucional preconizada pelo 

GESPÚBLICA, bem como suas definições e conceitos arrimados na literatura e no 

marco legal. Por fim, procedemos a uma abordagem do GESPÚBLICA como uma 

reforma do Estado brasileiro no alvorecer do século XXI, revisando teoricamente a 

Administração Pública, e as reformas administrativas do Estado brasileiro até 2003, 

ano da posse do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, com suporte nas publicações 

acerca do tema. 

Na terceira seção é descrito o método de pesquisa utilizado, bem como 

providenciamos uma síntese sobre alinhamento dos instrumentos de autoavaliação. 

Em seguida, elaboramos, por blocos temáticos, a descrição dos pontos de 

interseção das duas formas de autoavaliação, uma prescrita pelo SINAES e a outra 

preconizada pelo GESPÚBLICA, para permitir se elaborar saberes que possam ser 

aplicados, na prática, ao ser realizado o planejamento participativo, e analisam-se os 

dados colhidos nas fontes indicadas, buscando- se responder à pergunta geradora, 

e esclarecer como ocorre interlocução das autoavaliações SINAES e GESPÚBLICA. 

Destacam-se os pontos de interação destes instrumentos, bem como a sinergia entre 

eles, de sorte a permitir criar mecanismos que promovam o alinhamento dos 

processos da gestão com a missão e a feitura de um plano de melhoria, com 

hierarquização de prioridades, que pode ser produzido com origem nesses 
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mecanismos criados da sinergia entre os instrumentos de autoavaliação 

institucional. 

Na quarta seção, apresentamos conclusões sobre o problema suscitado e 

a respeito das hipóteses, destacando-se, também, as portas que se abrem para 

mais pesquisas, com recomendações para trabalhos futuros. 
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2 AUTOAVALIAÇÕES NA PERSPECTIVA DO SINAES E DO GESPÚBLICA 

 

Nesta segunda seção, é feito um histórico da educação superior, bem 

como é elaborada uma síntese sobre o SINAES e a revisão teórica sobre os 

fundamentos da autoavaliação institucional preconizada pelo SINAES, bem como 

suas definições e conceitos à luz da literatura e do marco legal. Também 

procedemos a revisão sobre avaliação institucional, tendo por base a literatura 

técnica, bem como um alinhamento conceitual sobre avaliação e qualidade.  

Também apontamos algumas diferenças entre avaliação normativa e pesquisa 

avaliativa. Procedemos à relação entre avaliação normativa e avaliação formativa e 

apresenta-se uma síntese sobre autoavaliação e autoavaliação institucional, para 

dar um embasamento teórico que permita analisar as questões propostas por este 

trabalho. Em seguida, providenciamos uma revisão teórica sobre os principais 

sistemas de medição de desempenho ao longo da história, para que se entenda de 

modo mais claro a gênese dos atuais sistemas de medição de desempenho da 

educação superior. Neste sentido, passamos então a discorrer sobre o 

GESPÚBLICA, suas definições, premissas e pressupostos teóricos.  É também 

procedida a revisão teórica sobre o modelo de excelência em gestão que norteia o 

referido programa, com destaque para o modelo de excelência em gestão pública, 

que é o alicerce da autoavaliação preconizada pelo GESPÚBLICA. Revisamos 

teoricamente sobre os fundamentos da autoavaliação institucional preconizada pelo 

GESPÚBLICA, bem como suas definições e conceitos arrimados na literatura e no 

marco legal. Por fim, procedemos a uma abordagem do GESPÚBLICA como uma 

reforma do Estado brasileiro no alvorecer do século XXI, revisando teoricamente a 

Administração Pública, e as reformas administrativas do Estado brasileiro até 2003, 

ano da posse do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, com suporte nas publicações 

acerca do tema. 

 

2.1 Enredo Histórico da Educação Superior no Brasil 

 

Processamos, agora, uma visita ao longo da História Pátria demorando – 

nos na Educação Superior e nos movimentos no sentido de avaliá-la. 

No ano de 1549 foi implantado, segundo Lima (2008, p. 270), 
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[...] um ensino superior dirigido às elites, com ofertas e oportunidades fora e 
dentro do ambiente geográfico da Colônia, no entanto, apenas em 1572, o 
ensino superior surgiu no Brasil com o Curso de Artes do Colégio da Bahia 
e acrescenta que isso caracterizou a expansão do ensino superior neste 
país, com o surgimento de cursos e faculdades em vez da criação de 
universidades. 

 

Ao longo dos anos, o ensino jesuítico foi passando por alterações para 

adaptar-se à realidade local brasileira e, em seus colégios, o sistema se organizou 

em quatros graus de ensino, sucessivos e propedêuticos: o curso Elementar, o de 

Humanidades, o de Artes e o de Teologia (RODRIGUES,M.S.S.,2007). 

Como pode ser visto o ensino superior brasileiro já nasceu elitista e 

caracterizado pela criação de cursos e faculdades. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Reino Português e de suas 

colônias, o que provocou o desmantelamento do sistema educacional brasileiro, que 

passou a funcionar com as chamadas “aulas régias”. Nessa época, enquanto, se 

fechavam os colégios dos jesuítas, em todo o País, abriam-se os cursos superiores 

em Olinda e no Rio de Janeiro. Destaque-se que a faculdade do Rio de Janeiro foi 

organizada conforme a Universidade de Coimbra. Após a transferência do poder 

metropolitano para o Brasil, o ensino superior passou por uma reestruturação e a 

viver sob a influência francesa, que teve como uma de suas primeiras providências a 

recusa para a criação de universidade no Brasil. Nesta época, o ensino superior 

tinha como objetivo formar burocratas para o Estado Nacional, profissionais estes 

aptos à produção de bens simbólicos e profissionais liberais (RODRIGUES, M.S.S., 

2007). 

Cunha (2004) destaca que o ensino superior brasileiro era, no Império, 

estatal e centralmente controlado. 

De 1808 até 1883, muitos cursos e disciplinas foram criados, entre as 

quais: Medicina, Odontologia, Farmácia e Obstetrícia, Engenharia, Direito, 

Agricultura, Belas – Artes, Economia Política, Matemática Superior, Química, 

História, Desenho e Música, com unidades de ensino bastante simples e dotadas de 

reduzida burocracia. Neste período, surgiram os primeiros cursos preparatórios pelo 

fato de os cursos secundários não prepararem bem os alunos para o ingresso nos 

cursos superiores. Daí surgiram mais tarde os exames de admissão e as primeiras 

ideias que culminaram com os exames vestibulares (RODRIGUES, M.S.S., 2007). 

Consoante Monlevade (2008, p.246), 
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[...] em 1824, quando D. Pedro I outorgou nossa primeira Constituição 
garantiu para todos os cidadãos a escola primária gratuita sem prever uma 
forma de captação e destinação de recursos para custear suas despesas. As 
conseqüências vieram a galope: o governo imperial, ao perceber o 
desconforto de não poder saldar o compromisso com a crescente demanda, 
começou a descentralizar para as províncias o encargo de fundar e manter 
escolas (Ato Adicional de 1834) construindo um esquema de divisão de 
responsabilidades.  

 

Ato Adicional de 1834 dividiu o setor estatal nas esferas nacional e 

provincial. Com a nacional, ficou o ensino primário e médio na sede da Corte, e o 

superior em todo o País, cabendo às províncias, apenas, o ensino primário e médio. 

Os diplomados nas escolas superiores ingressavam em qualquer escola de grau 

superior do País (RODRIGUES,M.S.S., 2007).  

O governo imperial também permitiu o crescimento da rede de escolas 

privadas e confessionais católicas, onde se exerciam dois tipos de financiamento: os 

ricos e remediados pagavam mensalidades e os pobres contribuíam com o que 

podiam, desde gêneros de sua produção agropastoril até o trabalho dos próprios 

alunos (MONLEVADE, 2008).  

Em 1874, informa Socorro Rodrigues (2007, p. 30): 

 
[...] aconteceram mudanças mais significativas no ensino superior, foram 
elas: a criação da Escola Politécnica no Rio de Janeiro e a Escola de Minas 
de Ouro Preto, um ano depois. O núcleo do ensino superior, formado no 
início do Império, formou a base para a construção do que existe até hoje. 

 

A Constituição da República de 1891, também descentralizou o ensino 

superior, até então exclusivo do Poder Central, sendo então compartilhado com os 

estados da Federação, segundo informa Lima (2008). Este mesmo autor alerta para 

o fato de que as funções de controle e regulação da educação superior continuaram 

centralizadas, apesar de terem sido oficializadas em termos republicanos. 

Monlevade (2008, p. 247) noticia o fato de que “com a República, 

ampliou-se a rede de escolas públicas estaduais e cresceu também, especialmente 

no ensino secundário, o número de estabelecimentos privados, com e sem fins 

lucrativos”. 

O ensino superior brasileiro era, sob o Império, estatal e centralmente 

controlado, enquanto a República, ao adaptar o formato do Estado à federação dos 

poderes regionais, quebrou esse padrão. Para que isso acontecesse, foi importante 

o ideário positivista, que preferia o ensino superior deixado ao livre jogo do mercado, 



22 

 

enquanto a "doutrina" estivesse em elaboração pela "classe espiritual". A força 

detida no Estado pelos profissionais (médicos, engenheiros e advogados), no 

entanto, fez com que as instituições de ensino superior herdadas do Império 

permanecessem estatais e que, paralelamente a isto, os positivistas (Benjamim 

Constant à frente) inventaram o modelo brasileiro de credenciamento, até hoje em 

vigor, em linhas gerais (CUNHA, 2004). 

Socorro Rodrigues (2007, p. 32), dá conta de que 

 
[...] as transformações econômicas e institucionais provenientes dos 
movimentos populares, da força da produção da borracha em 1912, do 
algodão, cacau, açúcar e mate, além da queda da café, do arranco 
industrialista com a penetração das empresas norte – americanas no Brasil, 
da primeira guerra mundial de 1914 e de suas consequências tiveram 
influencia plural no aumento da procura pelo ensino superior. 

 

Ainda neste período, as escolas superiores particulares, lideradas pela 

Igreja Católica, até aí não muito aceitas, passaram a expedir diplomas com o mesmo 

valor que os expedidos pelas escolas federais, o que constituiu mudança 

revolucionária, com importante papel na educação superior no Brasil, porque, a 

partir daí, a uniformidade que existia no sistema de ensino superior do Império 

passou a ser substituída por diferenciadas estruturas administrativas e didáticas, 

havendo expansão dos estabelecimentos de ensino, inclusive com a criação de 

faculdades pelos governos estaduais (RODRIGUES,M.S.S., 2007).  

O novo governo republicano determinou o registro nas repartições 

federais dos diplomas das profissões regulamentadas em lei, o que somente poderia 

ser feito com os expedidos por instituições de ensino (estaduais ou privadas) que 

tivessem o mesmo currículo das federais e fossem supervisionadas pelo ministério 

competente (CUNHA, 2004). 

De 1910 em diante, com a publicação da Lei Orgânica do Ensino 

Superior, no governo do Marechal Hermes da Fonseca, foram introduzidas 

modificações importantes, tais como: 

 
1. Os estabelecimentos de ensino superior, criados pelo governo federal, 

não gozariam de qualquer espécie de privilégio.  
2. A instituição dos exames de admissão; 
3. A extensão da fiscalização estatal sobre escolas superiores criadas 

pelos estados e por particulares; 
4. A criação do Conselho Superior de Ensino; 
5. A criação do livre – docente inspirado no regime universitário alemão.  
(RODRIGUES,M.S.S.,2007, p.33).  
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Cunha (2004) destaca o fato de que, nas duas primeiras décadas do 

regime republicano, as faculdades se multiplicaram em todo o País, ao ponto de 

Lima Barreto chamá-las de "academias elétricas". Ele esclarece ainda que a 

desvalorização econômica e simbólica do diploma levou à criação dos exames 

vestibulares, em 1911, medida esta seguida de outras com o mesmo teor, que 

culminaram, em 1925, com a adoção do critério de numerus clausus para o 

ingresso, e ressalta que a defesa da qualidade do ensino, ameaçada pela expansão 

desenfreada, foi o argumento recorrente em todo esse processo. 

A ideia de nascer uma universidade no período do Império, defendida 

pelos liberais e abafada pelos positivistas – que entendiam ser mais vantajoso 

utilizar o recurso de uma universidade para beneficiar o estudo das classes 

populares e atender a um maior número de pessoas – foi liberada com a 

Proclamação da República. Socorro Rodrigues (2007) ressalta que o desejo era 

tanto que, apesar de todo o controle do Estado, surgiram, à revelia do Poder Central, 

três universidades no Brasil. Ela detalha que, em 1909, foi criada a Universidade de 

Manaus, no Amazonas, bem como, em 1911 foi fundada a Universidade de São 

Paulo e em 1912, a Universidade do Paraná. 

Com efeito, Peter (2007, p.45), citando Martins Filho, informa que  

 
[...] neste período, as primeiras universidades federais brasileiras surgiram a 
partir da agregação de escolas, a saber: a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, fundada em 1920, e a Universidade Federal de Minas Gerais cuja 
fundação ocorreu em 1927. 

 

Em 1911, aconteceu a Reforma Rivadávia Corrêa, que favoreceu uma 

expansão das instituições particulares de ensino superior. Esta reforma manteve a 

ação fiscalizadora do Governo Federal, com a criação do Conselho Superior de 

Ensino. Em 1915, no entanto, com a Reforma Carlos Maximiliano, as instituições 

particulares perderam os benefícios da Reforma Rivadávia Corrêa que instituíra 

liberdade para as universidades particulares (LIMA, 2008). 

Em 1928, segundo Socorro Rodrigues (2007, p. 34): 
 

[...] o ensino superior brasileiro sofre nova alteração importante com o 
Decreto nº 5.616, de 1928 que dispôs que as universidades criadas nos 
estados gozassem de perfeita autonomia administrativa, econômica e 
didática e estabeleceu critérios de admissão dos estudantes, obedecendo a 
mesma regulamentação para os estabelecimentos federais. A fiscalização 
desses estabelecimentos ficou a cargo do Departamento Nacional de 
Ensino. 

 



24 

 

A criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, demonstrou um 

movimento de nova busca pela democratização do ensino pós-secundário brasileiro. 

Uma série de decretos efetivou a Reforma de Francisco Campos, ressaltando que 

no âmbito destes decretos estava o de nº 20.158, de 30 de junho de 1931, que 

estruturou, no âmbito do ensino superior, o curso de finanças (LIMA, 2008). 

Em 1931, o Governo Federal elaborou um projeto universitário, 

articulando medidas que se estenderam desde a promulgação do Estatuto das 

Universidades Brasileiras (Decreto-lei nº 19.851/31) à organização da Universidade 

do Rio de Janeiro (Decreto-lei nº 19.852/31) e à criação do Conselho Nacional de 

Educação (Decreto-lei nº 19.850/31) (FÁVERO, 2006). 

Na perspectiva de Cunha (2004), a Era de Vargas foi pródiga para com o 

setor privado em expansão, pois, além de estabelecer a imunidade fiscal para as 

instituições educacionais privadas, em todos os níveis, reconheceu a primeira 

instituição privada do gênero, a Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ele 

ressalta ainda que no concernente ao setor público do ensino superior, a atuação 

varguista foi predominantemente de caráter controlador e centralista ao extremo. 

Cita como exemplo o fato de que Vargas transformou a Universidade do Rio de 

Janeiro em Universidade do Brasil, com a pretensão de fazê-la parâmetro destinado 

a submeter às iniciativas federalistas que despontavam em São Paulo, no Rio 

Grande do Sul e no próprio Distrito Federal. 

Esta Constituição foi a primeira que destinou recursos de impostos 

vinculados à educação nos planos federal (10%), estadual (20%) e municipal (10%), 

na tentativa de aumentar e garantir recursos financeiros para tornar efetivo um 

investimento prioritário, naqueles tempos de “otimismo pedagógico”, no clima do 

Manifesto dos Pioneiros da Educação (MONLEVADE, 2008). 

Fávero (2006) adverte para a noção de que, naquele período, se pode 

evidenciar a instituição da Universidade de São Paulo (USP), em 1934, e a da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935. 

No ano de 1936, foi fundada a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, informa Peter (2007, p. 45), citando Martins Filho. 

O golpe de 1937, que instituiu o Estado Novo inspirado no fascismo 

italiano, não precisou reformar a estrutura do ensino superior já que o Estatuto das 

Universidades Brasileiras, promulgado em 1931, no Ministério de Francisco Campos, 

fornecia toda a normalização para esse grau de ensino sem necessidades de 
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reformulação. Neste mesmo ano, numa demonstração da organização dos 

estudantes universitários, em 21 de agosto, iniciou-se o Conselho Nacional de 

Estudantes (CNE), promovido pela Casa do Estudante do Brasil e em dezembro de 

1938, por ocasião do 2º Congresso Nacional dos Estudantes, organizado pelo CNE 

com a participação de representantes do Ministério da Educação, foi criada a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) (RODRIGUES,M.S.S.,2007). 

O Brasil dos anos 1940 era profundamente diferente daquele que havia 

existido durante a Primeira República, segundo Del Priore e Venâncio (2010, p. 

262). Esses autores ressaltam que uma das razões desta mudança foram as 

reformas educacionais. 

A República Populista (1946/1964) mostrou certa ambiguidade nas 

políticas públicas ao favorecer o crescimento do setor privado, na educação 

superior, em termos de instituições criadas, no aumento de seu efetivo e em termos 

de sua agregação em universidades. Nesse período que ocorreu a federalização de 

faculdades estaduais e privadas, as quais foram reunidas em universidades 

(CUNHA, 2004). 

Neste período foi sancionada, pelo Presidente Café Filho, a lei nº 2373, 

de 16 de dezembro de 1954, criando a Universidade Federal do Ceará 

(RODRIGUES,M.S.S., 2007). 

Atendendo a necessidade de organizar, sistematizar e tornar rotinas as 

estatísticas educacionais, foi criado, em 1956, pelo Decreto nº 38.661, o Serviço de 

Estatística da Educação e Cultura (SEEC), com a finalidade de promover a definição 

de levantamentos sistemáticos e anuais, em trabalho conjunto com o IBGE, sendo 

assim o embrião do Censo da Educação Superior (BRASIL, 2003b). 

Neste período, foram definidos os instrumentos de coleta, que eram 

encaminhados anualmente, via Correios, às instituições de educação superior (IES), 

e preenchidos manualmente. O SEEC recebia os questionários preenchidos, 

realizava uma crítica visual e, por meio da instalação de um Centro de 

Processamento de Dados, procedia e controlava diretamente a apuração dos dados 

coletados e as informações eram divulgadas através de publicação do referido 

serviço (BRASIL, 2003b). 

Em relação à educação superior destaca-se o fato de que, neste período, 

em 20 de dezembro de 1961, foi sancionada pelo presidente João Goulart a Lei nº 
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4.024, que em seu título IV tratava da administração do ensino, título este que foi o 

precursor do futuro SINAES (BRASIL, 1961). 

Neste sentido, Socorro Rodrigues (2007, p.36) informa que essa lei foi 

resultado da mais longa discussão sobre educação travada no Brasil. Socorro 

Rodrigues esclarece que os debates se iniciaram em 1948, prolongando-se até 

1961, e ressalta que uma das discussões mais acirradas era sobre a defesa dos 

projetos de Mariani e Lacerda. Evidencia que Mariani assegurava escola pública e 

gratuita para todos e Lacerda defendia o direito dos pais escolherem a escola para 

os seus filhos. Relata que ao final deste embate, o artigo 2º da LDB, de 1961, 

preconizou que o ensino é direito de todos, tanto do Poder público quanto da 

iniciativa privada. 

No período de 1965 a 1979, as universidades públicas receberam 

recursos que permitiram a montagem do ensino pós-graduado e a institucionalização 

da profissão docente. Neste período, campi universitários foram edificados, com 

laboratórios e facilidades inéditas em nosso país e que novas universidades federais 

e estaduais foram criadas, e as antigas expandiram suas atividades. Em 

contrapartida, as instituições privadas receberam incentivos diretos e indiretos 

inéditos, que, aliados à representação majoritariamente privatista do Conselho 

Federal de Educação (CFE), propiciaram novo surto de expansão (CUNHA, 2004). 

O processo avaliativo das universidades brasileiras foi associado, ainda 

no regime militar, à ambiciosa política de pós-graduação promovida pela 

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

sistema de avaliação pelos pares estendeu-se às agências de fomento à pesquisa. 

É deste período a mais antiga e duradoura experiência brasileira de aspectos de 

avaliação da educação superior, que é a dos cursos e programas de pós-graduação, 

desenvolvida desde 1976 pela CAPES. Apesar disto, até o início da década de 

1980, a produção acadêmica no âmbito da temática da Avaliação Institucional e da 

Avaliação da Educação Superior tinha pouco destaque (BRASIL, 2003b). 

Fávero (2006) informa que no início de 1968, a mobilização estudantil, 

caracterizada por intensos debates dentro das universidades e pelas manifestações 

de rua, exigiu do Governo medidas no sentido de buscar "soluções para os 

problemas educacionais mais agudos, principalmente dos excedentes". A autora 

ressalta que a resposta de maior alcance foi a criação, pelo Decreto nº 62.937, de 

02.07.1968, do Grupo de Trabalho (GT) encarregado de estudar, em caráter de 
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urgência, as medidas que deveriam ser tomadas para resolver a "crise da 

Universidade". 

Socorro Rodrigues (2007, p. 36) ressalta que “em 1968, com a reforma do 

ensino superior, a LDB de 1961 foi profundamente alterada pela Lei 5.540”. 

Apesar de o marco inicial da vasta legislação (Decretos - leis nºs 53/66 e 

252/67), que estabeleceu medidas para a reestruturação das universidades 

brasileiras, somente a partir de 1968, como resultado dos trabalhos do GT e como 

desdobramento da ação iniciada em 1966, acrescida de outros atos, é que aferiu 

sentido se falar de uma legislação básica da reforma universitária (FÁVERO, 2006). 

Consoante Macedo et al. (2005), a reforma universitária, implantada no 

Brasil em 1968, foi planejada pelo segundo governo militar e, apesar de sua 

natureza autoritária, antidemocrática e centralizadora, esta reforma implementou, em 

meio a medidas de mérito discutível, algumas inovações importantes. Os autores 

esclarecem que, ao lado da reformulação da natureza dos exames vestibulares, a 

reforma extinguiu a cátedra e estabeleceu uma carreira universitária aberta e 

baseada no mérito acadêmico. Eles ainda ressaltam que a reforma instituiu o 

departamento como unidade mínima de ensino e pesquisa e criou os colegiados de 

curso. 

O sistema departamental, o exame vestibular unificado, o ciclo básico, o 

sistema de créditos, a matrícula por disciplina, a carreira do magistério e a pós-

graduação foram medidas propostas pela reforma, com o intuito de aumentar a 

eficiência e a produtividade da academia (FÁVERO, 2006). 

Macedo et al. (2005) destacam que a Lei de Diretrizes e Bases de 1968 

retomou uma concepção da reforma Francisco Campos de 1931, abandonada pela 

legislação de 1961, ao estabelecer que o ensino superior, indissociável da pesquisa, 

seria ministrado em universidades e, apenas excepcionalmente, em 

estabelecimentos isolados, organizados como instituições de direito público ou 

privado. Segundo eles, com isso, a reforma de 1968 privilegiou o modelo único de 

instituição de ensino superior no qual a pesquisa estava inserida no cotidiano 

acadêmico. Eles ensinam, no entanto, que a extensão recebia uma função ainda 

pouco definida e de via única, restrita à transferência e resultados à sociedade e ao 

oferecimento, aos estudantes, de oportunidades de participação em programas de 

melhoria das condições de vida da comunidade. 
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Em 1969, o Governo Federal organizou o MOBRAL (Movimento Brasileiro 

de Alfabetização), um programa de proporções nacionais, proclamadamente voltado 

a oferecer alfabetização a amplas parcelas dos adultos analfabetos nas mais 

variadas localidades do País (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). 

Polidori, Fonseca e Larrosa (2006) lembram que, [...] “historicamente, a 

avaliação da educação superior no país tem início na década de 70, com a 

instituição da política de avaliação da pós-graduação pela CAPES, especialmente 

voltada aos cursos de mestrado e doutorado.” 

Ao longo dos anos 1970, na perspectiva de Macedo et al. (2005), um 

vasto conjunto de normas e regulamentos, bem como de decisões do então 

Conselho Federal de Educação, viabilizou a expansão do sistema nacional de 

educação superior pela criação de faculdades isoladas. Eles ressaltam que muitas 

instituições não universitárias, em sua maioria, particulares, foram criadas nesse 

período para atender a uma demanda crescente por educação superior que se 

verificara impossível de ser atendida pela universidade, pública ou privada. Eles 

destacam que a expansão do sistema no período é na verdade suportada pelas 

instituições não universitárias, predominantemente privadas. 

Em 1971, a Lei Federal 5692, consagrou a extensão da educação básica 

obrigatória de quatro para oito anos, o que se tornou o então denominado ensino de 

primeiro grau, bem como dispôs regras básicas para o provimento de educação 

supletiva (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). 

Até o início da década de 1980, a produção acadêmica no âmbito da 

temática da Avaliação Institucional e da Avaliação da Educação Superior tinha 

pouco destaque. Deste período em diante, porém, houve crescente interesse sobre 

a Avaliação da Educação Superior de modo que, ao final da década, os periódicos 

de circulação nacional publicaram, em média, um artigo / mês a respeito (BRASIL, 

2003, p.13). 

Polidori, Fonseca e Larrosa (2007) informam que no âmbito da avaliação 

dos cursos de graduação, datam de 1983 as primeiras ideias sobre o tema, com a 

instituição, pelo MEC, do Programa de Avaliação da Reforma Universitária – PARU, 

que enfatizava a gestão das IES, a produção e a disseminação dos conhecimentos. 

Eles informam ainda que o Programa foi desativado no ano seguinte, tendo sido 

substituído por várias iniciativas governamentais, como a constituição da "Comissão 
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de Notáveis" em 1985, e do Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior – 

GERES, em 1986. 

A avaliação das universidades brasileiras era concebida, 

predominantemente, como uma forma de as IES prestarem contas à sociedade dos 

investimentos efetuados pelo setor público, que precisavam ser justificados. Este 

processo avaliativo foi associado, ainda no regime militar, à ambiciosa política de 

pós – graduação promovida pela CAPES, cujo sistema de avaliação pelos pares 

estendeu-se às agências de fomento à pesquisa. Com o retorno à democracia, 

paradoxalmente, começou uma resistência à avaliação externa. Tal fato relaciona-se 

ao caráter punitivo que esses processos adquiriram nesta época, no plano 

internacional (BRASIL, 2003b). 

O site da CAPES informa que ela em 1981 foi reconhecida como órgão 

responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação stricto sensu, 

pelo Decreto nº 86.791 sendo também reconhecida como Agência Executiva do 

Ministério da Educação e Cultura junto ao sistema nacional de Ciência e Tecnologia, 

cabendo-lhe elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao 

ensino superior. O site acrescenta que a tarefa de coordenar a avaliação da pós-

graduação fortalece o papel da CAPES e reconhece que o Programa de 

Acompanhamento e Avaliação, além de contribuir para a criação de mecanismos 

efetivos de controle de qualidade, aprofunda sua relação com a comunidade 

científica e acadêmica. 

Andriola (2008, p.), citando Goldemberg, acrescenta que outras iniciativas 

voltadas para a avaliação das IES brasileiras merecem menção: 

 
 As discussões que a Associação Nacional dos Docentes das Instituições 

de Ensino Superior (ANDES) desencadeou a partir de 1982; 
 A experiência desenvolvida pela USP, que ficou conhecida por Lista dos 

professores improdutivos da Universidade de São Paulo; 

 

Dourado (2002) informa que “a partir da década de 1980, o Banco 

Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e agências da 

Organização das Nações Unidas revigoram a sua atuação no país”. 

Em 1983, durante o governo militar do general João Figueiredo, com o 

crescente número de matrículas no Sistema de Educação Superior, houve aumento 

da preocupação do Estado com a qualidade do ensino ofertado, o que motivou a 

origem do PARU (ANDRIOLA, 2008). 
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O PARU tratou basicamente de dois temas, a saber: gestão e produção / 

disseminação de conhecimentos. Ele acolheu igualmente estudos específicos para 

apreender o impacto da Lei 5540/1968 quanto à estrutura administrativa; à expansão 

das matrículas e à sua caracterização; à relação entre atividades de ensino, 

pesquisa e extensão; às características do corpo docente e técnico administrativo e 

à vinculação com a comunidade (BRASIL, 1968, 2003b). 

Andriola (2008) ressalta que este programa, estendido até 1986, no 

governo civil de José Sarney, foi criado e implementado em um contexto que 

apresentava as seguintes características principais: 

 Movimentos em defesa das eleições diretas para Presidente da 

República, caracterizando intenso momento de mobilização e busca de 

abertura política, no Brasil; 

 Surgimento de associações e sindicatos de peso no cenário nacional, 

tais como a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o ANDES; 

 Organizações reivindicaram direito de participar das decisões políticas 

do país.  

Este programa, concebido e realizado pela CAPES, foi a primeira 

iniciativa, no conceito governamental, pensada para avaliar as IES brasileiras, no 

entanto, o que na realidade se operou foi uma sistemática de avaliação feita pelo 

Estado, com o intuito de implementar a reforma universitária. Foi uma das maiores 

conquistas do PARU o reconhecimento, por parte de setores da comunidade 

acadêmica, da importância da avaliação institucional, provocando, assim, debates 

que deram origem ao Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) (ANDRIOLA, 2008). 

A avaliação, no PARU, inaugurou a ideia de avaliação formativa e 

emancipatória. Ela foi entendida como uma forma de conhecimento sobre a 

realidade, como uma metodologia de pesquisa que permitiria não só obter os dados, 

mas também permitia fazer "uma reflexão sobre a prática", Com a finalidade de 

realizar uma pesquisa de avaliação sistêmica, o PARU recorreu à "avaliação 

institucional" e considerou à "avaliação interna" como procedimento privilegiado. 

Para isso, propôs a participação da comunidade na realização de autoavaliação e 

deixou uma herança importante, que foi seu cuidado com a avaliação dos resultados 

da gestão das instituições de educação superior (BARREYRO; ROTHEN, 2006). 
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Com a Nova República, em 1985, surgiu no MEC uma proposta de 

Avaliação da Educação Superior, vinda da Comissão de Alto Nível: Grupo Executivo 

para a Reforma da Educação Superior, que utilizava uma concepção regulatória, 

apresentando a avaliação como contraposição à autonomia das IES. Esta proposta 

de avaliação dava relevo às dimensões individuais, seja do alunado, seja dos cursos 

e instituições, embora se mantenha a preocupação com as dimensões institucionais 

(BRASIL, 2003b). 

Com efeito, a Constituição de 1988 trouxe importantes contribuições para 

o País. No Título VIII, Da Ordem Social em seu Capítulo III, tratou “Da Educação, Da 

Cultura e Do Desporto” na Seção I, que cuidou “Da Educação” definiu no artigo 205 

que: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1988). 

A Seção I da Constituição de 1988 apresenta os princípios e normas 

fundamentais relativos à Educação no Brasil. Este documento destaca que o artigo 

206, inciso VII, define como um destes princípios a “garantia de padrão de 

qualidade”. Este mesmo documento prossegue esclarecendo que as garantias 

constitucionais necessárias para efetivar a educação “como dever de Estado” estão 

definidas no artigo 208 (BRASIL, 1988,2003b). 

Ao admitir no seu artigo 209 que “o ensino é livre à iniciativa privada”, a 

Constituição de 1988 cuidou de prever duas condições para o seu funcionamento – 

o cumprimento das normas gerais da educação nacional e a autorização e avaliação 

de qualidade pelo Poder Público (BRASIL, 1988,2003b). 

O artigo 214 da Constituição Federal de 1988 deu origem ao Plano 

Nacional de Educação, editado pela Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, e o 

artigo 211 criou o marco legal para estabelecer um Sistema Nacional de Avaliação, 

ao consagrar que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino” (BRASIL, 1988, 

2003b). 

O artigo 214, da Lei Maior, foi alterado pela Emenda Constitucional nº 59, 

de 2009 e passou a determinar que “o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação 
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para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas que conduzam a: 

 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto” (BRASIL, 1988, p.162). 

  

Ao se fazer uma reflexão sobre o público e o privado na educação, 

destaca-se que as primeiras referências ao público e ao privado na Constituição de 

1988 devem ser buscadas na definição dos princípios do ensino. Há lugar para a 

presença de uns e outros, já que uma dimensão dessa possibilidade de convivência 

entre o público e o privado, diz respeito à “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (art. 206, II). Também deve ser 

compreendido como uma possibilidade de convivência entre o público e o privado o 

princípio que estabelece o “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino” (art.206, II) (VIEIRA, 

2008). 

Nos anos 1990, expressa Pino (2008), como consequência do rápido 

desenvolvimento tecnológico e da nova ordem globalizada, ocorre, com grande 

velocidade, a evolução de ideias relativas à educação, polarizando-se em torno do 

seu valor econômico. A autora destaca que a educação passou a ser central, porque 

constitutiva para um novo modelo de desenvolvimento autossustentado, e ressalta 

que novos requerimentos são colocados aos sistemas educativos relativos à 

qualificação e competências disponíveis ao mundo do trabalho e à qualidade da 

educação. 

As políticas educacionais nos anos 90 do século XX são, demarcadas por 

opções e interesses sociopolíticos articulados às mudanças no panorama, que se 

traduzem na apreensão das determinantes históricas que balizam o processo de 

reforma do Estado brasileiro (DOURADO, 2002). 

Pino (2008) ensina que esse movimento de ideias é acompanhado de 

forte crítica ao Estado como paternalista, ineficiente e corporativo. Ela complementa, 

informando que, no Brasil, esse movimento, que se identificava com o ideário 
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neoliberal e que avançou fortemente nos países centrais na década de 1980 inspira 

tendências em educação no governo Collor. 

Além disso, durante o mandato do presidente Collor, as tentativas de 

implantar o “Estado Avaliador” foram objeto de intensas resistências dos dirigentes e 

da comunidade universitária (BRASIL, 2003b). 

É importante destacar o fato de que, ainda no governo Collor, a Lei 8405, 

de 09 de janeiro de 1992, transformou a CAPES em fundação pública, tendo como 

finalidade 

 
[...] subsidiar o Ministério da Educação na formulação de políticas para 
a área de pós-graduação, coordenar e avaliar os cursos desse nível no 
País e estimular, mediante bolsas de estudo, auxílios e outros 
mecanismos, a formação de recursos humanos altamente qualificados 
para a docência de grau superior, a pesquisa e o atendimento da 
demanda dos setores públicos e privado (BRASIL, 1992, p.1). 

  

A curta gestão do presidente Itamar Franco foi marcada por um processo 

dialógico de negociação positivo entre o MEC e a comunidade de educação 

superior, que conseguiu transformar em parte a cultura de resistência à avaliação, 

existente desde os governos do regime militar. É importante ressaltar que, nos anos 

1990, em especial a partir da segunda metade do período, houve um crescimento 

acelerado de publicações na área temática da Avaliação Institucional e da Avaliação 

da Educação Superior, refletindo, não só o interesse, como também a centralidade 

deste tema no âmbito das reformas e das políticas públicas da educação (BRASIL, 

2003b). 

Com o avançar dos anos 1990, nos ensina Pino (2008), as posições no 

campo educacional, longe de se tornarem mais convergentes, ficaram mais 

embaralhadas. Ela destaca que estas posições apenas convergiam na identificação 

da existência da crise dos sistemas e das políticas educacionais, no entanto, 

consoante a autora, divergiam na análise e nos encaminhamentos das soluções. 

Em 1993, surgiu o PAIUB, sustentado no princípio da adesão voluntária 

das universidades. Concebia a autoavaliação como etapa inicial de um processo 

que, uma vez desencadeado, se estendia a toda a instituição e se completava com a 

avaliação externa (BRASIL, 2003b). 

O PAIUB, noticia Andriola (2008), apareceu em um contexto internacional 

que deflagrou aquilo que Eric Hobsbawm chamou de fim do breve século XX. O 

Professor ressalta que a vigência desse período ocorreu entre 1914 e 1991, para ser 
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mais exato, entre o início da primeira Guerra Mundial (que ocasionou o surgimento 

da União Soviética) e o fim do socialismo real (com a crise desta mesma União 

Soviética, que desagregou países e redimensionou as fronteiras políticas e 

econômicas de todo o leste europeu). 

O PAIUB estabeleceu uma nova fase de relacionamento com o 

conhecimento e a formação e fixou, em diálogo com a comunidade acadêmica e 

com a sociedade, novos patamares a atingir (BRASIL, 2003b). 

Andriola (2008), citando Catrib e Ristoff, ressalta que o PAIUB tinha como 

foco de atenção as instituições federais de educação superior (IFES). Originando-se, 

pois, da realidade das universidades federais para as demais instituições, com 

ênfase nos cursos de graduação e que, como toda proposta de avaliação, o PAIUB 

necessita se pautar em fundamentos norteadores, teoricamente definidos. No caso 

do PAIUB, os princípios adotados foram os seguintes: globalidade, comparabilidade, 

respeito à identidade institucional, não premiação, adesão voluntária, legitimidade e 

continuidade. 

Definindo estes princípios, temos que o princípio da globalidade expressa 

uma ideia de que todos os integrantes da instituição devem participar da avaliação, 

para que ela seja a mais completa possível. Já o princípio da comparabilidade é 

aquele que parte da necessidade de esclarecer as categorias e conceitos 

trabalhados na avaliação, para que estes possam ser comparados com dados de 

avaliações anteriores e/ou de avaliações de outras instituições. Busca uma 

uniformidade de metodologia e de indicadores, sem a qual a comparabilidade dos 

dados resta prejudicada e os resultados sem utilidade para fins gerenciais maiores, 

ao nível de sistema. O princípio da comparabilidade, no entanto, deve ser 

acompanhado de outro princípio que é o de respeito à identidade institucional, pois 

este considera as especificidades de cada instituição, percebendo o que é particular 

a cada uma e relacionando com as diversas diferenças (ANDRIOLA, 2008). 

Neste sentido Barreyro e Rothen (2008), por sua vez, ressaltam que “o 

PAIUB recupera idéias do PARU, quanto ao foco na instituição e na participação da 

comunidade acadêmica, retomando a concepção de avaliação como melhoria da 

qualidade”. 

A experiência do PAIUB, apesar de ter sido curta, conseguiu dar 

legitimidade à cultura de avaliação e promover mudanças visíveis na dinâmica 

universitária, entretanto, apesar de ter recebido ampla adesão das universidades 



35 

 

brasileiras, seu ritmo foi afetado em sua implementação pela interrupção do apoio do 

MEC, transformando-se em um processo meramente interno às instituições, bem 

como se tornou referência obrigatória das reflexões e propostas formuladas nas 

diferentes sessões de audiências públicas que foram realizadas com o fim de colher 

subsídios para a Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (BRASIL, 

2003b). 

Na perspectiva de Barreyro e Rothen (2008), “na segunda metade da 

década de 1990 começou um processo que iria instituir a avaliação como política 

regulatória na educação superior brasileira”. 

Em 1995, foi elaborada a avaliação periódica da qualidade do ensino 

superior, que se tornou, junto com o PAIUB, referência obrigatória das reflexões e 

propostas formuladas nas diferentes sessões de audiências públicas realizadas com 

o fim de colher subsídios para a Comissão Especial de Avaliação da Educação 

Superior (BRASIL, 2003b). 

Em 24 de novembro de 1995, foi sancionada, pelo presidente Fernando 

Henrique Cardoso, a Lei nº 9.131, alterando dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961 (BRASIL, 1995). 

A Lei 9131/95 criou o Conselho Nacional de Educação e propôs, pela 

primeira vez, como atribuições do MEC, “formular e avaliar a política nacional de 

educação, zelar pela qualidade do ensino”. Esta Lei, também, determinou que o 

MEC deveria, para cumprir essas atribuições, contar com a colaboração do 

Conselho Nacional de Educação, composto pela Câmara de Educação Básica 

(CEB) e pela Câmara de Educação Superior (CES). No que concerne à CES, essa 

Lei definiu algumas atribuições relativas a processos de avaliação educacional, 

como, por exemplo, analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de 

avaliação da educação superior (BRASIL, 2003b). 

Dentre suas disposições, a Lei nº 9131/95 previu a criação de um 

conjunto de avaliações periódicas das instituições e cursos superiores, sobressaindo 

o propósito da realização anual de exames nacionais, com base em conteúdos 

mínimos estabelecidos e previamente divulgados para cada curso. Este documento 

ressalta a intenção prevista na Lei de utilizar as avaliações para orientar a política 

educacional do Ministério da Educação, também quanto à qualificação do corpo 

docente (BRASIL, 2003b). 
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Dourado (2002) informa que a tramitação da LDB foi a expressão dos 

embates travados no âmbito do Estado e nos desdobramentos por ele assumidos e 

no reordenamento das relações sociais e das mudanças tecnológicas sob a égide 

ideológica da globalização da economia. 

É inegável a contribuição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9.394/96), promulgada à revelia das discussões provenientes de setores 

representativos da educação brasileira, e que apresenta caráter neoliberal, no 

entanto, foi decisiva para a manutenção de um controle estatal (ANDRIOLA, 2008). 

Gracindo (2008, p. 227), contudo, destaca que “se pode identificar, na 

LDB, um traço bastante singular: ela foi a única que nasceu no seio do Poder 

Legislativo. Ela acrescenta que isso a tornou, pelo menos, original”. 

A LDB trouxe importantes transformações para a estruturação da 

educação nacional, dando ênfase aos processos de avaliação, visando à melhoria 

da qualidade de ensino. Neste âmbito, a avaliação da educação superior assumiu 

lugar especial dentre as políticas educacionais (BRASIL, 2003b). 

Pino (2008, p.37) alvitra que a União é incumbida, na LDB (Lei 9394 / 96), 

de assegurar nacionalmente a avaliação das instituições de educação superior, 

evidenciando que a LDB criou um “Estado avaliador”. 

Em 1996, foi introduzido, em âmbito nacional, o Exame Nacional de 

Cursos (ENC), popularizado como "Provão", seguido de outros mecanismos 

avaliativos, tais como a Avaliação das Condições de Ensino – ACE e a Avaliação 

para Credenciamento de IES Privadas, com a proposta de nivelar as instituições em 

termos de qualidade. Este modelo mostrou-se insuficiente e fragmentado para 

responder ao questionamento referente ao tipo de educação superior que era 

oferecido aos brasileiros (POLIDORI; MARINHO-ARAUJO; BARREYRO, 2006). 

Em 1997, o Decreto 2.306 regulamentou a organização da educação 

superior. Este dispositivo normatizou a educação superior no período de 1997 a 

2001, quando foi revogado pelo Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001. Neste 

mesmo ano, o MEC passou por várias transformações na sua estrutura, das quais a 

mudança do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP para 

autarquia, pela Medida Provisória nº 1568 (BRASIL, 2003a,b). 

Ainda no campo da legislação, mas especificamente no setor da 

Educação, Belloni (2008) evoca que, no ano de 1998, foi sancionada a Lei 9.678 

instituinte da Gratificação de Estímulo à Docência. 
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Com a edição do Decreto 3501/2000, os assuntos de competência do 

MEC passam a ser os seguintes: a política nacional de educação e a educação em 

geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino 

de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a 

distância, exceto ensino militar; avaliação, informação e pesquisa educacional; 

pesquisa e extensão universitária e o magistério (BRASIL, 2003b). 

O Decreto 3542, de 12 de julho de 2000, especificou as atribuições da 

CAPES (Anexo I, artigo 2º), que são as seguintes: subsidiar a elaboração do Plano 

Nacional de Educação e elaborar a proposta do Plano Nacional de Pós-Graduação, 

em articulação com as universidades da Federação, instituições universitárias e 

entidades envolvidas; coordenar e acompanhar a execução do Plano Nacional de 

Pós-Graduação; elaborar programas de atuação setoriais ou regionais; promover 

estudos e avaliações necessários ao desenvolvimento e consolidação das 

instituições de ensino superior; apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico 

nacional e manter intercâmbio com outros órgãos da Administração Pública do País, 

com organismos internacionais e com entidades privadas nacionais ou estrangeiras, 

visando a promover a cooperação para o desenvolvimento do ensino de pós-

graduação, mediante a celebração de convênios, acordos, contratos e ajustes que 

forem necessários à consecução de seus objetivos (BRASIL, 2003b). 

Este decreto, também, estabeleceu que a CAPES deveria ser 

“assessorada por representantes das diversas áreas do conhecimento, escolhidos 

dentre profissionais de reconhecida competência, atuantes no ensino de pós-

graduação e na pesquisa” (artigo 3º, parágrafo único) e que no desempenho de suas 

atividades, serão utilizados pareceres de consultores científicos, com a finalidade de 

proceder ao acompanhamento e à avaliação dos programas de pós – graduação 

(artigo 3º, I) e apreciar a solicitação de bolsas ou auxílios (artigo 3º, II) (BRASIL, 

2009, p.53). 

Em 2000, uma base de dados, corporativa, o Sistema Integrado de 

Informações Educacionais (SIED) foi desenvolvida no INEP. Esta possui um 

subsistema, o SIED – Sup, que contém as informações da educação superior no 

País, inclusive as informações do Censo da Educação Superior. A coleta do Censo, 

com suporte no desenvolvimento deste subsistema é realizada por meio de um 

questionário eletrônico, acessado pela IES (BRASIL, 2003b). 
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Consoante refere Didonet (2008), a Lei nº 10.098 / 2000 estabeleceu 

normas para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, dispondo sobre requisitos que devem ser atendidos 

para que os alunos com necessidades especiais possam transitar pelos espaços e 

participar das atividades escolares. Ele ressalta que esta lei é um requisito 

indispensável para pôr em prática a educação inclusiva. 

Em 9 de janeiro de 2001, foi editado, por meio da Lei nº 10.172, o Plano 

Nacional de Educação (PNE). Mencionado documento tem origem no artigo 214 da 

Constituição Federal de 1988, e nos artigos 9º, inciso I e artigo 87, parágrafo 1º, da 

Lei nº 9.394 de 1996 (LDB) (BRASIL, 2003b). 

O PNE pretendeu dar certa organicidade ao sistema nacional de 

educação, à medida que apresentou diagnóstico de cada nível e modalidade de 

ensino. O PNE, também, propôs metas e objetivos na esfera da União e atribuiu aos 

estados e municípios a obrigatoriedade da elaboração de planos estaduais e 

municipais (BRZEZINSKI, 2008a). 

O PNE, também, definiu que é necessário “planejar a expansão com 

qualidade, evitando-se o fácil caminho da massificação”. Nas diretrizes específicas, 

do Plano, para a educação superior e para a regulação de seu sistema, destaca-se a 

ênfase imprimida à avaliação (BRASIL, 2009). 

O PNE afirma, com efeito, que é indispensável melhorar a qualidade do 

ensino, para o que constitui instrumento adequado a institucionalização de um amplo 

sistema de avaliação, associada à ampliação dos programas de pós-graduação, cujo 

objetivo é qualificar os docentes que atuam na educação superior. A implementação 

do plano foi definida pela Lei nº 10.172, no seu artigo 3o, ao estabelecer que “a 

União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e a 

sociedade civil, procederá a avaliações periódicas da implementação do Plano 

Nacional de Educação”, e no seu artigo 4o determinou que a “União instituirá o 

Sistema Nacional de Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários ao 

acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 

2001). 

Quanto à avaliação da educação superior destacam-se, no PNE, os 

seguintes objetivos e metas: institucionalizar um amplo e diversificado sistema de 

avaliação interna e externa, que englobe os setores público e privado, e que 

promova a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 
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acadêmica; instituir programas de fomento, para que as instituições de educação 

superior constituam sistemas próprios e sempre que possível nacionalmente 

articulados, de avaliação institucional e de cursos, capazes de possibilitar a elevação 

dos padrões de qualidade do ensino, de extensão, e no caso das universidades, 

também de pesquisa; estender, com base no sistema de avaliação, diferentes 

prerrogativas de autonomia às instituições não-universitárias públicas e privadas; 

estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e 

reconhecimento periódico dos cursos superiores, apoiado no sistema nacional de 

avaliação e com base em padrões mínimos fixados pelo Poder Público, exigir 

melhoria progressiva da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas, 

como condição para o recredenciamento das instituições de educação superior e 

renovação do reconhecimento de cursos (BRASIL, 2009). 

No governo de Fernando Henrique Cardoso, em 14 de março de 2001, 

mediante o Decreto 3.772 foi criada a Estrutura Regimental do MEC. Este decreto foi 

revogado pelo Decreto 4637, de 21 de março de 2003 (BRASIL, 2001a). 

O Decreto 3.772 manteve as competências do MEC que haviam sido 

estabelecidas pelo Decreto 3501, de 12 de junho de 2000. Já o Decreto 3.860, de 9 

de julho de 2001, revogou os Decretos 2.026 / 96 e 2.306 / 97, que regulamentavam, 

respectivamente, a avaliação e a organização da Educação Superior (BRASIL, 

2003b). 

Ao dispor sobre a organização do ensino superior e avaliação de cursos e 

instituições, o Decreto 3.860 / 2001 trata da classificação das instituições de ensino 

superior, bem como da organização acadêmica (BRASIL, 2009b). 

Para Macedo et al. (2005, p137), ensinam que o Decreto 3.860 / 2001 

estabeleceu em seu art. 80 que "as universidades caracterizam-se pela oferta regular 

de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão". 

Especificamente sobre avaliação, o Decreto 3860 afirmava que, para fins 

de cumprimento dos artigos 9º e 46 da LDB, “o Ministério da Educação coordenará a 

avaliação de cursos, programas e instituições de ensino superior”. Este decreto 

também determinava que a análise das condições de oferta de cursos superiores 

seria efetuada “nos locais de seu funcionamento, por comissão de especialistas 

devidamente designadas” (BRASIL, 2003b, p.22). 

O Decreto 3.860 / 2001 atribuiu ao INEP a responsabilidade de organizar 

e executar a avaliação dos cursos de graduação e das IES, bem como, estabeleceu 
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que as “avaliações realizadas pelo INEP subsidiarão os processos de 

recredenciamento das instituições de ensino superior e de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos superiores”. Quanto à avaliação dos 

programas de mestrado e doutorado, este decreto estabeleceu que elas 

permanecessem sob a responsabilidade da CAPES e que estas avaliações se 

realizariam de acordo com critérios e metodologias próprias (artigo 18) (BRASIL, 

2009b, p.41). 

A Medida Provisória nº 2.216, de 31 de agosto de 2001, alterou o controle 

de regulação do sistema federal de ensino, quando, em seu artigo 21, alterou o 

parágrafo único do artigo 2o, da Lei no 9.131, de 24 de novembro de 1995, que 

passou a vigorar com a seguinte redação: 

 
No sistema federal de ensino, a autorização para o funcionamento, o 
credenciamento e o recredenciamento de universidade ou de instituição 
não-universitária, o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por 
essas instituições, assim como a autorização prévia dos cursos oferecidos 
por instituições de ensino superior não-universitárias, serão tornados 
efetivos mediante ato do Poder Executivo, conforme regulamento. (BRASIL, 
2001c, p.21). 

 

A Portaria MEC 1.885, de 27 de junho de 2002, instituiu o Cadastro das 

Instituições de Educação Superior (IES), onde são registradas todas as IES 

vinculadas ao Sistema Federal de Ensino, as vinculadas ao Sistema de Educação e 

as que se encontram em decurso de credenciamento (BRASIL, 2003b). 

Conforme lembra Didonet (2008, p. 47), a Lei nº 10. 436, do ano de 2002, 

dispôs sobre o uso Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Ele ressalta que a inclusão 

do estudo da LIBRAS é importante para a inclusão pretendida pela política 

educacional. 

Em 2003, foi instituída junto ao Ministério da Educação uma Comissão de 

Avaliação que formulou as diretrizes para a organização de um sistema de avaliação 

voltado para a educação superior do País, pública e privada, sendo a proposta 

enviada ao Congresso Nacional, em forma de projeto de lei (BELLONI, 2008). 

Lima (2008) complementa, expressando que esta nova proposta tinha o 

objetivo de levar à sociedade o conhecimento acerca da qualidade de cada 

instituição de ensino superior (IES) com parâmetros objetivos. Esclarece que esta 

proposta, também, tratava do cadastro de instituições e cursos, além de conter um 

relatório completo com os dados legais, acadêmicos, censitários e avaliativos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9131.htm#art2
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 2.2 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES 

 

Nesta subseção, procedemos a síntese sobre o SINAES a uma revisão 

teórica sobre os fundamentos da autoavaliação institucional preconizada pelo 

SINAES, bem como suas definições e conceitos, com amparo na literatura e no 

marco legal. Também revisamos a avaliação institucional, e fizemos um alinhamento 

conceitual sobre avaliação e qualidade. Apontamos algumas diferenças entre 

avaliação normativa e pesquisa avaliativa. Estabelecemos a relação entre avaliação 

normativa e avaliação formativa e apresentamos uma síntese sobre autoavaliação e 

autoavaliação institucional, para dar um embasamento teórico que permita analisar 

as questões propostas por este trabalho. Em seguida providenciamos uma revisão 

teórica sobre os principais sistemas de medição de desempenho ao longo da história 

para que se entenda de modo mais claro a gênese dos atuais sistemas de medição 

de desempenho da educação superior 

A Fundação Nacional da Qualidade (2007, p.60) define sistema como “um 

conjunto de elementos com finalidade comum que se relacionam entre si formando 

um todo dinâmico”, e Oliveira (2008) destaca que o pensamento sistêmico é mais 

orientado para o entendimento do que para a própria solução do problema, em 

virtude de possibilitar o compartilhamento e a interação das partes envolvidas. Ele 

ressalta que, por isso, o pensamento sistêmico se mostra como um forte modelo 

capaz de contribuir significativamente na representação e na interpretação da 

realidade.  

Na compreensão de Aguillar e Ander-Egg (1994, p.31-32): 

 
[...] avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, 
planejada e dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira 
válida e confiável, dados e informação suficiente e relevante para apoiar um 
juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa 
(tanto na fase de diagnóstico, programação ou execução), ou de um 
conjunto de atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se 
realizarão com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; 
comprovando a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de 
forma tal que sirva de base ou guia para uma tomada de decisões racional e 
inteligente entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover 
o conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito ou ao 
fracasso de seus resultados.  
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A avaliação, de acordo com o documento SINAES: da concepção à 

regulamentação (BRASIL, 2009, p.91), deve também ser entendida como estrutura 

de poder que age sobre pessoas, instituições e sistemas. 

O escopo deste trabalho é autoavaliação da educação superior, motivo 

por que buscamos promover um alinhamento conceitual sobre o que se entende por 

educação. 

Educação, de acordo com o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996), envolve os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A mesma lei, no 

artigo 45, estabelece que a educação superior é ensinada em instituições de ensino 

superior, públicas ou privadas (BRZEZINSKI, 2008b). 

Com supedâneo no exposto, pode-se entender que o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior é um conjunto de elementos com finalidade 

comum, relacionados entre si, formando um todo dinâmico da nação, entendida 

como um agrupamento de seres, num território, ligados pela origem, tradições, 

costumes. Esse sistema, uma estrutura de poder que age sobre pessoas e  

instituições, é destinado a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e 

confiável, dados e informações, suficientes e também relevantes, para apoiar um 

juízo sobre o mérito e o valor dos variados componentes dos processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais que se realizam, ou foram realizadas 

ou se realizarão, em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com o 

propósito de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando a extensão e o 

grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva de base ou guia 

para uma tomada de decisões racional e inteligente entre cursos de ação, ou para 

solucionar problemas e promover o conhecimento e a compreensão dos fatores 

associados ao êxito ou ao fracasso de seus resultados. 
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2.2.1 Síntese acerca do SINAES 

  

Em 14 de abril de 2004 foi criado, pela Lei nº 10.861, o SINAES 

posteriormente regulamentado pela Portaria Ministerial nº 2.051 de 9 de julho de 

2004, e que tem como principal objetivo valorar as IES, para, desse modo, inferir 

acerca do mérito e da excelência do próprio Sistema de Educação Superior 

brasileiro. 

O SINAES tem por finalidades: 

 

 A melhoria da qualidade da educação superior; 

 A orientação da expansão de sua oferta; 

 O aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 
acadêmica e social; 

 A promoção do aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições de educação superior. 
(PINO, 2008, p.51). 

 

Com o SINAES, de acordo com Barreyro e Rothen (2006), tem-se a 

implantação de uma proposta que, por um lado, recupera a educação superior como 

um bem público e a centralidade da autoavaliação. De outra parte, contudo, 

recupera a ideia da avaliação como referencial para a regulação. Entrementes, Lima 

(2008) entende que a autoavaliação, proposta pelo MEC, atende às necessidades 

de controle e regulação da educação superior. 

Nesse sentido De Souza (2009, p.24), com efeito, implementa a ideia de 

que o SINAES é um sistema que combina regulação e avaliação da educação 

superior. Ela entende que, 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, ressaltando que esta mudança não é 

uma opção técnica, mas, sobretudo, filosófica e política. 

A função regulatória faz-se com a explicitação de princípios e normas 

atinentes a instituições públicas e privadas, e com a ação político – administrativa de 

governo. Tal papel regulador deve caracterizar-se pela absoluta transparência e 

superlativa obediência à obrigação de prover à sociedade toda informação sobre as 

demandas recebidas e as decisões do aparato governamental, destacando que a 

responsabilidade primeira é com a sociedade e com a plena informação dos 

cidadãos (BRASIL, 2003b). 
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O SINAES, consoante Belloni (2008, p.149), busca avaliar vários 

aspectos relativos aos seguintes eixos principais: 

 

 Ensino; 

 Pesquisa;  

 Extensão;  

 Responsabilidade social; 

 Desempenho dos alunos; 

 Gestão da instituição; 

 Corpo docente e técnico – administrativo; 

 Infra – estrutura física e técnica / tecnológica. 
  

O conceito de Educação Superior, no SINAES, é mais amplo do que o de 

ensino, pois, segundo ele, transcende o desempenho e o rendimento, buscando os 

significados mais amplos da formação e a responsabilidade social das IES. O 

SINAES busca uma integração entre instrumentos que valorizem elementos 

descritivos e de valoração semiqualitativa. Este sistema de avaliação, também conta 

com elementos que dão ênfase aos aspectos quantitativos (LIMA, 2008). 

Esta proposta busca assegurar, entre outras coisas, a integração das 

dimensões internas e externas, particular e global, somativa e formativa, quantitativa 

e qualitativa e os diversos objetos e objetivos da avaliação. Esse sistema deve 

articular duas dimensões importantes: 

 
a) Avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais 

voltada à atribuição de juízos de valor e mérito em vista de aumentar a 
qualidade e as capacidades de emancipação; 

b) Regulação, em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões 
concretas de autorização, credenciamento ou recredenciamento, 
descredenciamento, transformação institucional, dentre outras. (BRASIL, 
2009, p.93). 

  

Neste sistema a avaliação se diz formativa, voltada para processos e não 

produtos institucionais, e prevê a participação dos agentes internos. O SINAES 

também traz em si o necessário controle que uma política requer do Estado, 

deixando implícita uma dupla perspectiva de limites e possibilidades. Ao impor 

limites, o SINAES, mediante controle, abre possibilidades para o aperfeiçoamento da 

educação superior, bem como para o direcionamento das políticas públicas nessa 

área (DE SOUZA, 2009). 

Rothen e Barreyro (2009, p.739) advertem que “na proposta do SINAES, 

a questão da qualidade foi mencionada como objetivo principal do sistema (melhoria 
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da qualidade), mas não claramente definida, permanecendo como um conceito 

impreciso e, às vezes, contraditório”. 

Questiona-se a necessidade de uma definição precisa do conceito de 

qualidade, visto que o SINAES é um sistema de medição de desempenho, que é a 

denominação conferida à atividade sistemática e contínua de medir e avaliar a 

eficiência, a eficácia, a economicidade e a efetividade dos processos, por meio da 

aplicação de indicadores previamente formulados, o que, por si, já estabelece 

diversos critérios de avaliação, além do fato de que os referidos indicadores [...] 

servem de parâmetros de referência para medir a eficiência, a eficácia, a 

economicidade e a efetividade dos subprocessos (BRASIL, 2006). 

Na decodificação de Andriola (2008), um sistema de avaliação é uma 

construção a ser assumida coletivamente, com funções de informação para tomadas 

de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria institucional, 

auto-regulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do cumprimento 

das demais funções públicas e deve articular, de forma coerente, concepções, 

objetivos, metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e de 

instâncias do governo. 

 A avaliação, assim entendida, ajuda a conceber uma educação superior 

socialmente comprometida em seus objetivos e funções. 

Belloni (2008, p.152) informa que,  

 
[...] com o advento do SINAES, observa-se a tentativa de implantar uma 
sistemática de avaliação integrada, conceitualmente robusta [...] 
comprometida com a melhoria da qualidade da educação, [...] esta melhoria 
é a principal finalidade desta sistemática de avaliação integrada. 

 

A avaliação das instituições de educação superior tem como objetivo 

identificar o perfil e o significado da atuação destas instituições, pautando-se pelos 

princípios do respeito à identidade e à diversidade das instituições. 

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

Instituições de Educação Superior (AVALIES), constituída da Autoavaliação e da 

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

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) (ANDRIOLA; SOUZA, 2010). 

De Souza (2009, p.25) entende que “esta metodologia de articulação de 

diversos instrumentos avaliativos, que o SINAES traz, é uma característica própria 
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do momento conjuntural de sua gênese, marcado pela integração de programas e 

políticas”. 

Além de estabelecer as diretrizes e estratégias para realizar a avaliação, 

a Lei do SINAES determina a constituição de uma Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES), responsável pela coordenação da implementação 

do SINAES. A operacionalização dos processos avaliativos é responsabilidade do 

INEP (BELLONI, 2008). 

A avaliação institucional é o instrumento central, organizador da coerência 

do conjunto, pois organiza os diversos instrumentos avaliativos de acordo com o 

princípio da integração. O foco principal dos processos avaliativos são as instituições 

de educação superior, exceto para os casos de instituições que só possuam um 

curso. A avaliação priorizada é a institucional, sob três aspectos: 

 
a) O objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, 

atividades, funções e finalidades de uma IES; 
b) Os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, 

funcionários e membros da comunidade externa, especialmente 
convidados ou designados; 

c)  Os processos avaliativos seguem os procedimentos institucionais e se 
utilizam da infraestrutura da própria instituição. (BRASIL, 2009, p.102). 

 

As avaliações de cursos e de instituições são coordenadas e 

supervisionadas pela CONAES. Ela esclarece que, estes processos avaliativos, são 

realizados por comissão de pares, especialmente designadas para tal finalidade e 

constituídas a partir de um banco de avaliadores. Os integrantes deste banco de 

avaliadores são selecionados a partir de critérios definidos pela CONAES (BELLONI, 

2008). 

 

2.2.2 Autoavaliação institucional no SINAES 

  

Segundo a Portaria MEC nº. 2.051, de 09 de julho de 2004, que 

regulamenta os procedimentos de avaliação do SINAES, as Comissões Próprias de 

Avaliação (CPAs), previstas no Art. 11 da Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004 são 

constituídas no âmbito de cada instituição de educação superior e têm por atribuição 

coordenar os processos internos de avaliação da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP. A autoavaliação constitui uma das 
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etapas da avaliação e é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

(BRASIL, 2004b). 

As CPAs, de acordo com as diretrizes da CONAES, integram o SINAES, 

estabelecendo um elo que permite associar seu projeto específico de avaliação 

institucional ao conjunto do sistema de educação superior do País. As CPAs têm 

papel muito importante na elaboração e desenvolvimento da proposta de 

autoavaliação, condução dos processos internos, sistematização e prestação de 

informações solicitadas pelo INEP. Como ponto de partida da avaliação institucional, 

cada IES realizará uma autoavaliação, 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 (DE SOUZA, 

2009). 

As CPAs devem atuar com autonomia em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados da instituição de educação superior e a sua composição, duração 

do mandato de seus membros, dinâmica de funcionamento e especificação de 

atribuições da CPA devem ser objeto de regulamentação própria, a ser aprovada 

pelo órgão colegiado máximo de cada instituição de educação superior, observando-

se as seguintes diretrizes: 

 
I - necessária participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica 
(docente, discente e técnico-administrativo) e de representantes da sociedade 
civil organizada, ficando vedada à existência de maioria absoluta por parte de 
qualquer um dos segmentos representados; 
II - ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades. 
(BRASIL, 2004b, p.2). 

 

É necessário se promover uma cultura avaliativa capaz de envolver os 

sujeitos no processo e romper com o conservadorismo. A aculturação de novos 

hábitos, no entanto, não sucede de forma automática, nem imediata. O 

estabelecimento de uma cultura de avaliação é um fenômeno que demanda tempo, 

continuidade, informação e reflexão, capaz de impulsionar uma consciência 

institucional e possibilitar uma visão crítica e participativa (DE SOUZA, 2009). 

A Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 que criou o SINAES, estabeleceu 

dez aspectos mínimos, rotulados como dimensões institucionais, que deverão ser 

alvo da autoavaliação.  
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I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
II. A política institucional voltada ao ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à 

extensão; 
III. A responsabilidade social da instituição; 
IV. A comunicação com a sociedade; 
V. A política institucional de gestão de pessoal; 
VI. A organização e a gestão da instituição; 

VII. A adequação da infra-estrutura física à missão da instituição; 
VIII. O planejamento e a avaliação institucional; 

IX. A política interna de atendimento aos estudantes universitários; 
X. A sustentabilidade financeira institucional. (BRASIL, 2004a, p.2). 

    

Para um melhor entendimento do que são dimensões de um sistema 

recorremos a um esquema elaborado por Oliveira (2008, p. 159) onde ele compara 

um sistema organizacional a um macroprocesso, da mesma forma que coteja um 

sistema ao conjunto de processos da gestão. Este sistema, segundo ele, é 

composto de subsistemas, comparados a um subprocesso, com suas dimensões de 

desempenho. O autor propõe que o microssistema, que ele chama de rotina, seja o 

microprocesso e que os resultados destes microprocessos sejam avaliados por 

indicadores de desempenho. 

Na leitura de Andriola (2008), no que tange à avaliação institucional, estas 

10 dimensões deverão ser alvo obrigatório da autoavaliação das IES. O alcance 

destas dimensões é explicitado a seguir: 
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Quadro 1 – Dimensões Institucionais preconizadas pelo SINAES 

DIMENSÕES  

A missão e o plano de 
desenvolvimento 
institucional 

Deverá proporcionar informações acerca (i) das finalidades, objetivos e 
compromissos da IES, (ii) das práticas pedagógicas e administrativas, (iii) do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 
sobretudo no que concerne às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 
acadêmica, gestão e avaliação institucional. 

A política 
institucional voltada 
ao ensino, à pós-
graduação, à 
pesquisa e à extensão 

Deverá permitir analisar (i) a concepção de currículo e a organização didático-
pedagógica de acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a 
inovação da área; (ii) as práticas pedagógicas, considerando a relação entre a 
transmissão de informações e utilização de processos participativos de construção 
do conhecimento; (iii) a pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em 
vista os objetivos institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, 
culturais etc.) e as necessidades individuais; (iv) as práticas institucionais que 
estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a 
interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas 
tecnologias no ensino; identificar a relevância social e científica da pesquisa em 
relação aos objetivos institucionais; identificar as práticas institucionais voltadas à 
formação de pesquisadores; identificar a articulação da pesquisa científica com as 
demais atividades acadêmicas; identificar os principais indicadores quantitativos 
relacionados à publicação científica; detectar a concepção de extensão universitária 
e de intervenção social, bem como a articulação de ambas com as atividades de 
ensino e da pesquisa; identificar o grau de participação dos estudantes nas ações 
de extensão e de intervenção social; valorar o impacto da extensão na formação 
dos discentes partícipes dessas atividades; apresentar dados e indicadores 
quantitativos das atividades e dos projetos de extensão. 

A responsabilidade 
social da instituição 

Deverá possibilitar verificar a contribuição regional no que tange à inclusão social; 
ao desenvolvimento econômico e social; à defesa do meio ambiente; ao incentivo 
da memória cultural e da produção artística; à defesa do patrimônio histórico e 
cultural. 

A comunicação com a 
sociedade 

Deverá permitir identificar (i) as estratégias, os recursos e a qualidade da 
comunicação interna e externa da IES, (ii) a imagem pública da IES nos meios de 
comunicação social. 

A política 
institucional de 
gestão de pessoal 

Deverá potenciar analisar aspectos relacionados às políticas internas destinadas 
aos recursos humanos; apresentar dados referentes aos recursos humanos; 
identificar ações institucionais que visem a aperfeiçoar os recursos humanos. 

A organização e a 
gestão da instituição 

Deverá permitir analisar a gestão, especialmente no que tange ao funcionamento e 
representatividade dos colegiados, bem como à participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios; identificar os procedimentos de 
gestão de informações institucionais. 

A adequação da infra-
estrutura física à 
missão da instituição 

Deverá possibilitar verificar as condições da infra-estrutura física da UFC e dos 
equipamentos das bibliotecas, especialmente no que tange ao seu uso como apoio 
às atividades de ensino e de investigação científica; identificar o mérito das ações 
institucionais de combate ao desperdício; valorar a atuação de alguns dos principais 
órgãos de apoio à gestão. 

O planejamento e a 
avaliação 
institucional 

Deverá tornar possível identificar a adequação e a efetividade (i) do planejamento 
geral da instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), (ii) 
dos procedimentos de avaliação e de acompanhamento do planejamento 
institucional. 

A política interna de 
atendimento aos 
estudantes 
universitários 

Deverá permitir analisar aspectos relacionados ao atendimento aos discentes e aos 
egressos dos cursos de graduação; identificar as ações internas propostas para 
atendimento aos dois segmentos citados; apresentar dados da evasão discente na 
graduação; mapear ações internas de combate à evasão discente; apresentar 
dados relevantes da participação estudantil em atividades acadêmicas; apresentar 
o perfil dos candidatos aos cursos de graduação. 

A sustentabilidade 
financeira 
institucional 

Deverá potenciar analisar a sustentabilidade financeira, especialmente no que 
tange ao uso dos recursos em programas de ensino, investigação científica e 
extensão. 

Fonte: (ANDRIOLA, 2008). 



50 

 

As dimensões preconizadas pelo SINAES para a avaliação privilegiam a 

análise global e integrada do conjunto de dimensões, estruturas, relações, 

compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais da 

instituição de educação superior. 

Estas atividades de avaliação devem ser coerentes com um conjunto de 

princípios, critérios, pressupostos e premissas que lhe servem de fundamentação 

conceitual e política, bem como de justificação para operacionalizar os processos 

(BRASIL, 2009). 

Lima (2008, p.350) informa que, “como forma de avaliação interna, a auto-

avaliação proposta pelo MEC consiste, para efeito de operacionalização, no 

preenchimento de formulário padrão, via sistema e plataforma internet”. 

A autoavaliação deve contar com ampla participação da comunidade 

interna, a quem, segundo decisões e normas estabelecidas institucionalmente, cabe 

definir os princípios, a concepção básica, o objeto, os sujeitos, os procedimentos, 

objetivos e usos da avaliação, para compreensão e melhora dos compromissos 

fundamentais das IES (BRASIL, 2003b). 

Lima (2008, p.351) alerta para o fato de que “a autoavaliação institucional 

deve ter, portanto um caráter educativo, de melhora e de auto-regulação [...] 

condizente com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI)”1. 

O mérito do SINAES vincula-se à estruturação de um verdadeiro sistema, 

o qual demonstra indicativos que possibilitam ações encadeadas, voltadas para 

coleta e análise de informações, possibilitando o embasamento de decisões, de 

ordem regulatória e emancipatória (RODRIGUES,I.L.,2007). 

    

2.2.3 SINAES: um sistema de medição de desempenho da educação superior 

 

Para que se entenda de modo mais claro a gênese deste sistema de 

medição de desempenho da educação superior, que é o SINAES, fazemos breve 

                                                           
1 Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é uma expressão que integra os projetos, educacional e pedagógico. O 

Projeto Institucional define os princípios (valores), as diretrizes (política) e as responsabilidades da IES, e 
estabelece, ainda, as suas estratégias institucionais de atuação, ou seja, como agir para cumprir sua missão 
institucional. O Projeto Pedagógico, por sua vez, está vinculado aos objetivos institucionais concretos, definindo 
os cursos e programas acadêmicos e estabelecendo as estratégias pedagógicas de ação. O PPI, portanto, 
integra, em um só projeto, as dimensões institucionais e educacionais condizentes com o previsto na atual 
LDB, sem abstrair a sua dimensão política (LIMA, 2008, p.351) 
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revisão teórica sobre os principais sistemas de medição de desempenho ao longo da 

história. 

Antes mesmo da Revolução Industrial e do surgimento do paradigma 

fordista – taylorista, os sistemas de medição de desempenho contábeis já eram 

utilizados pelos artesãos. No início do século XIX, os gerentes das fábricas tomavam 

decisões com base em informações sobre o custo por hora da transformação da 

matéria-prima em produtos acabados, particularizadas por departamentos e 

pessoas. Desta forma, mediam a eficiência do processo e comparavam o 

desempenho produtivo de cada funcionário, resultando que no final do século XIX, 

os estudos de Taylor eram focados nas organizações e seus processos. Após a 

década de 1960, quando começaram a surgir movimentos, como o da qualidade e, 

na sequência, a gestão do conhecimento, as empresas passaram a dar mais ênfase 

às medidas de desempenho não financeiras, o que teve sua abordagem 

intensificada na década de 1980 (TEZZA; BORNIA; VEY, 2010). 

Em 1988, na esfera estratégica o Baldrige Instituter fez uma abordagem 

que teve como objetivo identificar e “ranquear” as organizações dos setores de 

serviços e manufatura. Desde então, procura identificar as boas práticas e seus 

resultados, fomentando a prática do benchmarking. Esta organização criou um 

conjunto de critérios para esta avaliação: Liderança; Planejamento Estratégico; Foco 

no Mercado e Clientes; Análise, Médias e Gestão de Conhecimentos; Foco nos 

Recursos Humanos; Processo de Gestão e Resultados (PETRI, 2005 apud TEZZA; 

BORNIA; VEY, 2010). 

Aldarvis (2010) assinala que este modelo da gestão, em busca da 

excelência, estruturado em 1987, pelo então Secretário do Comércio dos Estados 

Unidos da América, Malcolm Baldrige, conhecido como Fundamentos de Excelência 

em Gestão é um dos três pilares da Administração contemporânea e que ele 

contribui de forma decisiva para um sistema de administração recomendável. Os 

outros pilares, segundo ele, são: o ciclo PDCA, apresentado por Shewhart, em 1931, 

nos Estados Unidos da América, com a publicação de Economic Control of 

Manufactured Product e a introdução do conceito de Administração Estratégica nas 

organizações, nos anos 1950, nas escolas de negócio ianques. 

Em 1990 Senge propôs que cinco novas “tecnologias componentes” estão 

gradualmente convergindo para inovar as organizações que aprendem. Segundo 

ele, embora desenvolvidas em separado, cada uma delas é essencial para o 
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sucesso das outras. Ele ressalta que cada uma proporciona uma dimensão vital nas 

organizações realmente capazes de aprender, de ampliar continuamente suas mais 

altas aspirações. Estas cinco novas “tecnologias componentes”, segundo Senge 

(2008) são: modelos mentais, visão compartilhada, domínio pessoal, aprendizagem 

em equipe e pensamento sistêmico. 

Segundo Tezza, Bornia e Vey (2010), Kaplan e Norton, em 1992, 

propuseram o modelo Balanced Scorecard (BSC), uma estrutura complexa 

envolvendo quatro perspectivas, uma financeira e três não financeiras (cliente, 

processo de negócio interno e da inovação e do aprendizado). Consoante Oliveira 

(2009), o BSC é um Sistema de Avaliação de Desempenho Empresarial, cujo 

principal diferencial é reconhecer que os indicadores financeiros, por si só, não são 

suficientes num processo de avaliação, uma vez que somente apresentam os 

resultados dos investimentos e das atividades, não contemplando os 

impulsionadores de rentabilidade de longo prazo. 

Como se vê, desde meados dos anos 1990, as abordagens puramente 

não financeiras e as associações financeiras e não financeiras são praticamente os 

focos de estudo no âmbito dos sistemas de medição de desempenho (TEZZA; 

BORNIA; VEY, 2010). 

A gestão conforme resultados é preocupação recente no campo da 

política educacional. Por tempo considerável, essa se orientou para uma cultura de 

processos, remetendo para o presente o desafio de estabelecer uma cultura de 

resultados (VIEIRA, 2007). 

Na perspectiva de Aguillar e Ander-Egg (1994, p. 31-32), 

 
[...] a avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática, 
planejada e dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar de maneira 
válida e confiável dados e informação suficiente e relevante para apoiar um 
juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes componentes de um programa 
(tanto na fase de diagnóstico, programação ou execução), ou de um conjunto 
de atividades específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão 
com o propósito de produzir efeitos e resultados concretos; comprovando a 
extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que sirva 
de base ou guia para uma tomada de decisões racional e inteligente entre 
cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o conhecimento e 
a compreensão dos fatores associados ao êxito ou ao fracasso de seus 
resultados.  

      

Uma das críticas mais constantes que se fazem às práticas avaliativas 

vigentes nestes últimos anos consiste no uso de instrumentos aplicados a objetos 
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isolados e conducentes a uma visão parcial e fragmentada da realidade. Os 

processos avaliativos, em seu conjunto, precisam instituir um sistema de avaliação 

em que as diversas dimensões da realidade avaliada sejam integradas em sínteses 

compreensivas. Os instrumentos aplicados nas práticas avaliativas vigentes nos 

anos que antecederam ao advento do SINAES, não estão dando conta da riqueza e 

da complexidade da educação, nem do sistema tampouco de uma instituição 

educativa (BRASIL, 2009). 

Então Polidori, Fonseca e Larrosa (2007) lembram que Dias Sobrinho 

costuma dizer ser necessário trabalhar com os nexos entre uma dada realidade e 

seu âmbito procurando a articulação entre um contexto e os horizontes mais amplos. 

E Polidori et alii concluem dizendo que, em tal contextura, é real a fragmentação que 

existe atualmente em muitos conjuntos e, principalmente, numa instituição de ensino 

superior, no entanto, é necessário buscar estabelecer os nexos possíveis. 

A avaliação da educação superior não pode perder o seu foco principal, 

para também desaproveitar sua eficácia social e pedagógica. Em outras palavras, 

sua referência central são os papéis essenciais da educação superior. Isto traz o 

sério problema de enfrentar uma definição, ainda que rudimentar, a respeito das 

finalidades e dos papéis essenciais da educação superior – tema também sempre 

carregado de ideologia e, então, de valores e interesses (DIAS SOBRINHO, 2008). 

A complexidade da educação superior, tanto na dimensão institucional 

quanto na do sistema, requer a utilização de múltiplos instrumentos e a combinação 

de várias metodologias (BRASIL, 2009). 

É fundamental, com efeito, se entender o SINAES como estratégia que 

pode ajudar na elaboração de uma cultura da gestão conforme resultados no campo 

da política educacional. Tal só acontecerá, se, com suporte nos resultados, 

encontrados nas avaliações feitas por este sistema, forem elaborados planos de 

melhoria da gestão arrimados em mecanismos que permitam um planejamento 

participativo. 

 

2.3 Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA 

      

Esta subseção versa sobre o GESPÚBLICA, suas definições, premissas e 

pressupostos teóricos. Bem assim, revisamos teoricamente acerca do modelo de 

excelência em gestão que norteia o referido programa, com destaque para o modelo 
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de excelência em gestão pública, o alicerce da autoavaliação preconizada pelo 

GESPÚBLICA. Procedemos a uma revisão teórica sobre os fundamentos da 

autoavaliação institucional preconizada pelo GESPÚBLICA, bem como suas 

definições e conceitos, obedientes à teoria corrente e à legislação específica. Por fim 

procedemos também, à abordagem do GESPÚBLICA como reforma do Estado 

brasileiro no alvorecer do século XXI, quando providenciamos a revisão teórica 

sobre Administração Pública, bem como das reformas administrativas do Estado 

brasileiro até 2003, ano da posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

 

2.3.1 Síntese do GESPÚBLICA 

       

O GESPÚBLICA é o resultado de quase cinqüenta anos de refinamento 

de duas políticas públicas – desburocratização e qualidade – no serviço público, as 

quais, nesse período, caminharam em paralelo. 

De 04 de julho de 1956, quando houve o primeiro movimento visando à 

simplificação de processos no Brasil, até 23 de fevereiro de 2005, data do decreto 

de criação do GESPÚBLICA, a qualidade no serviço público era dissociada das 

ações em busca da desburocratização deste mesmo serviço. 

O GESPÚBLICA foi instituído pelo Decreto nº 5.378, data supra, com a 

finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados 

aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País, formulando e 

implementando medidas integradas em agenda de transformações da gestão, 

necessárias à promoção dos resultados preconizados no plano plurianual, à 

consolidação da Administração Pública profissional voltada ao interesse do cidadão 

e à aplicação de instrumentos e abordagens gerenciais. 

Vieira et al. (2000) defendem a ideia de que iniciativas ortodoxas de 

gerenciamento da qualidade não são adequadas às organizações governamentais. 

Esse autor aponta quatro problemas principais, que emergem da tentativa de 

implementação de técnicas de gerenciamento da qualidade no setor público: 

definição de consumidor; serviços x produtos; foco nos insumos e nos processos; e 

cultura governamental. 

No entendimento de Lima (2007, p.32), “o foco da qualidade na 

administração pública [...] foi na mobilização de servidores e na análise e melhoria 

de processos, com uso intensivo das ferramentas da qualidade”. 
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A qualidade no serviço público percebida pelo cidadão-usuário se refere á 

qualidade dos resultados que o conjunto de práticas de gestão é capaz de garantir. 

Esses resultados podem ser comprometidos caso o conjunto das referidas práticas 

seja percebido pelo cidadão-usuário como entraves burocráticos (leis, decretos, 

portarias, atos normativos) que interferem de maneira exagerada nas relações de 

direito e obrigações entre ele e o Estado. 

A gestão pública por resultados prioriza o atendimento ao cidadão como 

cliente, é proativa, toma iniciativas e tem autonomia gerencial. Além do mais, sem 

negligenciar a qualidade dos processos, adota o controle por objetivos e metas, 

ensejando resultados para a sociedade que atendam às demandas dos cidadãos 

como clientes. Dessa forma, ganha importância a mensuração dos resultados, o que 

remete a questão para as atividades de monitoramento e avaliação. Nesse novo 

modelo, a ênfase desloca-se dos aspectos operacionais da gestão de projetos e 

seus resultados imediatos para uma óptica mais abrangente, incorporando os 

impactos das ações governamentais sobre a vida da população e o processo de 

desenvolvimento. É um modelo que se diferencia da gestão pública tradicional, mais 

voltada para o controle interno e a conformidade dos custos orçados, onde a 

burocracia é um fim em si mesma e o governo é lento e ineficiente. Monitoramento e 

avaliação constituem atividades distintas, mas que se relacionam, passando a 

primeira a subsidiar a segunda. Elas são um conjunto de atividades que enseja o 

aprendizado para a melhoria atual e futura (ROSA; HOLANDA; MAIA JÚNIOR, 

2006). 

Da gestão com qualidade para a gestão da excelência, o trajeto consiste 

em refinar e aperfeiçoar as conquistas obtidas: fundamentalmente, quer dizer 

aprender com o que foi feito, com as práticas de gestão implantadas; buscar 

referenciais comparativos adequados para que a gestão da organização atinja o 

patamar da excelência, ou seja, uma gestão que leve a organização a ser referência 

naquilo que faz (RODRIGUES; PROIETTI; CIOFFI, 2008). 

No setor público, consoante a leitura de Oliveira (2009, p.64) “a prática 

mais comum tem sido a avaliação ligada ao controle tendo como premissa básica o 

cumprimento dos requisitos legais”. Ela ressalta que “o processo de avaliação é 

mais complexo, pois deve ainda considerar os resultados sociais gerados”. 

Aldarvis (2010, p.212) conceitua gestão pública como “a capacidade de 

realizar diagnóstico das causas de grande impacto na organização pública, 
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juntamente com a possibilidade de alocar recursos, internos e externos, para cumprir 

a missão com excelência”. 

Na compreensão de Lima (2007, p.51) “gestão pública diz respeito à 

natureza da organização, aspecto este que é institucional”. Ainda segundo este 

autor, “uma gestão pública deve estar rigorosamente fundada nos princípios 

constitucionais da administração pública e no direito administrativo”. 

A natureza da avaliação da gestão do setor público tem um foco 

diferenciado do setor privado que é predominantemente administrativo. Tornar-se 

eficiente e eficaz na oferta de um produto e/ou serviços não implica o alcance da 

efetividade, meio pelo qual são produzidos benefícios, impactos diretos ou indiretos 

no cumprimento de sua atividade. Uma instituição governamental pode comprometer 

a qualidade da prestação do serviço se buscar apenas a eficiência, pela redução de 

custos e aumento da produtividade (OLIVEIRA, 2009). 

Matias-Pereira (2010, p.2) destaca que: 

 
[...] o ambiente da gestão pública é representado pelo contexto social, 
político, jurídico e econômico do Estado e da administração. Ele ensina que 
a gestão das organizações no setor público se realiza no contexto do 
Estado de direito e da democracia política, e esclarece que a ação do 
Estado – nação se efetiva por meio da gestão pública, objetivando viabilizar 
e garantir direitos, ofertar serviços e distribuir recursos.  

     

Um dos maiores desafios do gestor público é a criação de um valor 

público positivo, percebido pela sociedade, ensejado pela satisfação de seus 

usuários, em um exercício contínuo de avaliar e melhorar a qualidade dos resultados 

que o conjunto de suas práticas de gestão é capaz de garantir. 

Ao gestor da coisa pública, tal qual o administrador da empresa privada, 

cabe como meta a excelência. O gestor público representa o Estado, e o Estado 

representa os princípios legais que norteiam os valores essenciais para manutenção 

do Estado de Direito, da conveniência social justa, pacífica (COSTA, 2010). 

Lima (2007) alerta para o fato de que ser excelente sem deixar de ser 

público é uma questão de princípios. Ressalta que os princípios da gestão pública 

são elementos da essência do ser público complementados por características 

definidoras da excelência na gestão contemporânea. E ele ensina que, juntos, 

princípios e características definem o que se entende hoje por excelência em gestão 

pública. 
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Os princípios consubstanciam valores, sejam estes morais, religiosos, 

éticos, políticos, mutáveis através do tempo, espaço e forma. Eles são a base de 

qualquer sistema. Destacamos que a estratégia utilizada pelo GESPÚBLICA foi a de 

promover a adaptação da linguagem, de forma a respeitar a natureza pública das 

organizações que integram o aparelho do Estado brasileiro, e, ao mesmo tempo, 

preservar as características que definem todos os modelos analisados como de 

excelência em gestão. Até a fase atual, sob a mesma orientação, o MEGP tem 

passado por aperfeiçoamentos contínuos com o propósito de acompanhar o estado 

da arte da gestão, que garante a sua identidade com o pensamento contemporâneo 

sobre excelência em gestão e acompanhar também as mudanças havidas na 

Administração Pública brasileira (BRASIL, 2008a). 

Na busca de compreender esta estratégia que propõe uma mudança 

contínua na Administração Pública do País, ou seja, uma reforma do Estado 

permanente e gradual, fazemos um alinhamento conceitual com supedâneo em 

estudiosos que tratam do assunto. 

O GESPÚBLICA é um programa que, de acordo com o Decreto nº 5.378, 

de 23 de fevereiro de 2005, deverá privilegiar a formulação e implementação de 

medidas integradas em agenda de transformações da gestão, necessárias à 

promoção dos resultados preconizados no plano plurianual, à consolidação da 

Administração Pública profissional voltada ao interesse do cidadão e à aplicação de 

instrumentos e abordagens gerenciais, que objetivem: 

 
I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das 
competências constitucionais do Poder Executivo Federal; 
II - promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas; 
III - promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 
relativamente aos resultados da ação pública; 
IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo 
a adequação entre meios, ações, impactos e resultados; e 
V - promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética. 
(BRASIL, 2005, p.1). 

 

Na conceição de Testa (1995), um programa é o resultado da reprodução 

conceitual das atividades e tarefas que necessitam ser realizadas para conseguir um 

resultado – um produto – previamente definido e as seqüências correspondentes 

com as designações – de recursos e responsabilidades administrativas – que 

garantam a viabilidade da proposta. 
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Para tornar viável a proposição do GESPÚBLICA, o Decreto nº 5.378 /05, 

estabelece que os critérios, para avaliação da gestão devem estar em consonância 

com o modelo de excelência em gestão pública (BRASIL, 2005). 

O GESPÚBLICA tem como principais características ser essencialmente 

público, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados para a 

sociedade e ser federativo. 

Isto é ressaltado em Ortigoso e Rodrigues (2010, p.185) quando informam 

que o setor público vem se modernizando nos últimos anos, adotando ferramentas 

em gestão mais modernas, mais inovadoras, e aplicando-as no dia a dia da 

Administração Pública. 

A base conceitual e os instrumentos do GESPÚBLICA não estão limitados 

a um objeto específico a ser gerenciado (saúde, educação, previdência, 

saneamento, tributação, fiscalização, etc). Seus instrumentos aplicam-se a toda a 

Administração Pública em todos os poderes e esferas de governo. Essa 

generalidade na aplicação e a estratégia do Programa de formar uma rede de 

organizações e pessoas voluntárias – a Rede Nacional de Gestão Pública – fez com 

que,a pouco e pouco, o GESPÚBLICA fosse demandado por órgãos e entidades 

públicas não pertencentes ao Poder Executivo Federal, segundo informações 

contidas no Portal Gestão Pública. 

O GESPÚBLICA disponibiliza quatro instrumentos para a melhoria 

contínua do serviço público, a saber: o instrumento de avaliação da gestão pública 

(IAGP), uma metodologia para simplificação de processos, a carta de serviços e o 

instrumento de pesquisa da satisfação do usuário. 

 

2.3.2 O Modelo de Excelência na Gestão Pública – MEGP e o GESPÚBLICA 

 

Aldarvis (2010, p. 213) ensina que “excelência se traduz na total 

satisfação das expectativas das partes interessadas no desempenho de uma 

organização”. 

Para o GESPÚBLICA, conforme nos diz Lima (2007, p. 101), “avaliar é 

comparar o sistema de gestão de um órgão ou entidade pública com o Modelo de 

Excelência em Gestão Pública”. 

O Modelo de Excelência na Gestão Pública preconiza que a organização 

como possuidora de uma liderança que elabore estratégias e planos com foco nos 
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clientes, respeitando a Sociedade, embasada em informações e conhecimento, 

mediante a gestão das pessoas que desenvolvem processos de trabalho que 

agregam valor e geram resultados positivos percebidos pelos clientes. 

Para Lima (2007, p.124), “um instrumento para avaliação de unidades 

organizacionais deve ser estruturado em critérios e requisitos”. 

Faz-se necessário promovermos um alinhamento conceitual sobre o que 

é entendido como critério e requisito, ao lume reflexivo dos estudiosos. 

Oliveira (2008, p.298) refere-se ao dicionário Houaiss, dizendo que critério 

é “uma norma de confronto, avaliação e escolha” e ensina que todo modelo de 

avaliação, quer subjacente, quer explícito, possui pelo menos um critério. 

Já os requisitos são condições que devem ser satisfeitas, exigências 

legais ou particulares essenciais para o sucesso de um processo, serviço ou 

produto. São as necessidades básicas dos cidadãos ou das demais partes 

interessadas, explicitadas por eles, de maneira formal ou informal, essenciais e 

importantes para a sua satisfação. (BRASIL, 2008b). 

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) e, por consequência, 

os critérios de avaliação deles desdobrados, definem um sistema em gestão pleno, 

em que são passíveis de avaliação todos os critérios preconizados pelo 

GESPÚBLICA, ou seja, que executa uma atividade singular completa – 

planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Este modelo é a 

representação gráfica de um sistema de gestão constituído de elementos integrados 

e interatuantes que concorrem para a produção de uma sinergia, com base no inter-

relacionamento desses elementos, dando movimento e direção ao sistema de 

gestão, potencializando a capacidade de planejar, organizar, decidir, organizar, 

decidir, executar e controlar a produção de resultados (LIMA, 2007). 

Esta representação gráfica é dividida em quatro blocos. O primeiro deles 

cobre os critérios relacionados com o planejamento – liderança, estratégias e 

planos, cidadãos e sociedade. Já o segundo representa a execução do 

planejamento e abrange os critérios pessoas e processos. O terceiro bloco, por sua 

vez, envolve o controle e diz respeito ao critério resultados. E o quarto bloco, por fim, 

significa a “inteligência da organização” e privilegia o critério informações e 

conhecimento. 
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2.3.3 Autoavaliação institucional na perspectiva do GESPÚBLICA 

 

O tipo de avaliação preconizada pelo GESPÚBLICA é a auto- avaliação. 

A técnica de autoavaliação é baseada na identificação e análise de práticas de 

gestão e dos resultados alcançados pela organização. 

A autoavaliação se faz em uma oficina de trabalho que obedece a um 

roteiro preestabelecido, descrito a seguir, e o objetivo final da oficina de trabalho é a 

elaboração de um plano de melhoria da gestão com hierarquização de prioridades. 

Os procedimentos recomendados pelo GESPÚBLICA para a Oficina de 

Autoavaliação devem ser desenvolvidos em cinco etapas ora descritos. 

A primeira diz respeito à equipe de avaliadores. Segundo o caderno 

elaborado com a finalidade de auxiliar os participantes das Oficinas de Auto-

avaliação do Programa, no uso do Instrumento para Avaliação da Gestão Pública 

(IAGP), a equipe de avaliação é indicada pela Alta Administração da organização 

para conduzir a autoavaliação da gestão pública, que inclui a análise das práticas de 

gestão com base no Instrumento para Avaliação da Gestão Pública, a elaboração do 

Plano de Melhoria da Gestão (PMG) e o acompanhamento dos procedimentos de 

validação externa e de certificação pelo GESPÚBLICA. A segunda etapa concerne à 

elaboração do Perfil da Organização. De acordo com o referido caderno, consiste na 

prévia2 descrição geral do perfil da organização que será avaliada, de modo a 

proporcionar uma visão sistêmica, pois, normalmente, seus colaboradores 

conhecem parcialmente o funcionamento da instituição onde trabalham (BRASIL, 

2008). 

O caderno elaborado com a finalidade de auxiliar os participantes das 

Oficinas de Autoavaliação do Programa, no uso do IAGP, ressalta que os dados 

referentes à organização, a seguir discriminados, são um referencial imprescindível 

para a análise da consistência das práticas de gestão3 e dos resultados em relação 

atribuída na avaliação: competências básicas; principais clientes ou cidadãos – 

usuários; principais produtos e serviços; processos finalísticos; principais insumos e 

fornecedores; perfil do quadro de pessoal; parcerias institucionais relacionadas com 

                                                           
2
 A equipe interna de avaliação deverá elaborar o perfil da organização antes de iniciar a Oficina de 

Autoavaliação. 
3 Práticas de gestão – são atividades executadas sistematicamente com a finalidade de gerenciar uma 

organização, consubstanciadas nos padrões de trabalho. São também chamadas de processos, 
métodos ou metodologias de gestão (BRASIL, 2008b). 
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os processos finalísticos; principais instalações e localidades; organograma. 

(BRASIL, 2008b). 

A terceira etapa refere-se à autoavaliação e ao esboço do PMG. Consiste 

na descrição e comentários das práticas de gestão que deverão ser feitos de acordo 

com a sequência estabelecida e ora apresentada: identificar o critério e requisito 

objeto da avaliação; descrever de modo sucinto a forma como a organização 

executa a prática de gestão; informar a periodicidade e o tempo de adoção dessa 

prática; informar ainda se essa prática vem sendo adotada por todos os setores da 

organização (BRASIL, 2008b). 

Esta etapa também prevê a avaliação das práticas de gestão das alíneas4 

(referenciais de excelência que são incorporados aos critérios de avaliação) de cada 

critério em relação aos fatores de avaliação, descritos a seguir, que são utilizados 

para determinar o estádio de maturidade da gestão da organização nas dimensões 

de processos gerenciais e resultados organizacionais. 

O enfoque é o primeiro fator de avaliação preconizado pelo GESPÚBLICA 

e refere-se ao grau em que as práticas de gestão da organização apresentam: 

 Adequação: atendimento aos requisitos do Critério, incluindo os 

métodos de controle, de forma apropriada ao perfil da organização; 

 Pró – atividade: capacidade de se antecipar aos fatos, a fim de prevenir 

a ocorrência de situações potencialmente indesejáveis e aumentar a 

confiança e a previsibilidade dos processos. (BRASIL, 2008b). 

O segundo fator de avaliação é a aplicação. Refere-se ao grau em que as 

práticas da gestão organizacional apresentam disseminação, entendida como 

implementação, horizontal e verticalmente, pelas áreas, processos, produtos e / ou 

pelas partes interessadas, conforme pertinente ao critério, considerando-se o perfil 

da organização e / ou continuidade, que é entendida como a utilização periódica e 

ininterrupta. O aprendizado é o terceiro fator de avaliação preconizado pelo 

GESPÚBLICA e reporta-se ao grau em que as práticas de gestão da organização 

apresentam refinamento, ou seja, aperfeiçoamentos decorrentes do processo de 

melhorias, o que inclui eventuais inovações, tanto incrementais quanto de ruptura. 

(BRASIL, 2008). 

                                                           
4
 Alíneas – são referenciais de excelência que são incorporados aos critérios de avaliação, com origem 

nos quais a organização pública pode implementar ciclos contínuos de avaliação e melhoria de sua 
gestão (BRASIL, 2008a). 
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O quarto fator avaliativo é a integração, correspondente ao grau em que as 

práticas de gestão da organização apresentam: 

 Coerência: relação harmônica com as estratégias e objetivos da 

organização; 

 Inter – relacionamento: implementação de modo complementar com 

outras práticas de gestão da organização, onde apropriado; 

 Cooperação: colaboração entre as áreas da organização e entre a 

organização e as suas partes interessadas, onde pertinente, na 

implementação das práticas de gestão. (BRASIL, 2008b). 

A relevância é o quinto fator de avaliação preconizado pelo GESPÚBLICA 

e refere-se a importância do resultado para determinação do alcance dos objetivos 

estratégicos e operacionais da organização. A Tendência que refere-se ao 

comportamento dos resultados ao longo do tempo e é o sexto fator de avaliação 

(BRASIL, 2008). 

O sétimo fator de avaliação preconizado pelo GESPÚBLICA (BRASIL, 

2008b) é o nível atual dos resultados da organização e refere-se ao grau em que os 

resultados organizacionais apresentam atendimento aos requisitos das partes 

interessadas e comparação com o desempenho de outras organizações consideradas 

como referenciais pertinentes. 

A quarta etapa da autoavaliação pelo modelo proposto pelo GESPÚBLICA 

refere-se à validação interna e externa e certificação. A validação dos o consiste na 

apresentação dos resultados da reunião de consenso entre a equipe de avaliação 

interna da organização que conduziu a auto-avaliação e o avaliador externo (indicado 

pelo GESPÚBLICA) e a alta administração (firmar compromisso com execução do 

Plano de Melhoria da Gestão) (BRASIL, 2008a). 

Esta etapa é concluída com a certificação, que consiste em na emissão de 

Certificado de Gestão pela Gerência da Rede Nacional de Gestão Pública / Gerência 

Executiva do GESPÚBLICA / Secretaria de Gestão (SEGES) / Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que acontece após concluída a 

validação, encaminhada pela Alta Administração da Organização ao Núcleo / 

GESPÚBLICA que solicita a emissão de Certificado de Gestão (BRASIL, 2008a). 

A quinta etapa refere-se à priorização das oportunidades de melhoria – OM 

e a elaboração do Plano de Melhoria da Gestão. Priorizadas, as oportunidades de 

melhoria, são transformadas em metas de melhoria que se transformam em 
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impulsionadoras da melhoria da gestão pública da organização até a próxima 

autoavaliação (que, segundo o caderno elaborado com a finalidade de auxiliar os 

participantes das Oficinas de Autoavaliação do Programa deve ocorrer em até um ano 

e três meses) (BRASIL, 2008a). 

Pelo exposto é nítido o fato de que o GESPÚBLICA é um programa que 

propõe uma mudança gradual e contínua da Administração Pública brasileira, ou 

seja, ele é, a sua maneira, uma reforma administrativa do Estado brasileiro 

 

2.3.4 O GESPÚBLICA: Reforma Administrativa do Estado brasileiro no alvorecer 

do século XXI 

 

Para melhor entendimento do que foi expresso até agora, providenciamos 

uma revisão teórica sobre as reformas administrativas do Estado brasileiro até 2003, 

ano da posse do presidente Luis Inácio Lula da Silva. 

Passamos a conceituar o que é Administração Pública. Formulando o 

conceito, por partes, recorremos a Bateman e Snell (1998, p.325) em cuja lição 

Administração “é o processo de se trabalhar com pessoas e recursos para se 

alcançar objetivos organizacionais”. 

As organizações podem ser definidas, consoante a leitura de Srour 

(2005), como coletividades especializadas na produção de um bem ou serviço. O 

autor esclarece que as organizações combinam agentes sociais e recursos, de 

forma a economizar esforços e tornar seu uso eficiente. 

Do ponto de vista do serviço público, o Guia D Simplificação do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão, define que organização “é um grupo de 

instalações e pessoas com um conjunto de responsabilidades, autoridades e 

relações” (BRASIL, 2006). 

Para cumprir o papel de promover a pessoa humana e o desenvolvimento 

integral em liberdade, conforme Matias-Pereira (2010, p.2), “a administração pública 

necessita criar as condições necessárias para garantir os direitos constitucionais dos 

cidadãos”. 

Em virtude do escopo desta dissertação, impõe-se estabelecer um 

alinhamento conceitual do que é Administração Pública com base nos escritores da 

matéria. 
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Administração Pública, num sentido amplo, é todo o sistema de governo, 

todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, processos, instituições e outras formas 

de conduta humana, que determinam a forma da distribuição e do exercício da 

autoridade política e como se atendem aos interesses públicos (MATIAS-PEREIRA, 

2010). 

A Administração Pública é, em sentido formal, o conjunto de órgãos 

instituídos para o alcance dos objetivos do Governo; em sentido material, sendo, 

portanto, um conjunto de funções necessárias aos serviços públicos em geral. Na 

sua acepção operacional, refere-se ao desempenho perene e sistemático, legal e 

técnico, dos serviços do próprio Estado ou por ele assumido em benefício da 

coletividade. Desta forma, a Administração Pública é todo o aparelhamento do 

Estado preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 

necessidades coletivas. (BRASIL, 2008a). 

Matias-Pereira (2010, p.107) alerta que “é sabido que a organização é o 

ponto de partida para o sucesso da administração pública”. Ele destaca que, “a 

capacidade da administração pública de realizar e obter resultados em benefício da 

sociedade depende, em geral, do modo como se encontra estruturada”. 

O Decreto-Lei nº200, de 25 de fevereiro de 1967, dispôs sobre a 

organização da Administração Federal, objetivo deste ensaio acadêmico. 

A organização da Administração Pública compreende suas entidades, os 

órgãos e agentes. Em sentido geral, entidade é pessoa jurídica, pública ou privada; 

destaca o referido Decreto que a organização política e administrativa brasileira 

classifica, no setor público, as entidades em: estatais, autárquicas, fundacionais e 

paraestatais (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Recorremos a Ferreira (2008) para elucidar o termo estatal ao dizer que 

significa pertencente ou relativo ao Estado. 

Matias-Pereira (2010) ensina que o Estado é uma comunidade de 

homens fixada sobre um território com poder de mando, ação e coerção constituída 

de povo, território e governo, sendo uma entidade política com capacidade de 

elaborar suas próprias leis. 

Costa (2010, p.18-19) acrescenta que “o Estado é uma instituição 

organizada do ponto de vista político, social e jurídico”. Ela ressalta que, “o Estado 

democrático de direito deve obedecer à legislação e ao ordenamento jurídico”. 
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O Estado é constituído de três elementos originários e indissociáveis: o 

povo, que é o componente humano do Estado; o território, que representa sua base 

física, e o governo soberano, que compreende o elemento condutor do Estado, o 

qual detém e exerce o poder absoluto, de autodeterminação e auto-organização 

emanada do povo. O governo é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais; em 

sentido material, é o complexo de funções estatais básicas e, em sentido 

operacional, é a condução política dos negócios públicos. A característica principal 

do governo é traduzida na face política de comando, cuja iniciativa é de fixação de 

objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente (MATIAS-PEREIRA, 

2010). 

Pires e Macedo (2006) destacam que as organizações públicas têm o 

objetivo de prestar serviços para a sociedade e que elas podem ser consideradas 

como sistemas dinâmicos, deveras complexos, interdependentes e inter-

relacionados coerentemente, envolvendo informações e seus fluxos, estruturas 

organizacionais, pessoas e tecnologias, bem como tem como característica cumprir 

suas funções, buscando maior eficiência da máquina pública e um melhor 

atendimento para a sociedade. 

A sobrevivência das empresas ou organizações públicas passa pela 

capacidade de antever as ameaças decorrentes das turbulências produzidas por 

essas transformações em seus negócios ou atividades. No funcionamento da 

Administração Pública no Brasil, é possível constatar que poucas são as práticas 

que envolvem a participação direta dos cidadãos na formulação e na implementação 

de políticas públicas (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Para Dussault, segundo Pires e Macedo (2006), as organizações públicas 

dependem, em maior grau do que as demais, do ambiente sociopolítico, e seu 

funcionamento é regulado externamente à organização. Ressalta que estas 

organizações podem ter autonomia na direção dos seus negócios, mas seu mandato 

vem do governo, bem como seus objetivos são fixados por uma autoridade externa. 

Para que se possa entender o movimento das empresas ou organizações 

públicas brasileiras, na busca de promover essas transformações em seus negócios 

ou atividades, é preciso visitar a história pátria ao lume das reformas administrativas 

que ocorreram ao longo dos últimos 500 anos, com um enfoque especial para o 

século XX, e dando um destaque especial às que se referem à educação, em virtude 

do propósito deste texto. 



66 

 

A Administração Pública no Brasil caracterizou-se como patrimonialista 

desde o descobrimento do País até meados de 1900. 

Indo ao encontro desta afirmação, Lima (2007, p.49) ressalta que “a 

cultura burocrática é um traço indelével que, até onde a vista alcança, tem marcado 

a história da administração pública brasileira”. 

Para entendermos a evolução da Administração Pública brasileira recorre 

a uma estrutura metodológica interessante para análise deste tema, como campo de 

conhecimento; é a concebida por Keinert (1994). Segundo essa autora quatro 

períodos paradigmáticos são identificados ao longo da evolução da Administração 

Pública nacional. 

A Administração Pública brasileira se caracterizou como ciência jurídica 

no período que vai de 1900 a 1929, num contexto institucional de um Estado 

regulador-liberal, marcado por uma tendência legalista e caminhando de forma 

integrada e fundamentada no Direito Administrativo, que lhe servia também de 

instrumental para sua ação marcada pelo legalismo. Já no período entre 1930 e 

1979, ela se caracterizou como ciência administrativa, definida paradigmaticamente 

pelo reforço dos chamados princípios da Administração com características que se 

modificavam a cada contexto institucional que se instalava ao longo deste período, 

marcado por três fases distintas. No período de 1930 a 1945, o contexto institucional 

era de um Estado Administrativo que tinha por característica a racionalização, já na 

quadra de 1946 a 1964, a Administração para o desenvolvimento caracterizava o 

posicionamento institucional vigente; e na última fase deste paradigma que se 

estendeu de 1965 a 1979 foi caracterizado por um Estado intervencionista, que 

privilegiava a racionalidade e a competência técnica. De 1980 a 1989 a 

Administração Pública foi vista como ciência política , quando passou a ser 

permeada por conceitos deste ramo de estudo, na medida em que a Administração 

Pública conferia um viés mais democrático e transparente, com maior controle social 

resultante da institucionalização de canais de participação. Em 1990, começou uma 

fase da Administração Pública que nasceu sob a égide do paradigma emergente do 

interesse público num contexto institucional de redefinição do papel do Estado, em 

que ela começou a ser pensada como Administração Pública, cuja característica é a 

capacidade política aliada à competência técnica (KEINERT, 1994). 

A derradeira fase paradigmática precisa ser definida quanto ao seu fim, já 

que não o foi por aquela autora. Neste sentido, Sguissardi (2006), com efeito, 
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denomina de modernização conservadora o período que se iniciou com o governo 

de Collor de Mello (1990-1991) e seguiu-se no de Itamar Franco (1992-1994), 

havendo recrudescido no de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nessa 

quadra – diz o autor – efetivou-se uma série de ajustamentos estruturais e fiscais ou 

de reformas orientadas para o mercado, em especial no governo Fernando Henrique 

Cardoso. Para efeitos didáticos, utilizaremos como ponto de corte o ano 2000, 

quando do Programa da Qualidade no Serviço Público, mudando assim o paradigma 

de Administração Pública para Serviço Público, passando a apontar para um 

referencial externo, ou seja, o serviço prestado na percepção do cidadão – cliente. 

Para se entender a contribuição das reformas administrativas do Estado 

Brasileiro que aconteceram até 1900 se faz uma revisão destas reformas, que 

antecederam os pontos de corte dos períodos paradigmáticos da evolução da 

administração pública brasileira, propostos por Keinert (1994). 

Matias-Pereira (2010, p.213) adverte para a noção de que, “é oportuno 

recordar que por razões históricas, a compreensão do Estado no Brasil é aceita de 

maneira invertida, visto que aqui o Estado antecedeu a sociedade”. 

Del Priore e Venâncio (2010, p.41) exprimem que “povoar o Brasil fazia-

se urgente e que uma série de vantagens e poderes funcionava como chamariz para 

os colonos”. 

A administração da Colônia brasileira levada a cabo ao longo de três 

séculos reproduziu os vícios do Estado Português: centralização, regulações 

embaralhadas e forte influência da Igreja. Ressalta o autor que do rei ao governador 

– geral (vice-rei), aos capitães (capitanias) e às autoridades municipais perpassava 

uma complexa, confusa, tumultuária e fluida hierarquia. A Administração Pública 

brasileira, em particular, e o Estado brasileiro, em geral, foram fundados sob a 

influência de um ethos eminentemente patrimonialista, presente na herança cultural 

lusitana. O ethos patrimonialista é o conjunto de valores qualificados como 

patrimonialistas subjacentes ao contexto social no qual se desenrola a apropriação 

do público pelo privado; já o patrimonialismo pode ser definido como a confusão 

entre o que é público e o que é privado (MARTINS, 2006). 

Para que se possa entender melhor este aspecto recorre-se a Del Priore 

e Venâncio (2010), ao destacarem o fato de que, o primeiro instrumento institucional 

de ocupação das terras foi a feitoria. Eles esclarecem que, por meio destes 

institutos, faziam-se contratos com índios da terra e explorava-se pau-brasil. Eles 
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ressaltam que cabia ao feitor, dentre outras tarefas, evitar a deserção de marinheiros 

e receber produtos da terra que seriam enviados ao Reino. Eles ampliam a 

informação, dizendo, que entre 1502 e 1504, criaram-se feitorias em Cabo Frio, na 

Bahia e em Pernambuco. 

Como se percebe, a confusão entre o público e o privado tinha nas 

feitorias um ambiente propício para produzir uma cultura política por um ethos 

patrimonialista. Corroborando esta afirmação Martins (1997, p. 9) diz que “a cultura 

política do Brasil é profundamente enraizada em uma herança colonial 

patrimonialista e que isso moldou a percepção da sociedade com respeito ao 

Estado”. 

Desde o surgimento, o Estado brasileiro se erigiu como garantidor da 

sociedade, o que se caracteriza como um contrassenso, já que ele ensina que, na 

realidade quem garante o Estado é a sociedade (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Lima (2007, p.25-26), citando o Visconde do Uruguai, enfatiza que: 

 
A verdade é que o Brasil já nasceu centralizado e regulamentado. Desde o 
primeiro instante, tudo aqui aconteceu de cima para baixo e de trás para 
adiante. Quando Tomé de Souza desembarcou na Bahia em 1549, 
nomeado governador – geral pelo regime absolutista e centralizador vigente 
em Portugal, já trouxe consigo um “Regimento” pronto e acabado, 
elaborado em Lisboa, que representou na verdade a primeira Constituição 
do Brasil. Ainda não havia povo nem sociedade, mas já existia pré – 
fabricado e imposto, de alto e de longe, o arcabouço administrativo que 
deveria moldar a ambos. Esse modelo passou a prevalecer. A estrutura 
burocrática sempre precedeu e condicionou a organização social. 

    

Até 1808, existia no Brasil e, sobretudo, na sede do Governo Geral (Vice-

Reino) uma Administração colonial relativamente aparelhada. Quando pórem, da 

formação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e da instalação de sua sede 

na antiga Colônia, todo um aparato burocrático, transplantado de Lisboa ou formado 

aqui, em paralelo à antiga Administração Metropolitana, teve que ser montado para 

que a soberania se afirmasse, o Estado se constituísse e se projetasse sobre o 

território e o governo pudesse tomar decisões, ditar políticas e agir (COSTA, 2008). 

O contexto institucional do Império brasileiro não pode ser entendido 

como conducente a um empreendedorismo que fosse contemporâneo ao que 

ocorria nos países que se industrializavam na Europa e com os Estados Unidos. A 

Administração Pública imperial é herdeira da Administração colonial portuguesa, 

cujos cargos públicos eram recompensas ou prebendas por apoio político. O 

monarca português centralizou seu poder, tornando uma nobreza feudal em nobreza 
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de coorte, apoiado na concessão de benesses e prebendas na burocracia do Estado 

(BERTERO; IWAI, 2005). 

Bresser-Pereira (2007) noticia o fato de que entre 1821 e 1930, o Estado 

Brasileiro passou a se caracterizar como sendo um Estado / Sociedade patriarcal – 

dependente e vivendo sob um regime político oligárquico e com uma administração 

patrimonial. Ele ressalta que na condição de parte da classe profissional e de 

elemento constitutivo do aparelho do Estado, a burocracia pública tende a fazer 

parte da classe dirigente. Destaca que esta já o fazia como burocracia patrimonial, 

no Império. 

Dom Pedro II absorvido por minúcias administrativas e manias literárias, 

não era capaz de uma visão de conjunto do Estado, o que colaborou para a 

formação de poderes paralelos, verdadeiras governanças autônomas, que 

seguravam as rédeas do Império em diferentes períodos centralizadores e 

descentralizadores. Na Administração, prevaleciam o paternalismo e o nepotismo e 

critérios de seleção e provimento que oscilavam entre o status, o parentesco e o 

favoritismo. O advento da República dos Estados Unidos do Brasil, no entanto, 

trouxe mudanças políticas e institucionais significativas à Administração Pública 

herdada do Império, principalmente porque os estados passaram a ser autônomos e 

criaram os próprios governos, câmaras legislativas e constituições (MARTINS, 

2006). 

Neste sentido, Costa (2008) informa que, com a proclamação da 

República, as estruturas socioeconômicas do Brasil imperial não se alteraram. Ele 

acrescenta que a riqueza nacional continuou concentrada na economia agrícola de 

exportação, baseada na monocultura e no latifúndio. Enfatiza é que se acentuou a 

transferência de seu centro dinâmico para a cafeicultura e a consequente mudança 

no polo dominante da política brasileira das antigas elites cariocas e nordestinas 

para os grandes cafeicultores paulistas. 

A República foi proclamada por um golpe conspirado por liberais, como 

Rui Barbosa, por positivistas, como Benjamin Constant e por monarquistas 

ressentidos, como o Marechal Deodoro da Fonseca. O início da primeira República 

ou República Velha (1889-1930) foi marcado pelo positivismo 

(RODRIGUES,M.S.S,2007). 
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Na compreensão de Costa (2008, p.839): 

 
[...] o governo provisório adotou as reformas imediatas necessárias à 
vigência do novo regime e convocou eleições para uma assembléia 
constituinte. A Carta de 1891, francamente inspirada na Constituição 
americana de 1787, consagrou a República, instituiu o federalismo e 
inaugurou o regime presidencialista. A separação de poderes ficou mais 
nítida. O Legislativo continuava bicameral, sendo agora formado pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado, cujos membros passaram a ser 
eleitos para mandado de duração certa. Ampliou-se a autonomia do 
Judiciário. Foi criado o Tribunal de Contas para fiscalizar a realização da 
despesa pública. As províncias, transformadas em estados, cujos 
presidentes (ou governadores) passaram a ser eleitos, ganharam grande 
autonomia e substantiva arrecadação própria. Suas assembléias podiam 
legislar sobre grande número de matérias. Esse sistema caracterizava o 
federalismo competitivo. O processo de formação do Estado nacional, se dá 
a partir de suas raízes coloniais, ao longo do Império (1882-89) e da 
chamada República Velha (1889-1930). Ele observa que, embora seja 
desse período a cristalização das principais características do Estado 
brasileiro, a própria diferenciação do aparelho de Estado e a criação de 
novas instituições fazem parte da dinâmica de instauração da modernidade, 
ressaltando que Estado e mercado, autônomos com relação à ordem do 
sagrado e à dominação patriarcal e cada vez mais separados entre si, 
constituem as bases da formação social moderna.  

      

Neste sentido, Martins (2006), com efeito lembra que o Estado e a 

Administração Pública brasileiros nasceram patrimonialistas. Evidencia que o 

patrimonialismo é um traço distintivo desse período prévio às iniciativas deliberadas 

de implementação de padrões burocráticos de racionalidade administrativa no 

âmbito do Estado. 

Apesar de a República Velha haver durado cerca de 40 anos, neste 

período, não houve grandes alterações na conformação do Estado nem na estrutura 

do governo. Para Costa, desde a proclamação da República, a principal mudança no 

Poder Executivo foi a criação dos ministérios da Instrução Pública, de brevíssima 

existência; da Viação e Obras Públicas; e da Agricultura, Indústria e Comércio, cujas 

denominações passaram por pequenas modificações e que, do ponto de vista da 

Federação, houve ligeira redução na capacidade legislativa dos estados, que 

perderam o poder de o fazerem sobre determinadas matérias (COSTA, 2008). 

Souza (2006) ressalta que na República Velha, bem como no Império, o 

Estado teve dificuldades em firmar seu poder infra-estrutural, bem como, em 

penetrar a sociedade ou em coordená-la sem a assistência de outros grupos de 

poder. 

As transformações econômicas e institucionais provenientes dos 

movimentos populares, da força da produção da borracha em 1912, do algodão, 
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cacau, açúcar e mate, além da queda do café, do arranco industrialista com a 

penetração das empresas estadunidenses no Brasil, da Primeira Guerra Mundial e 

de suas consequências tiveram influencia plural no aumento da procura pelo ensino 

superior (RODRIGUES,M.S.S., 2007). 

Na segunda parte da década de 1920, a concorrência entre regiões 

produtoras leva algumas destas regiões a circunstâncias de crise e faz avolumar de 

maneira quase simultânea os pedidos de interferência do Governo central. Nesse 

período, destacam-se as moções dos Estados cafeeiros menores – Minas Gerais, 

Espírito Santo e Rio de Janeiro – solicitando transferência do comando da política 

cafeeira para o Governo federal, comando até então exercido pelo Instituto do Café 

de São Paulo, ainda que bem antes, a pecuária gaúcha fazia reivindicações no 

mesmo sentido, por sentir-se prejudicada com a competição de Minas Gerais, 

observando-se idênticas reclamações do açúcar nordestino contra São Paulo. As 

crises estaduais do início dos anos de 1920 levaram o presidente Bernardes a 

promover, em 1926, uma reforma constitucional, que visava a reforçar o poder da 

União. Para Souza, esta reforma constitucional instituía, por exemplo, o poder de 

vetos parciais do presidente da República, e proibia a "cauda" orçamentária, da qual 

se valiam as bancadas estaduais para introduzir matérias muitas vezes 

extravagantes, e para fazer acréscimos clientelistas à proposta do orçamento federal 

(SOUZA, 2006). 

De acordo com Costa (2008), esse sistema era marcado pela 

instabilidade dos governos estaduais passíveis de ser derrubados e substituídos em 

função da emergência de novas oligarquias. Esclarece, no entanto, o autor que esta 

república federalista, com estados politicamente autônomos, consagrou um novo 

pacto político que acomodava os interesses das elites econômicas do Centro-Sul e 

do resto do País e ressalta que a política dos governadores garantia a alternância na 

Presidência da República de representantes de São Paulo e Minas Gerais. 

Na lição de Bresser-Pereira (2007) “o Estado Brasileiro de 1930 a 1985 se 

caracteriza por ser um Estado / Sociedade nacional-desenvolvimentista sob um 

regime político autoritário e com uma administração burocrática”. 

Entre 1930 a 1945 ocorreu uma definição centralizadora em 

contraposição ao federalismo da Primeira República. Souza diz ser nesse período 

que se constitui o "paradigma Vargas", definido por políticas de reforço do Estado e 

restrições ao excessivo federalismo então vigente. Ela acrescenta que a tendência 
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centralizadora culminou com o estabelecimento de um regime fortemente autoritário, 

o Estado Novo, de 1937 a 1945, destacando que a natureza dos laços entre o 

Governo central e os poderes estaduais durante os anos pós-Revolução de 30 

deixou uma forte marca sobre a conformação do sistema político democrático que se 

iniciou em 1945 (SOUZA, 2006). 

A eleição do paulista Júlio Prestes para suceder o também paulista 

Washington Luís, derrotando o gaúcho Getúlio Vargas, desencadeou o rompimento 

do pacto com os mineiros e com as demais oligarquias estaduais, abrindo espaço 

para mais uma intervenção do Exército – a Revolução de 1930. A chamada 

"Revolução de 1930" representou muito mais do que a tomada do poder por novos 

grupos oligárquicos, com o enfraquecimento das elites agrárias. Significou, na 

verdade, a passagem do Brasil agrário para o Brasil industrial (SOUZA, 2006). 

Bresser-Pereira (2007) ensina que graças à liderança de Getúlio Vargas – 

e às condições favoráveis abertas para o Brasil com a crise do sistema central nos 

anos 1930 – a burocracia pública moderna teve afinal um papel entre as classes 

dirigentes brasileiras que se associaram à nova burguesia industrial manufatureira e 

aos velhos setores da oligarquia voltados para o mercado interno. Evidencia, ainda 

que, entre 1930 e 1964, estas três classes dirigirão o país em substituição à 

oligarquia agro-exportadora, associada aos interesses externos. 

Pires e Macedo (2006, p.93) ressaltam que “a característica mais 

marcante desse período foi a reforma dos meios, ou seja, das atividades de 

administração geral, em detrimento da reforma dos fins, isto é, das atividades 

substantivas”. Informa Costa (2008) que em 1930 foi criada a Comissão Permanente 

De Padronização e, no ano seguinte, a Comissão Permanente De Compras, ambas 

voltadas para a aquisição de material. 

Dois aspectos, de acordo com Lima (2007, p.19), devem ser destacados 

na reforma de 1930: 

 

 Primeiro, por estar voltada para o processo, ou seja, para o modo de 
fazer as coisas, teve destaque o agente desse processo: o servidor 
público. O Departamento Administrativo do Serviço Público – DASP – é o 
ícone desta reforma; 

 O segundo aspecto refere-se ao peso dos valores arraigados tanto da 
própria administração pública (valores patrimonialistas) quanto do 
governo (práticas populistas). 
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Ainda na década de 1930, houve um dos mais importantes 

acontecimentos, na recente história da Administração geral, que contribuiu de forma 

decisiva para o encontro das características desejáveis de um sistema da gestão, 

recomendável para a atual gestão pública, que foi a idealização do ciclo do PDCA, 

por Shewhart, em 1931, nos Estados Unidos da América, com a publicação de 

Economic Control of Quality of Manufactured Produc (ALDARVIS, 2010). 

No plano político geral, a centralização e a suspensão das franquias 

constitucionais ensejaram crescente insatisfação em setores liberais, sobretudo em 

São Paulo, desencadeando uma série de revoltas, entre as quais a Revolução de 

1932 que, depois de sufocada, deu azo à convocação de uma Constituinte (COSTA, 

2008). 

Getúlio Vargas, em 1933, encarregou o embaixador Maurício Nabuco da 

tarefa de estudar a reforma da Administração Pública e, desse estudo, brotaram três 

diretrizes principais, inspiradas no serviço público britânico, que foram propostas e 

apoiadas por Vargas: critérios profissionais para o ingresso no serviço público, 

desenvolvimento de carreiras e regras de promoção baseadas no mérito. 

(MARTINS, 1997). 

A Reforma da Administração Pública de 1933 foi uma experiência de 

reforma de largo alcance, segundo Costa (2008). Ela inspirou-se no modelo 

weberiano de burocracia e tomava como principal referência a organização do 

serviço civil americano, era voltada para a administração de pessoal, de material e 

do orçamento, para a revisão das estruturas administrativas e para a racionalização 

dos métodos de trabalho e tinha sua ênfase imprimida na gestão de meios e às 

atividades de administração em geral, sem se preocupar com a racionalidade das 

atividades substantivas. 

Essa reforma definiu novos princípios e estabeleceu as bases para a 

mudança de cultura da Administração Pública. Representando, desta forma, um 

marco referencial, forte, de reforma do aparelho do Estado voltada para a ruptura de 

valores culturais arraigados que determinam práticas desprezíveis como o 

clientelismo, o centralismo exagerado e o nepotismo (LIMA, 2007). 

Martins (1997) nos dá conta que se estabeleceu desde então um padrão 

duplo e persistente, ou seja, para os altos escalões foram adotados acessos 

mediante concurso, carreiras, promoções baseada em critérios de mérito e salários 

adequados. Já para os níveis, médio e inferior, a norma era admissão por indicação 
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clientelista; as carreiras eram estabelecidas de forma imprecisa; o critério de 

promoção baseava-se no tempo de serviço e não no mérito; a erosão dos salários 

tornou-se intermitente. 

A Constituição de 1934 inaugurou o federalismo cooperativo, com a 

repartição dos tributos, beneficiando inclusive os municípios, e a coordenação de 

ações entre as três esferas de governo, bem como trouxe mais um avanço no 

sentido da reforma da Administração Pública, ao introduzir o princípio do mérito, na 

área de pessoal (COSTA, 2008). 

Esta Constituição, segundo Monlevade (2008, p.247), foi a primeira que 

destinou recursos de impostos vinculados à educação nos planos federal (10%), 

estadual (20%) e municipal (10%). Ele ressalta que esta foi uma tentativa de 

aumentar e garantir recursos financeiros para tornar efetivo um investimento 

prioritário, naqueles tempos de “otimismo pedagógico”, no clima do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação. 

Até 1936, segundo Aldarvis (2010), a Administração Pública brasileira foi 

eminentemente patrimonialista, entretanto com a reforma administrativa promovida 

por Maurício Nabuco, foram substituídas as deletérias práticas por uma burocracia 

pública. Ele acrescenta que como a burocracia buscava seus próprios interesses, 

apoiava o poder, até mesmo quando este era exercido de forma não legítima ou não 

competente, pois se tratava de uma questão de sobrevivência. 

Em 1936, foi promulgada a Lei nº 284, de 28 de outubro, a chamada Lei 

do Reajustamento, que foi uma decorrência do trabalho da Comissão Nabuco, esta 

lei estabeleceu nova classificação de cargos, fixou normas básicas e criou o 

Conselho Federal do Serviço Público Civil. Em 1938, o Departamento Administrativo 

do Serviço Público (DASP) foi efetivamente organizado com a missão de definir e 

executar a política para o pessoal civil, inclusive a admissão mediante concurso 

público e a capacitação técnica do funcionalismo, promover a racionalização de 

métodos no serviço público e elaborar o orçamento da União; Costa ressalta que o 

DASP tinha seções nos estados, com o objetivo de adaptar estas normas vindas do 

Governo central às unidades federadas sob intervenção (COSTA, 2008). 

Souza (2006) externa que o DASP foi concebido como um departamento 

administrativo geral, com o objetivo de realizar um estudo global do sistema 

administrativo do País, a fim de que fossem instituídas mudanças destinadas a 
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alcançar sua maior eficiência. Ela destaca que a preparação anual do orçamento e o 

controle de sua execução passaram à responsabilidade do DASP. 

Quando fala da modernização “daspeana” no regime do Estado Novo, 

que o DASP promoveu uma verdadeira revolução na administração pública, 

empregando tecnologia administrativa de ponta e profissionalizando o serviço 

público pelo mérito. A modernização daspeana foi parcial, sobretudo, porque as 

forças tradicionais de índole patrimonialista continuaram latentes e preponderantes, 

tanto na administração pública quanto na política se tornando-se uma bomba de 

efeito retardado sobre o período pós-Vargas (MARTINS, 2006). 

Bresser-Pereira (1996) ressalta que, já em 1938, temos um primeiro sinal 

de administração pública gerencial, com a criação da primeira autarquia e que surgia 

então a idéia de que os serviços públicos na “administração indireta” deveriam ser 

descentralizados e não obedecer a todos os requisitos burocráticos da 

“administração direta” ou central. 

O Brasil dos anos 1940 era profundamente diferente daquele que havia 

existido durante a Primeira República, uma das razões desta mudança foram as 

reformas educacionais (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2010). 

Baer (2009) acrescenta que a década de 1940 testemunhou o surgimento 

de novos empreendimentos governamentais. A maioria foi criada por motivos de 

segurança nacional e alguns se transformaram em empresas poderosas das 

décadas de 1950 e 1960. 

É possível agrupar em quatro categorias os órgãos criados ou 

revitalizados na década de 1930 com o objetivo de controlar as atividades 

econômicas: 

 
a) órgãos destinados a equilibrar consumo e produção em setores agrícolas 
e extrativos, ou reger sua importação e exportação (entre eles o Instituto do 
Pinho; do Sal; do Açúcar o do Álcool e o Conselho Nacional do Café); 
b) órgãos destinados a aplicar medidas de incentivo à indústria privada (a 
Comissão de Similares e o Conselho Nacional de Política Industrial e 
Comercial são alguns exemplos); 
c) órgãos destinados à ampliação, implantação ou remodelação de serviços 
básicos de infra-estrutura para a industrialização (Comissão do Vale do Rio 
Doce; Conselho de Águas e Energias; Comissão Executiva do Plano 
Siderúrgico Nacional; Comissão do Plano Rodoviário Nacional; Comissão 
de Combustíveis e Lubrificantes, Conselho Nacional de Ferrovias, 
Comissão Nacional de Gazogênio e vários outros); 
d) órgãos destinados a ingressar diretamente em atividades produtivas – aí 
se destaca a empresa mista no setor siderúrgico e posteriormente a 
empresa estatal, particularmente a Petrobrás. (SOUZA, 2006, p.19). 

      



76 

 

O fim do Estado Novo se dá em 29 de outubro de 1945 quando Getúlio 

Vargas deixa o poder (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2010). 

Denominada de República Populista, a história social e política deste 

período se dá sob a evolução de regimes populistas, que se assentavam sob o 

pacto de classes, sujeitos a tensões e conflitos, maiores ou menores, conforme as 

conjunturas, econômica e política, permitissem (RODRIGUES,M.S.S, 2007). 

Segundo Martins (2006, p.176), o período compreendido entre 1945 e 

1964 representa o desdobramento das estruturas institucionais do Estado tendo 

como pano de fundo o retorno à democracia. Ele ressalta que o desmonte 

institucional do Estado Novo no governo Dutra, a tentativa de reintrodução do 

dirigismo estatal no novo governo Vargas, a adaptação institucional às estratégias 

desenvolvimentistas estatais no governo JK e os ajustes decorrentes da 

disfuncionalidade burocrática e da crise política e econômica – financeira do Estado 

nos governos Quadros e Goulart têm em comum a incapacidade ou inconveniência 

de se aumentar o nível de racionalidade da administração pública, pautadas numa 

finalidade predominantemente clientelistas. 

Esta fase tem início formal com a Constituição de 1946, que restabeleceu 

a dimensão jurídico-institucional do federalismo, que passa a coexistir com um 

Estado largamente fortalecido nos anos anteriores. Nesse momento ocorreu a 

criação de partidos nacionais e a ampliação da participação eleitoral que se tornou 

extensa pela primeira vez na história do país e esclarece que esses dois fatos 

redefiniram as relações entre poderes regionais e poder central nas arenas 

decisórias e impuseram formatos específicos à estrutura de participação e 

representação política (SOUZA, 2006). 

Digno de nota, neste período, é a primeira experiência de planejamento o 

Plano SALTE que foi responsável pela criação da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF), que contribuiu para mudar a fisionomia de uma área pobre 

como o Nordeste do Brasil, que aconteceu durante o governo Dutra que assumiu a 

Presidência da República em 1946 (IGLESIAS, 1993). 

Segundo Monlevade (2008), em 1946, voltou a valer a vinculação dos 

impostos federais, que havia caído em 1937, dando um maior impulso à educação 

com a vinculação de 20% do Fundo de Participação dos Municípios. 

Apoiado na aliança que elegeu Dutra, acrescida do PSP de Ademar de 

Barros, Vargas foi eleito facilmente em outubro de 1950 (BUENO, 2006). 
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A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(atual CAPES) foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o 

objetivo de garantir a existência de pessoal especializado em quantidade e 

qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos 

e privados que visam ao desenvolvimento do país. Já no início do segundo governo 

Vargas a retomada do projeto de construção de uma nação desenvolvida e 

independente era palavra de ordem. A industrialização pesada e a complexidade da 

administração pública trouxeram à tona a necessidade urgente de formação de 

especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: de cientistas 

qualificados em física, matemática e química a técnicos em finanças e 

pesquisadores sociais (BRASIL, 1951). 

Aldarvis (2010, p.214) ensina que, 

 
[...] também, pode ser listado como um dos mais importantes 
acontecimentos, na recente história da administração geral, que contribuiu 
de forma decisiva para o encontro das características desejáveis de um 
sistema de gestão, recomendável para a atual gestão pública, a introdução 
do conceito de administração estratégica nas organizações nos anos 50, 

nas escolas de negócio americanas.  
      

De volta ao poder, Vargas ensaiou, em 1952, uma profunda reforma 

administrativa, no entanto, a reforma que chegou à condição de Projeto de Lei, 

jamais foi posta em prática, até porque o imobilismo decorrente do seu ocaso o 

impediu de fazê-lo (MARTINS, 2006). 

Bresser-Pereira (2007) informa que o nacional-desenvolvimentismo de 

Vargas foi conduzido por ele mesmo, e por uma assessoria econômica da 

Presidência da República, até seu suicídio em 1954. Ele ressalta que esta 

assessoria logra restabelecer as bases do desenvolvimento nacional a partir da 

criação de novas empresas estatais para se encarregar do desenvolvimento da 

infra-estrutura econômica do país sendo a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e as 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), os principais resultados desse 

trabalho. 

Após o suicídio de Vargas em agosto de 1954, seguiram-se os governos 

Café Filho (08/1954 a 11/1955) e Juscelino Kubitschek (01/1956 a 01/1961) 

(FONSECA; MONTEIRO, 2005). 

Tendo como embrião as missões americanas, no início dos anos 40, o 

modelo da planificação tem seu apogeu nos 50 anos em 5, do governo JK. As 
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grandes transformações no Estado e na sociedade geraram uma maior demanda 

sobre a máquina governamental pública impondo a adoção de soluções rápidas e 

ágeis (sob a forma de conselhos, grupos executivos e comissões) que, sob o 

argumento da temporariedade, tornaram-se estruturas paralelas aos órgãos já 

existentes, ao que ele chamou de “administração paralela” (MARTINS, 2006). 

Neste sentido, Kanaane et al. (2010) informam que, o Programa de Metas 

de Juscelino Kubitschek implicou na ampliação do parque industrial com abertura 

para as corporações transnacionais e criou Brasília – símbolo maior do Estado 

desenvolvimentista. 

Na segunda metade do século XX emergiu a administração pública 

gerencial como resposta à crise do Estado, como modo de enfrentar a crise fiscal, 

como estratégia para reduzir custo e tornar mais eficiente a administração dos 

imensos serviços que cabiam ao Estado, nos ensina Bresser-Pereira (2001). 

Entretanto entre 1956 e 1979 o Brasil continuou ainda no paradigma da 

administração pública como ciência administrativa (1930-1979), que se caracterizou 

pelo reforço dos chamados princípios da administração (KEINERT, 1994). 

Neste período aconteceu a primeira simplificação burocrática, instituída 

pelo Decreto nº 39.510 de 04 de julho de 1956, que não se constituiu efetivamente 

em um reforma administrativa, mas foi um marco histórico importante do 

questionamento do modelo burocrático e que tem servido como um dos referenciais 

teóricos do Gespública. 

Este decreto do Presidente Juscelino Kubitschek criou a Comissão de 

Simplificação Burocrática (COSB), que funcionou junto ao Departamento 

Administrativo do Serviço Público, que tinha como incumbência promover a 

simplificação nas normas e rotinas administrativas, de modo a evitar duplicidade de 

atribuições, excesso de pareceres e despachos interlocutórios (BRASIL, 1956). 

No entanto, este decreto não representou uma reforma de grandes 

dimensões, mas teve por objetivo tornar a burocracia mais eficiente, menos pesada 

para o cidadão, tanto no sentido de ser mais ágil na prestação dos serviços, pela via 

da racionalização de processos e delegação de competências, como no sentido de 

ser menos onerosa, ao tentar eliminar superposições e extinguir órgãos e entidades 

inoperantes ou desnecessários. Embora não proponha uma mudança direcionada 

objetivamente para o cidadão, é possível perceber nesse decreto uma preocupação, 

ainda que fraca, com a melhoria dos serviços e ações públicas, mas mesmo assim, 
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ele esclarece que a exemplo das demais reformas, essa teria sido indutora de 

mudança de cultura e de atitude se à disposição de fazer decretos e criar comissões 

se agregasse igual disposição para transformar pessoas (LIMA, 2007). 

É importante ressaltar que este decreto atribuía à COSB algumas funções 

que ainda hoje são atuais, tais como: estudar os meios de descentralização dos 

serviços mediante delegação de competência, fixação de responsabilidades e 

prestação de contas da autoridade, pela execução dos trabalhos que se acham sob 

sua jurisdição; promover medidas junto aos ministérios quanto ao exame da situação 

atual das repartições e das rotinas que merecem providências imediatas de 

correção; simplificação de rotinas; descentralização de execução (delegação de 

competência); e supressão de organismos inoperantes ou desnecessários. (BRASIL, 

1956). 

Corroborando com esta linha de raciocínio Rezende (2002) ressalta que o 

caso brasileiro, historicamente, representa um modelo em que as reformas 

dificilmente conseguem alterar a performance do aparato burocrático. Destacando 

que estas, em geral, são descontinuadas, abandonadas ou mesmo modificadas em 

sua essência e que dificilmente elas possuem longevidade, conseguem atrair 

cooperação e, em muitos casos, são implementadas de modo muito diferente 

daquele pretendido por seus formuladores. 

O governo de Jânio Quadros, embora caracterizado por grande agitação 

política, não produziu transformações de largas conseqüências no aparelho de 

Estado. Pode parecer até um contra-senso afirmar que a mudança do sistema de 

governo seja de pouca relevância. Ele informa ainda que a introdução do 

parlamentarismo depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, apenas sete 

meses depois da sua investidura no cargo, foi uma solução política, de curta 

duração, para o enfrentamento das resistências militares à posse do vice-presidente 

João Goulart. O governo Goulart instalou-se em meio a uma crise e com ela 

conviveu durante os 32 meses seguintes e apesar da crise, criou a Comissão 

Amaral Peixoto, que deu início a novos estudos para a realização da reforma 

administrativa (COSTA, 2008). 

A Comissão Amaral Peixoto (posteriormente transformada em ministério 

extraordinário) foi criada para propor diretrizes de um processo de reforma 

administrativa, com o propósito de promover um ajuste à volta do regime 

presidencialista. Ele ressalta que as recomendações da referida comissão foram de 
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grande valia no período seguinte e que analogamente às reformas estruturais 

propostas no governo Goulart, a reforma administrativa não se realizou. O governo 

Quadros, também, não conseguiu a efetiva realização das reformas estruturais em 

dois pontos críticos, em que iria se concentrar: o funcionalismo e o esquema 

adocrático implantado por JK, até mesmo devido à brevidade de seu mandato 

(MARTINS, 2006). 

Essa fase da vida política brasileira caracteriza-se pela existência de um 

sistema decisório fortemente centralizado na burocracia federal em detrimento de 

partidos e do Congresso ressaltando que ao mesmo tempo eles procuravam se 

adaptar às transformações trazidas pela industrialização e urbanização do país e 

pela participação política ampliada que progressivamente seguia clivagens de 

classe. Parece claro, em termos gerais, que a expansão burocrática posterior à 

Revolução de 30, e especialmente a que se seguiu sob o Estado Novo, 

institucionalizou e legitimou a atuação direta dos interesses de classe e regionais 

junto à burocracia. Esse procedimento tornou-se a regra, e a atuação em 

associações representativas de caráter autônomo e público – como a que em 

princípio se supõe ocorra através de partidos políticos, –, a exceção (SOUZA, 2006). 

O Brasil, no período de 1965 à 1979, permanece ainda sobre a vigência 

do paradigma da administração pública como ciência administrativa (1930-1979), 

administração essa que se caracteriza pelo reforço dos chamados princípios da 

administração (KEINERT, 1994). 

Segundo Kanaane et al. (2010, p. 50),  

 
O regime militar trouxe os Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II 
(PND) –, a fim de promover avanços tecnológicos e infraestruturais, bem 
como, agregaram racionalidade técnica e sistemas de planejamento típicos 
das estratégias militares. 

 

Martins (2006, p.178) informa que “um dos compromissos básicos do 

regime implantado em 1964 era o melhoramento da maquinaria da administração 

pública”. Neste mesmo ano, o Presidente Castello Branco já ressaltava que o setor 

público deveria operar com a mesma eficiência das empresas privadas, o que 

acabou por gerar a primeira grande Reforma Administrativa, que teve no Decreto-lei 

nº 200, de 1967, o seu ponto culminante, com a proclamação de princípios 

elementares para a organização da Administração Pública: o planejamento, a 
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descentralização, a delegação de competência, o controle de resultados e outros 

(ALVARES, 2004). 

Esta reforma teve seu foco no Estado como um todo, mas carregava em 

seu bojo alterações consideráveis para a administração pública, pois interferia no 

sistema de ingresso no serviço público e redesenhava a estrutura organizacional do 

Estado, bem como, concebia novos modelos de instituições alicerçadas 

principalmente na autonomia gerencial. Mais do que estruturar a administração 

federal, a chamada reforma de 1967 pressupunha um modelo de administração 

pública com maior flexibilidade e autonomia. A descentralização proposta pela 

reforma alicerçada no Decreto – lei 200 / 67 sinalizava não apenas para um modelo 

de administração mais voltado para a formulação e para o controle, mas 

pressupunha um Estado mais forte para regular e orientar. Nesta Reforma 

Administrativa de 1967, o controle é nitidamente voltado para processo. E 

continuavam em alta a prestação de contas, e o desempenho da responsabilidade 

legal e regulamentar (LIMA, 2007). 

No Decreto – Lei 200 / 67 alguns aspectos, da administração pública, 

causaram grande impacto no futuro do país, entre os quais se destacam: O 

estabelecimento de que a administração federal é composta por uma administração 

direta e uma administração indireta, bem como determina que a execução das 

atividades, da administração federal, deve ser amplamente descentralizada. 

Estabeleceu, também, que a delegação de competências deve ser utilizada como 

instrumento de descentralização administrativa com o objetivo de assegurar maior 

rapidez e objetividade às decisões, situando – as na proximidade dos fatos, das 

pessoas ou dos problemas à atender. (BRASIL, 1967). 

O Decreto – lei n º 200 foi o marco inicial do movimento de melhoramento 

da maquinaria da administração pública, estabeleceu uma radical reestruturação na 

administração pública federal, baseada em princípios como planejamento, 

organicidade, centralização decisória e normativa; e desconcentração 

(descentralização funcional, no texto legal), notadamente por intermédio da 

administração indireta, quer para atuar nos setores produtivos da economia, quer 

para o cumprimento, com mais flexibilidade, de funções típicas de Estado. 

(MARTINS, 2006). 

Sob o comando de Amaral Peixoto e a inspiração de Hélio Beltrão, o 

Decreto-lei 200, de 1967 foi a primeira tentativa de reforma gerencial da 
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administração pública brasileira. A reforma, iniciada por este decreto, deu toda 

ênfase à descentralização mediante a autonomia da administração indireta, a partir 

do pressuposto da rigidez da administração direta e da maior eficiência da 

administração descentralizada. O Decreto-lei 200 teve, entretanto, duas 

conseqüências inesperadas e indesejáveis. A primeira delas foi que ao permitir a 

contratação de empregados sem concurso público, facilitou a sobrevivência de 

práticas patrimonialistas e fisiológicas e a segunda foi que ao não se preocupar com 

mudanças no âmbito da administração direta ou central, que foi vista 

pejorativamente como “burocrática” ou rígida, deixou de realizar concursos e de 

desenvolver carreiras de altos administradores, em função disso, a reforma 

administrativa embutida no Decreto-lei 200 ficou pela metade e fracassou. 

(BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Na década de 70, segundo Abrucio (2001, p.177), 

 
a crítica à burocracia se acentuou à medida que a crise financeira tornou-se 
mais aguda. Ele ressalta que esse sentimento difuso contrário à burocracia 
estatal e favorável aos ideais da iniciativa privada precisou de um 
catalisador político para se impor e acrescenta que este catalisador veio 
com a vitória dos conservadores na Grã-Bretanha, em 1979, e dos 
republicanos nos Estados Unidos, em 1980.  

     

Mas, no entanto, não foi esquecido e influenciou outras reformas que 

aconteceram depois de 1967. Um exemplo disto é que, em 1979, o decreto nº 

83.740 que criou o Programa Nacional de Desburocratização destacava que este 

programa devia buscar intensificar a execução dos trabalhos da Reforma 

Administrativa, constantes no Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Por 

este decreto, de 18 de julho de 1979, no governo do Presidente João Batista de 

Figueiredo foi instituído o Programa Nacional de Desburocratização que visava 

dinamizar e simplificar o funcionamento da Administração Pública Federal. (BRASIL, 

1979). 

O decreto nº 83.740 foi revogado pelo Decreto nº 5.378, de 23/02/2005. O 

Programa Nacional de Desburocratização gerou grandes conseqüências ao ser 

reestruturado, quando da implantação do Gespública, através do Decreto nº 

5.378/05.  

Segundo Lima (2007, p.24), esta poderia ser definida como “a primeira 

proposta clara de reorientação da administração pública e de deslocamento do locus 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1967/200.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/2005/5378.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/2005/5378.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/2005/5378.htm
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das reformas para o espaço em que se dá o relacionamento da organização pública 

com o cidadão”. 

O Programa Nacional de Desburocratização explicitou a necessidade de o 

Estado combater os excessos das exigências formais, muitas vezes, desnecessárias 

que atrasam ou muitas vezes impedem os cidadãos de receberem serviços e terem 

seus direitos garantidos (BRASIL, 2006). 

O programa de desburocratização privilegiava o usuário do serviço 

público, daí o seu ineditismo, porque nenhum outro programa antes tinha adotado 

este caráter social e político e esperava que a supressão de etapas desnecessárias 

tornasse mais ágil o sistema administrativo, trazendo benefícios para funcionários e 

clientes (COSTA, 2008). 

Segundo Lima (2007) apesar da orientação clara do Programa para o 

cidadão, o papel que foi reservado a ele no processo de desburocratização foi 

passivo, de destinatário apenas dos eventuais benefícios do Programa. Ele ressalta 

que ficou a cargo da inteligência da administração pública o papel de perceber os 

pontos negativos que pesam sobre o cidadão e de conceber a solução que, em sua 

opinião, fosse a melhor para ele cidadão. 

O Programa Nacional de Desburocratização tinha como objetivos, dentre 

outros: 

a) a melhoria do atendimento dos usuários do serviço público;  
b) reduzir a interferência do Governo na atividade do cidadão e do 

empresário e abreviar a solução dos casos em que essa interferência é 
necessária, mediante a descentralização das decisões, a simplificação 
do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências 
cujo custo econômico ou social seja superior ao risco;  

c) agilizar a execução dos programas federais para assegurar o 
cumprimento dos objetivos prioritários do Governo;  

d) substituir, sempre que praticável, o controle prévio pelo eficiente 
acompanhamento da execução e pelo reforço da fiscalização dirigida, 
para a identificação e correção dos eventuais desvios, fraudes e abusos;  

e) impedir o crescimento desnecessário da máquina administrativa federal, 
mediante o estímulo à execução indireta, utilizando-se, sempre que 
praticável, o contrato com empresas privadas capacitadas e o convênio 
com órgãos estaduais e municipais;  

f) velar pelo cumprimento da política de contenção da criação 
indiscriminada de empresas públicas, promovendo o equacionamento 
dos casos em que for possível e recomendável a transferência do 
controle para o setor privado, respeitada a orientação do Governo na 
matéria. (BRASIL, 1979, p.1). 

 

Quanto à iniciativa privada, este programa tinha o objetivo de  

 
“fortalecer o sistema de livre empresa, favorecendo a empresa pequena e 
média, que constituem a matriz do sistema, e consolidando a grande 
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empresa privada nacional, para que ela se capacite, quando for o caso, a 
receber encargos e atribuições que se encontram hoje sob a 
responsabilidade de empresas do Estado” (BRASIL, 1979, p.1). 

 

Segundo Aldarvis (2010), em contraponto à administração burocrática 

surge, em 1979, uma onda de profundas reformas administrativas públicas, 

principalmente na Inglaterra, então sob o comando de Margareth Thatcher. Ele 

esclarece que a reforma britânica desenvolveu no aparato público britânico 

características gerenciais, voltadas para resultados e buscando a eficiência na 

administração pública. 

No período de 1980 à 1989, quando administração pública como ciência 

política passa a ser permeada por conceitos da ciência política, na medida em que a 

administração pública ganha um viés mais democrático e transparente, com maior 

controle social resultante da institucionalização de canais de participação, acontece 

no Brasil um período caracterizado pelo fim dos governos militares e pela transição 

democrática que do ponto de vista da administração pública culminou com a 

elaboração, em 1988, do capítulo da administração pública da Constituição Federal. 

Na década de 80, em função do clima intelectual e político reinante e do 

esfacelamento do aparelho estatal estruturado no pós-guerra, a burocracia 

weberiana sofreu seu maior ataque. Ele complementa a informação dizendo que 

nesse processo, o modelo gerencial importado da iniciativa privada, foi o fio condutor 

das reformas, embora não exclusivo, nem tampouco imutável (ABRUCIO, 2001). 

O país vivencia, neste período, segundo Keinert (1994), intensa 

mobilização político-social e um processo de reorganização institucional. Ela ressalta 

que o modelo desenvolvimentista-exportador demonstra sua falência na crise 

econômica e, especialmente, na crise social. 

A partir da década de 1980, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e agências da Organização das Nações Unidas revigoram a 

sua atuação no país (DOURADO, 2002). 

A transição democrática, comandada por dois partidos democratas, mas 

populistas, ocorrida com a eleição de Trancredo Neves e a posse de José Sarney, 

em março de 1985, significou, no plano administrativo, uma volta aos ideais 

burocráticos dos anos 30. Estes dois partidos, bem como, a sociedade brasileira não 

tinham a noção da gravidade da crise que o país estava atravessando. Havia uma 

euforia, democrática e populista, que embasava uma idéia de que seria possível 
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voltar aos anos dourados da democracia e do desenvolvimento brasileiro que foram 

os anos 50. Os constituintes e, mais amplamente, a sociedade brasileira perceberam 

nesse momento que a administração burocrática clássica, que começara a ser 

implantada no país nos anos 30, não havia sido plenamente instaurada, bem como 

viram que o Estado havia adotado atitudes descentralizadoras – as autarquias e s 

fundações públicas – que não se enquadravam no modelo burocrático profissional 

clássico e notaram que essa descentralização havia aberto espaço para o 

clientelismo, principalmente ao nível dos Estados e municípios – clientelismo esse 

que se acentuara após a redemocratização (BRESSER-PEREIRA, 1996). 

Correa (2007) citando a tese de doutorado de Gaetani (2005), Public 

management constitutional reforms in modern Brazil 1930-1998 na London School of 

Economics and Political Science, University of London, London, ensina que a 

Constituição de 1988 criou condições para uma ampla reforma administrativa, 

podendo, assim, ser considerada, em partes, uma reforma administrativa. 

Para combater o legado do regime militar, os constituintes mexeram em 

várias questões atinentes à administração pública. A democratização do Estado foi 

favorecida com o fortalecimento do controle externo da administração pública, com 

destaque entre outras mudanças para o novo papel conferido ao Ministério Público 

(MP), bem como houve o reforço dos princípios da legalidade e da publicidade. O 

segundo conjunto de mudanças é o que se refere ao processo descentralizador que 

abriu oportunidades para maior participação cidadã e para inovações no campo da 

gestão pública, levando em conta a realidade e as potencialidades locais, 

ressaltando que impulsionadas por esta mudança, várias políticas públicas foram 

reinventadas e disseminadas pelo país. Um terceiro conjunto de mudanças que é o 

que se propôs a completar a chamada reforma do serviço civil, por meio da 

profissionalização da burocracia, ele ressalta que nessa linha houve ações 

importantes, como o principio da seleção meritocrática e universal, consubstanciada 

pelo concurso público. Em consonância com este movimento, o Executivo federal 

criou, em 1986, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), num esforço 

de melhorar a capacitação da alta burocracia (ABRUCIO, 2001). 

De acordo com o documento Instruções para Avaliação da Gestão 

Pública - 2008 / 2009, a Constituinte de 1988 inovou, consagrando no artigo 37 do 
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texto constitucional5 os princípios da Administração Pública direta ou indireta, em 

todos os poderes e níveis. Este documento ressalta que os princípios constitucionais 

são, precisamente, a síntese dos valores principais da ordem jurídica, e detêm a 

função de conferir ao sistema um sentido lógico, harmonioso e racional, facilitando a 

compreensão de seu funcionamento (BRASIL, 2008a). 

No entanto, como ponto negativo, Bresser-Pereira (1996) destaca que 

contraditoriamente a seu espírito burocrático racional – legal, a Constituição de 1988 

permitiu que uma série de privilégios fosse consolidada ou criada, bem como, do seu 

ponto de vista ela sacramentou os princípios de uma administração pública arcaica, 

burocrática ao extremo, altamente centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a 

prioridade foi dada à administração direta ao invés da indireta. 

A partir da Constituição Federal de 1988, o sistema de planejamento do 

orçamento público foi bem disciplinado, sendo composto de três peças muito claras 

no seu papel. As peças são: o Plano Plurianual (PPA), para estabelecer os 

programas e ações do governo para quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

dando as prioridades, metas e premissas norteadoras para a elaboração do 

orçamento anual; e, finalmente, a Lei de Orçamento Anual (LOA), que traz a 

elaboração detalhada da programação a ser realizada em determinado exercício 

financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano (KANAANE et al., 2010). 

Correa (2007) destaca que “a reforma que teve início em 1988 

apresentaria grandes desdobramentos e rearranjos, seguindo tendências mundiais, 

sete anos mais tarde”. Neste período consolida-se, segundo Keinert (1994), o 

conceito de cidadania, a noção de direitos e o fortalecimento da cultura democrática. 

Ela ressalta que emerge a proposta de participação da sociedade civil na gestão 

pública. Ela destaca que a partir de 1990, inicia-se uma fase em que o paradigma 

emergente da administração pública é a do interesse público, num contexto 

institucional de redefinição do papel do Estado, passando a ter por característica a 

capacidade política aliada à competência técnica. 

Nesse sentido, Matias-Pereira (2010, p.21) ressalta que, nos últimos 20 

anos, o mundo e em particular o Brasil, tem sido afetado por duas grandes 

tendências transformadoras: 

                                                           
5 O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 diz que “a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 
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 “A consolidação dos mecanismos de mercado, no âmbito econômico; 

 A consolidação da democracia, no âmbito político”. 

Sguissardi (2006) denomina de modernização conservadora o período 

que vai de 1990 a 2002. Segundo ele, esta modernização, que se iniciou com o 

governo de Collor de Mello (1990-1991) e seguiu-se no de Itamar Franco (1992-

1994), recrudesceu no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse 

período, segundo ele, efetivou-se uma série de ajustes estruturais e fiscais ou de 

reformas orientadas para o mercado, em especial no Governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

O novo papel do Estado parece ser de catalisador de energias e 

potencialidades governamentais e comunitárias, bem como, inicia-se um movimento 

de redução do tamanho do Estado, especialmente a partir das privatizações 

(KEINERT, 1994). 

A integração do país à economia mundial, neste período, dá-se 

enfatizando o novo papel atribuído ao mercado na alocação dos recursos e 

diminuindo as funções do Estado, em especial quando este é pensado como 

provedor dos serviços sociais, entre eles, a educação (SGUISSARDI, 2006). 

Bresser-Pereira (2007), por sua vez, entende que o Estado Brasileiro a 

partir de 1990 se caracteriza por ser um Estado / Sociedade liberal – dependente 

sob um regime político democrático e com uma administração gerencial. 

Repensar o papel do Estado, segundo Keinert (1994, p.47), 

 
[...] passa a ser uma exigência, especialmente a partir de um contexto onde 
questões, tais como, agilidade, rapidez, flexibilidade, competitividade e, 
especialmente, qualidade nos serviços e produtos são colocadas na ordem 
do dia.  

    

Neste sentido, Abrucio (2001) ensina que a gestão contemporânea 

contempla três visões da administração pública inglesa que surgiram ao longo das 

décadas de 80 e 90 do debate sobre o managerialism aplicado ao Estado. Ele 

ressalta que estas teorias foram respostas à crise do modelo burocrático inglês e em 

ordem cronológica são aqui apresentadas: 

 

 Gerencialismo puro que tem como principais objetivos a economia / 
eficiência (produtividade) e tem como “público-alvo” os contribuintes (tax 
payers);  

 Consumerism cujos objetivos principais são a efetividade / qualidade e 
tem como “público-alvo” os clientes / consumidores; 
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 Teoria do public service orientation que tem como principais objetivos a 
equidade / accountability e tem como “público-alvo” os cidadãos. 
(ABRUCIO, 2001, p.181). 

       

Em 15 de março de 1990, tomou posse o primeiro governo civil eleito pelo 

voto direto, nos últimos 30 anos, de um século de vida republicana. Para cumprir 

seus propósitos reformadores Fernando Collor criou uma nova moeda, congelou a 

poupança popular, taxou haveres financeiros e redesenhou a máquina de governo. 

A reforma administrativa do governo Collor caminhou de forma errática, as medidas, 

de racionalização, foram realizadas de forma equivocada, algumas das extinções 

tiveram que ser logo revistas, como a da CAPES, por exemplo, bem como, muitas 

das fusões, principalmente de ministérios, pois criavam superestruturas (como os 

ministérios da Economia e da Infra-Estrutura) sujeitas a pressões de interesses 

poderosos. Os cortes de pessoal, desnecessários, quando examinada a 

administração como um todo, não trouxeram expressiva redução de custos (COSTA, 

2008). 

Em 1990, o Governo brasileiro criou o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (PBQP), cuja finalidade era sensibilizar e mobilizar o setor produtivo 

nacional para o desafio de um mundo em mudança, mais competitivo e mais 

exigente (LIMA, 2007). 

Neste sentido Oliveira (2006, p.72) ressalta que 
 

um dos propósitos do PBQP é a mobilização da sociedade através, 
principalmente, da promoção de eventos e projetos envolvendo a educação 
para a competitividade e a conscientização do consumidor. O PBQP foi 
criado para incentivar a melhoria da produtividade, competitividade e 
qualidade de produtos, processos e serviços, sistema de gestão e pessoal 
nas esferas da indústria, do comércio, da administração pública, 
estabelecendo requisitos de qualidade, desempenho e segurança, além de 
padrões e classificações para atender as necessidades da indústria, 
comércio, governo e consumidor. 

      

Segundo Vieira et al. (2000), o objetivo do PBQP era aumentar a 

competitividade dos produtos e serviços brasileiros nos mercados, interno e externo. 

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP 

preconizava, a “instituição de prêmios destinados ao reconhecimento das 

contribuições em prol da qualidade e produtividade” (Prêmio Nacional da Qualidade - 

PNQ). Para a administração do PNQ, foi criada, naquela ocasião, a Fundação para o 

Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ), atualmente Fundação Nacional da 
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Qualidade (FNQ), que adotou integralmente, neste primeiro momento, os critérios do 

Prêmio Malcolm Baldrige6 de 1991 (OLIVEIRA, 2006). 

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma instituição sem fins 

lucrativos, cujo objetivo é disseminar amplamente os fundamentos da excelência em 

gestão para organizações de todos os setores e portes, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da gestão, o aumento da competitividade das organizações e, 

consequentemente, para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. 

(ORTIGOSO; RODRIGUES, 2010). 

Em seus anos de funcionamento, a partir de sua instituição em 1990, o 

PBQP atingiu êxitos importantes, principalmente no setor industrial, e alcançou 

considerável reconhecimento junto à sociedade como instrumento legítimo de 

desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 1997). 

Um Subprograma da Qualidade e Produtividade na Administração Pública 

foi instituído, em maio de 1990, como resultado da imediata percepção pelos 

representantes do setor privado de que o Governo incentivava a qualidade nas 

empresas, mas não cuidava de aplicar a receita em sua própria casa. Apesar do 

esforço de sensibilização e capacitação, não foi possível fazer do Subprograma da 

Qualidade e Produtividade na Administração Pública um instrumento de apoio às 

ações de reforma e modernização realizadas àquela época (LIMA, 2007). 

O Caderno MARE da reforma do Estado nº. 4, que trata do Programa da 

qualidade e participação na administração pública, destaca que, muito embora tenha 

havido, desde o início, a preocupação com a internalização dos princípios da 

qualidade, o esforço empreendido não logrou o mesmo dinamismo e intensidade 

conseguidos pela indústria. Esta publicação ressalta que isto se deveu a variados 

motivos, sendo o principal a total desvinculação das diretrizes da reforma da 

estrutura organizacional e administrativa implantada no Governo da época com o 

PBQP (BRASIL, 1997). 

O governo Itamar Franco, segundo Costa (2008), adotou uma postura 

tímida e conservadora com relação à reforma do Estado e mesmo à reforma 

administrativa. Ele destaca que para conservar a ampla base de apoio que 

possibilitou a sua emergência, este governo usou uma estratégia de ressuscitar 

                                                           
6
 Buscando aumentar a competitividade das empresas surgiram os prêmios de excelência em 

qualidade que reconhecem o desempenho organizacional. De acordo com Oliveira (2008), os 
prêmios de qualidade nacionais mais renomados são: o Deming Prize (Japão); o Malcolm Baldrige 
National Quality Award (EUA) e o European Quality Award (Europa). 
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ministérios extintos por Collor e tocou de forma hesitante, o programa de 

privatização. 

A reforma do aparelho de Estado, promovida a partir de 1995, no governo 

Fernando Henrique Cardoso teve como principal função o desenvolvimento de 

novas visões e metas para o Estado (CORREA, 2007). 

Esta reforma, levada a cabo pelo Ministério de Administração e Reforma 

do Estado (MARE), foi justificada no Plano Diretor da Reforma Administrativa do 

Aparelho do Estado (PDRAE) como conseqüência de uma crise do Estado (BRASIL, 

1995). 

O PDRAE partia de uma premissa – a de que a crise latino-americana era 

uma crise do Estado. Com base nesse diagnóstico, o plano indicou como pilares do 

projeto de reforma do Estado: ajustamento fiscal duradouro; reformas econômicas 

orientadas para o mercado que, acompanhadas de uma política industrial e 

tecnológica, garantissem a concorrência interna e criassem condições para o 

enfrentamento da competição internacional; a reforma da previdência social; a 

inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior abrangência e 

promovendo melhor qualidade para os serviços sociais e a reforma do aparelho de 

Estado, com vistas a aumentar sua "governança", ou seja, sua capacidade de 

implementar de forma eficiente políticas públicas. Este plano assinalava ser 

necessário: 

 

 A redefinição dos objetivos da administração pública, voltando-a para o 
cidadão-cliente; 

 O aperfeiçoamento dos instrumentos de coordenação, formulação e 
implementação e avaliação de políticas públicas; 

 A flexibilização de normas e a simplificação de procedimentos; 

 O redesenho de estruturas mais descentralizadas; 

 O aprofundamento das idéias de profissionalização e de permanente 
capacitação dos servidores públicos, idéias que vêm da administração 
pública burocrática, mas que jamais foram nela plenamente 
desenvolvidas. (COSTA, 2008, p.864). 

       

Neste período a gestão, pela qualidade na administração pública, passou 

por uma revisão muito importante, em função das novas diretrizes para uma reforma 

da administração pública estabelecida no Plano Diretor da Reforma Administrativa 

do Aparelho do Estado, divulgada em novembro de 1995. É importante destacar o 

espírito da reforma de 1995, sintetizado na expressão “administração gerencial”. Em 

9 de novembro de 1995, através de decreto, o Governo estabeleceu que as ações 
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do PBQP na área pública estariam subordinadas às diretrizes e orientações da 

Câmara da Reforma do Estado e que essas ações seriam coordenadas 

executivamente pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE) (LIMA, 2007). 

A Reforma do Aparelho do Estado, segundo o Plano Diretor desta reforma 

administrativa, deveria ser realizada em três dimensões: institucional – legal, cultural 

e gerencial e um dos programas estabelecidos para a reforma nas dimensões – 

cultural e de gestão – foi o Programa da Qualidade e Participação na Administração 

Pública, ensina Lima (2007). 

Neste sentido, o Caderno MARE da reforma do Estado nº. 4, que trata do 

Programa da qualidade e participação na administração pública, destaca que, este 

programa teria a função de ser o principal instrumento para a mudança de uma 

cultura burocrática para uma cultura gerencial. O Programa da Qualidade e 

Participação na Administração Pública desdobrava-se em projetos estratégicos. 

Estes projetos eram os seguintes: Reestruturação e Qualidade para o Poder 

Executivo Federal; Avaliação e Premiação na Administração Pública; Sensibilização, 

Educação e Treinamento; Banco de Experiências em Qualidade e Participação; 

Articulação com Estados, Municípios e Outros Poderes; Rede de Consultores; e 

Conscientização e Educação para a Cidadania. Este mesmo caderno ressaltava 

que, a adoção da qualidade como instrumento de modernização da Administração 

Pública Brasileira deveria levar em conta simultaneamente a sua dimensão formal – 

referente à competência para produzir e aplicar métodos, técnicas e ferramentas – e 

sua dimensão política – que se refere à organizações públicas que atendam às 

necessidades dos clientes. As diretrizes que orientaram as ações do QPAP foram as 

seguintes: 

 

 Descentralização das ações com coordenação estratégica centralizada; 

 Compromisso dos órgãos e das entidades públicas formalizado por 
instrumento adequado (Compromisso de Resultado); 

 Compatibilização entre as políticas de reestruturação organizacional e as 
de modernização de gestão; 

 Comparatividade dos resultados de Qualidade e Participação alcançados 
pelas organizações públicas; 

 Direcionamento das ações para as atividades – fim das organizações, 
objetivando atingir diretamente o cliente; 

 Visibilidade e seletividade; 

 Produção de resultados, principalmente em termos de redução de 
custos. (BRASIL, 1997, p. 21). 
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O Programa carecia de uma linha estratégica de ação clara que 

estimulasse e instrumentalizasse as organizações na direção da transformação 

gerencial desejada. Ele acrescenta que como resultado dessa preocupação começa 

a tomar forma a idéia de transpor para a administração pública o modelo de 

excelência em gestão, utilizado largamente pelo setor privado. E ressalta que o 

primeiro passo concreto foi trabalhar junto à Fundação Prêmio Nacional da 

Qualidade para a criação de uma categoria “Administração Pública” no Prêmio 

Nacional da Qualidade (PNQ). Em 1997, a essência da estratégia de implantação do 

Programa nas organizações passou a ser o ciclo de auto-avaliação e melhoria da 

gestão, tendo como referência os critérios de excelência da gestão utilizados em 

diversos países, inclusive no Brasil por várias empresas e pelo PNQ. Para apoiar as 

organizações que viessem a aderir ao QPAP, foi editada a primeira versão do 

Instrumento de Avaliação da Gestão na Administração Pública, bem como, foi criada 

uma rede de consultores que se dispõem voluntariamente e sem remuneração a 

trabalharem como facilitadores e multiplicadores, com o objetivo de apoiar o 

Programa na sensibilização e preparação das organizações. Neste período, 

também, foi estabelecida, como ação de mobilização, a premiação e o 

reconhecimento de organizações que demonstrassem bom desempenho gerencial e 

organizacional de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos critérios de 

excelência em gestão pública. No dia 3 de março de 1998, foi lançado o Prêmio 

Qualidade do Governo Federal (PQGF) e abertas as inscrições para o primeiro ciclo 

de reconhecimento e premiação. Este primeiro ciclo recebeu 53 candidaturas. Em 23 

de setembro de 1998, foi realizada a cerimônia de premiação, referente ao Ciclo 

1998 do PQGF, para entrega das placas e certificados às 13 organizações 

reconhecidas (LIMA, 2007). 

A mudança institucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 19 

[promulgada em junho de 1998], do ponto de vista do Plano Diretor da Reforma 

Administrativa do Aparelho do Estado (PDRAE), grandes diretrizes se traduziram em 

três projetos básicos: avaliação estrutural (racionalização), agências executivas 

(flexibilização) e organizações sociais (publicização) (COSTA, 2008). 

A reforma Administrativa trazida pela Emenda Constitucional n.º 19, de 

1998, trouxe em seu bojo a promessa de tornar a máquina estatal mais eficiente. A 

pretensão era romper com um desenho estrutural rígido e implantar um sistema 

consentâneo com o mundo globalizado, onde a competitividade seria a mola mestra 
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para abertura dos portos da tão sonhada modernidade. E, para vencer as barreiras e 

justificar os alicerces da nova feição estatal que se pretendia estabelecer, a 

eficiência passou a ser erguida como bandeira de todas as ações do Poder Público, 

tendo sido guindada ao patamar de princípio explícito no texto da Constituição 

Federal de 1988. Pouco se falava, até então, em eficiência como princípio, muito 

embora em seu nome, as mudanças fossem implementadas para dar guarida à 

postura estatal, a confirmar que a eficiência sempre existiu, apenas troca de roupa 

quando o seu perfil não mais se encontra consentâneo com a forma de conceber o 

Estado. E foi o que aconteceu em 1998, no Brasil (ALVARES, 2004). 

Em 1999, foi extinto o Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado, e o comando da Reforma do Aparelho do Estado passou para o Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em função da Meta Mobilizadora Nacional e 

da revisão do Plano Plurianual para o período 2000 – 2003, que resultou no Plano 

Avança Brasil, o QPAP passou a contar com ações voltadas para o estabelecimento 

de padrões de atendimento ao cidadão e para a implantação de unidades de 

atendimento integrado e de avaliação de satisfação de usuários de serviços públicos 

(LIMA, 2007). 

Neste momento é estabelecido um novo paradigma: o dos serviços 

públicos. 

A partir do ano 2000, segundo Lima (2007, p. 43), “passaram a ter 

relevância os programas ligados à tecnologia de gestão e à qualidade dos serviços 

prestados ao cidadão”. 

Neste contexto, o Programa da Qualidade e Participação na 

Administração Pública (QPAP) logra alguns ganhos importantes em termos de 

ampliação de sua atuação. Em função da Meta Mobilizadora Nacional e da revisão 

do Plano Plurianual para o período 2000-2003, que resultou no Plano Avança Brasil, 

o Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública (QPAP) passou a 

contar com ações voltadas para o estabelecimento de padrões de atendimento ao 

cidadão e para a implantação de unidades de atendimento integrado e de avaliação 

de satisfação de usuários de serviços públicos. O QPAP passou a receber adesões 

de organizações públicas dos poderes, Legislativo e Judiciário, e dos níveis, 

estadual e municipal, de governo, rompendo assim uma barreira histórica em 

relação à articulação com organizações públicas fora do Executivo Federal. O 

grande desafio da qualidade na administração pública e foco de sua atuação 
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estabelecido no Plano Plurianual (PPA) 2000/2003 – Avança Brasil era melhorar a 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão e, ao mesmo tempo tornar o cidadão 

mais exigente em relação aos serviços públicos a que tem direito (LIMA, 2007). 

O PPA 2000/2003 era formado por cerca de 350 programas de governo 

que propunham um plano de desenvolvimento, abalizado em estratégias 

governamentais destinadas a consolidar a estabilidade econômica com crescimento 

sustentado. Além da pouca expressão e apoio ao PPA, severas limitações 

metodológicas relativas ao desenho dos programas, sua implantação e 

monitoramento e, sobretudo, à baixa atenção dispensada à necessidade de 

promoção de transformações organizacionais dificultaram a implementação do 

Avança Brasil. Chegou-se, então, à conclusão que somente o estabelecimento de 

metas e gerentes não era suficiente para a obtenção dos resultados (OLIVEIRA, 

2009). 

Em 11 de janeiro de 2000, segundo Lima (2007, p.43) ressurge o 

Programa Nacional de Desburocratização, formalizado no Decreto nº 3.335, que 

institui uma rede de comitês do Programa. 

Esta rede, de comitês instituídos pelo Decreto 3335, era formada pelo 

Comitê Interministerial de Desburocratização, no âmbito do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, e pelos Comitês Executivos Setoriais de 

Desburocratização. Estes comitês foram criados para dar continuidade às ações do 

Programa Nacional de Desburocratização, instituído pelo Decreto no 83.740, de 18 

de julho de 1979 (BRASIL, 1979, 2000). 

Em 2000, o Programa da Qualidade e Participação na Administração 

Pública (QPAP) teve seu nome alterado para Programa da Qualidade no Serviço 

Público (PQSP) para ser mais coerente com a idéia de um programa geral para a 

administração pública e para refletir a orientação do setor público para o cidadão. 

Ele ressalta que, pelo próprio nome, o Programa passa a apontar para um 

referencial externo, o serviço prestado. O PQSP se apresentou como poderoso 

instrumento da cidadania, conduzindo cidadãos e agentes públicos ao exercício 

prático de uma administração pública participativa, transparente, orientada para 

resultados e preparada para responder às demandas sociais (LIMA, 2007). 

Segundo Matias-Pereira (2010, p.1), “o principal desafio dos governos e 

da administração pública, no mundo contemporâneo, é promover o desenvolvimento 

econômico e social sustentável, num ambiente de mudanças”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83740.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83740.htm
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Convêm distinguir governo e administração. Governo refere-se, portanto, 

aos poderes do Estado, objeto de estudo constitucional, enquanto, administração é o 

meio pelo qual o governo, através de pessoas jurídicas, órgãos, agentes públicos, 

exterioriza sua função abstrata. Devendo ficar claro, no entanto, que a administração 

materializa a função do Estado, culminando com seu fim, a população (COSTA, 

2010). 

Nesse sentido, Matias-Pereira (2010, p.1) ressalta que é possível afirmar 

que o mercado e a democracia são as bases sobre as quais estão se estruturando 

as novas sociedades. E destaca que a partir do início do século XXI, se soma a 

essas tendências as questões socioambientais. 

Em 2004, o governo Lula elaborou uma agenda baseada em ações 

voltadas para a melhoria da qualidade do gasto público e para o aumento da 

qualidade e desburocratização dos serviços públicos com o foco em resultados na 

administração pública. Nesse contexto, o Programa da Qualidade no Serviço Público 

– PQSP e a Desburocratização fundem-se para a formação do Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), Decreto Nº 5.378, de 05 de 

fevereiro de 2005, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do 

país (OLIVEIRA, 2009). 

Pelo exposto, entende-se que o GESPÚBLICA é uma reforma do Estado 

Brasileiro no alvorecer do século XXI, dentro do novo paradigma dos serviços 

públicos, com o foco em resultados na administração pública. 

Para que o GESPÚBLICA possa contribuir para a melhoria da qualidade 

dos serviços públicos prestados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) aos 

cidadãos e para o aumento da competitividade do País é recomendável que ele 

esteja alinhado com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, neste 

estudo focaremos o caso específico de uma Instituição Federal de Ensino Superior 

(IFES). 
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3 INTERLOCUÇÃO ENTRE AUTO-AVALIAÇÕES NA PERSPECTIVA DO SINAES 

E DO GESPÚBLICA 

       

Nesta seção, é descrito o método desta pesquisa exploratória, bem como 

é feita uma descrição das limitações do trabalho em função da inexistência de um 

histórico de uso do instrumento de autoavaliação preconizado pelo GESPÚBLICA na 

Universidade Federal do Ceará, o que impediu de ser realizada avaliação sobre a 

percepção do uso dos instrumentos por parte dos gestores da instituição. Em função 

destas limitações, foi feita uma revisão á luz de fundamentos teóricos que permitiu 

que fosse organizada uma síntese sobre alinhamento dos instrumentos de auto-

avaliação.  Em seguida, é feita, por blocos temáticos, uma descrição dos pontos de 

interseção das duas formas de autoavaliação uma prescrita pelo SINAES e a outra 

preconizada pelo GESPÚBLICA, que permitem elaborar saberes que possam ser 

aplicados, na prática, ao ser realizado o planejamento participativo. Analisam-se os 

dados colhidos nas fontes indicadas, buscando-se responder à pergunta geradora, 

com base no tema, e esclarecer como se dá interlocução entre autoavaliações: 

SINAES e GESPÚBLICA. Destacamos os pontos de interação existentes nestes 

instrumentos, bem como a sinergia entre os instrumentos, o que permite criar 

mecanismos que promovam o alinhamento dos processos de gestão com a missão 

e a elaboração de um plano de melhoria da gestão, com hierarquização de 

prioridades, que pode ser produzido com base nesses mecanismos criados da 

sinergia entre os instrumentos de autoavaliação institucional. 

 

3.1 O método de pesquisa utilizado  

     

Este é um estudo teórico, bibliográfico e documental onde buscamos 

explorar o tema do planejamento participativo com amparo em informações 

produzidas por instrumentos de avaliação institucional. 

Este trabalho teve limitações pela inexistência de um histórico de uso do 

instrumento de autoavaliação preconizado pelo GESPÚBLICA na Universidade 

Federal do Ceará, o que impediu de ser realizada uma pesquisa sobre a percepção 

do uso dos instrumentos por parte dos gestores da instituição. Em função destas 

limitações, foi feita uma revisão á luz de fundamentos teóricos que permitiu que 
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fosse organizada uma síntese sobre o alinhamento dos instrumentos de auto-

avaliação.   

Utiliza-se o método do estudo teórico, bibliográfico e documental por este 

possibilitar compreender se a interlocução das duas formas de autoavaliação, do 

SINAES e do GESPUBLICA, permite elaborar saberes que possam ser aplicados, 

ao ser realizado o planejamento participativo. 

Esta pesquisa adota procedimentos sistemáticos para obtenção de 

observações empíricas e para análises de dados, bem como foram empregados 

procedimentos sistemáticos para análise de conteúdos baseados em descrições dos 

objetos de estudo e para que o investigador conceituasse as inter-relações das 

propriedades do fenômeno observado (LAKATOS; MARCONI, 2008). 

O levantamento de dados foi feito de duas maneiras: pesquisa 

documental (ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes 

secundárias). 

A primeira parte da estratégia metodológica aborda uma pesquisa teórica 

que serve como guia na formulação de conceitos e proporciona considerações 

terminológicas e históricas. 

A segunda parte fundamenta-se na realização de uma pesquisa com a 

intenção principal de observar em que pontos os objetos da pesquisa se aproximam 

e se distanciam, à luz de um instrumento metodológico prático de autoavaliação 

(IAGP – GESPÚBLICA) ante as dimensões propostas para autoavaliação pelo 

SINAES. 

Esta pesquisa constou, inicialmente, de levantamentos bibliográficos, de 

modo a obter o maior número possível de informações acerca de avaliação 

institucional, bem como de uma coleta de dados, com origem nos documentos, tidos 

como marcos conceituais referentes ao GESPÚBLICA e ao SINAES, bem como 

relatórios, livros, revistas, periódicos e sítios na internet que tratam do assunto. 

 

3.2 Análise reflexiva da avaliação da gestão pública à luz do SINAES e do 

GESPÚBLICA 

      

Analisamos os dados colhidos nas fontes indicadas, buscando-se e 

esclarecer como se dá Interlocução das autoavaliações: SINAES e GESPÚBLICA 
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numa IFES, em que pontos eles convergem e em que pontos eles se distanciam. Ao 

final, estabelecemos uma relação entre avaliação institucional e gestão das IES. 

A análise a que procedemos para esclarecer como sucede a interlocução 

é norteada pela hipótese de que é possível estabelecer mecanismos que promovam 

o alinhamento dos processos de gestão com a missão, usando características 

específicas dos instrumentos de avaliação institucional, do SINAES e do 

GESPÚBLICA, que permitem estabelecer sinergia entre estes instrumentos, nos 

pontos de interação destes instrumentos, dando azo a um plano de melhoria da 

gestão, com hierarquização de prioridades. 

Com os dados recolhidos e na literatura específica, buscamos demonstrar 

como acontece a interlocução entre as autoavaliações preconizadas pelo SINAES e 

pelo GESPÚBLICA quando de sua utilização numa IFES. Ocorre a partir de 

características específicas dos instrumentos de avaliação institucional, do SINAES e 

do GESPÚBLICA nos pontos de interação existentes nestes instrumentos. 

A interlocução dos instrumentos de autoavaliação do SINAES e do 

GESPÚBLICA permite a liderança das instituições que elas tenham informações e 

conhecimento para elaborar planos a partir das estratégias priorizadas, em 

alinhamento com a missão organizacional e sua visão de futuro, com foco nos 

cidadãos – usuários e com respeito a sua responsabilidade socioambiental. Estes 

planos serão executados pela força de trabalho da organização mediante processos 

internos que podem ser melhorados em ciclos contínuos de auto-avaliação e ações 

de melhoria. 

Observamos que tanto o SINAES como o GESPÚBLICA tem instrumentos 

de autoavaliação. Em contraposição, estes instrumentos de avaliação possuem 

diferenças, sendo uma delas fundamental, que é o caráter compulsório do SINAES e 

o caráter voluntário do GESPÚBLICA. 

Existe um aspecto que ao longo da dissertação foi resultado, que destaca 

outra diferença importante, porém, com um viés relevante de uma possível sinergia, 

quando entendemos o SINAES como um sistema de medição de desempenho e o 

GESPÚBLICA como uma reforma do Estado. Releva destacar, no entanto, que as 

mudanças, constantes e graduais, na educação superior brasileira, ao longo dos 

últimos anos, fazem com que isto seja visto como uma reforma do Estado. Por outro 

lado, o instrumento de avaliação da gestão pública, preconizado pelo GESPÚBLICA, 

pode ser visto como um sistema de medição de desempenho. Portanto, podemos 
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entender que estamos diante de reformas do Estado, acontecendo 

simultaneamente, que podem ser medidas sistematicamente por serem atreladas a 

sistemas de medição de desempenho. 

E é justamente pela força de transformação qualitativa da instituição, com 

base em critérios e procedimentos públicos, produzida pelo Plano de Melhoria de 

Gestão com hierarquização de prioridades analisadas à luz dos instrumentos de 

priorização, em ciclos contínuos de melhoria na busca da excelência em gestão, que 

as instituições educativas poderão cumprir de forma irrecusável a sua 

responsabilidade de assegurar que um bem público, como a educação tenha 

qualidade para todos. 

O SINAES é um sistema de medição de desempenho que fornece ao 

GESPÚBLICA informações que são utilizadas nos planos de melhoria da gestão, 

que são elaborados, em ciclos contínuos, promovendo uma mudança gradual na 

gestão da coisa pública, ensejando desta forma uma reforma permanente, da 

Administração Pública brasileira, no que concerne à educação superior. 

Noutra aproximação para análise das características específicas dos 

instrumentos de avaliação institucional, na perspectiva do SINAES e do 

GESPÚBLICA, verificamos que há uma convergência entre eles quanto ao momento 

em que se avalia, pois ambos se prestam à avaliação durante a fase de execução. 

Observamos que tanto o SINAES como o GESPÚBLICA tem instrumentos 

de auto-avaliação, ou seja, eles convergem também quando do uso do critério da 

procedência dos avaliadores. 

 

3.3 Pontos de sinergia que permitem o alinhamento das auto-avaliações na 

perspectiva do SINAES e do GESPÚBLICA, por blocos temáticos 

 

Na busca de estabelecer nexos possíveis passamos a analisar a 

interlocução que faz entre os instrumentos de autoavaliação proposto pelo SINAES, 

em 2004, e pelo GESPÚBLICA, em 2005. 

Para melhor entendimento, é feita, por blocos temáticos, uma 

demonstração dos pontos de sinergia que ensejam um instrumento de 

autoavaliação, específico, para as instituições públicas de educação superior, no 

que diz respeito ao modelo de gestão e às condições requeridas para o bom 
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desempenho das ações educacionais, predominantemente, da graduação nestas 

instituições. 

Estes blocos temáticos são elaborados com supedâneo em perspectivas 

que buscam estabelecer um alinhamento entre o ganho social alcançado a partir da 

qualidade do serviço público, percebida pelo cidadão usuário, ao entrar em contato 

com os processos internos das organizações, que têm sua excelência alcançada na 

aprendizagem e crescimento do saber da força de trabalho, aprendizagem esta 

decorrente das informações transformadas em conhecimento. 

Os blocos temáticos, que permitem a interlocução dos instrumentos de 

autoavaliação do SINAES e do GESPÚBLICA, com suporte no uso simultâneo dos 

instrumentos avaliativos, são os listados a seguir: 

1. Governança pública e governabilidade da organização; 

2. Gestão de estratégias e planos; 

3. Gestão do relacionamento com os cidadãos; 

4. Gestão do relacionamento com a sociedade; 

5. Gestão das informações; 

6. Gestão do conhecimento; 

7. Gestão dos processos finalísticos; 

8. Gestão dos processos de apoio. 

 

1. Governança pública e governabilidade da organização: 

 

Este bloco temático examina a gestão da IES nos aspectos relativos à 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, bem 

como examina o funcionamento e representatividade dos colegiados. Também 

examina a participação dos segmentos da comunidade universitária nos processos 

decisórios, a partir da dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, para 

avaliação da organização e da gestão da instituição. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a IES garante a visibilidade de seus atos e ações, incluindo aspectos 

relativos à transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade 

corporativa; 

II. Como a IES analisa o funcionamento e representatividade dos colegiados. 

Destacando como acontece a participação dos segmentos da comunidade 



101 

 

universitária nos processos decisórios, a partir da dimensão institucional, 

preconizada pelo SINAES, para avaliação da organização e da gestão da 

instituição.  

 

2. Gestão de estratégias e planos: 

 

Este bloco temático examina como a organização desdobra as 

estratégias, contidas no plano de desenvolvimento institucional, em planos de ação, 

de curto e longo prazo, a partir da visão de futuro, da análise dos ambientes interno 

e externo e sua missão institucional, bem como examina como a organização 

acompanha a implementação das estratégias, com vistas ao atendimento de sua 

missão e à satisfação das partes interessadas. Também examina a adequação e a 

efetividade do planejamento geral da instituição e sua relação com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), bem como examina como a organização adéqua e 

efetiva dos procedimentos de avaliação e de acompanhamento do planejamento 

institucional, a partir da dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, para 

avaliação do planejamento e da avaliação institucional. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização desdobra as estratégias, contidas no plano de 

desenvolvimento institucional, em planos de ação, de curto e longo prazo, a 

partir da visão de futuro, da análise dos ambientes interno e externo e sua 

missão institucional; 

II. Como a organização acompanha a implementação das estratégias, a partir da 

visão de futuro, da análise dos ambientes interno e externo e sua missão 

institucional, com vistas ao atendimento de sua missão e à satisfação das 

partes interessadas; 

III. Como a organização adéqua e efetiva o planejamento geral da instituição e sua 

relação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a partir do planejamento 

e da avaliação institucional; 

IV. Como a organização adéqua e efetiva os procedimentos de avaliação e de 

acompanhamento do planejamento institucional, a partir do planejamento e da 

avaliação institucional. 
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3. Gestão do relacionamento com os cidadãos: 

 

Este bloco temático examina como a organização identifica os cidadãos-

usuários dos seus serviços e produtos, bem como examina como a organização           

analisa os aspectos relacionados ao atendimento aos discentes e aos egressos dos 

cursos de graduação da IES, a partir da política interna de atendimento aos 

estudantes universitários, no cumprimento de suas competências institucionais. 

Também examina como a organização identifica, no cumprimento de suas 

competências institucionais, os cidadãos-usuários dos seus serviços e produtos e as 

ações internas propostas para atendimento aos discentes e aos egressos dos 

cursos de graduação da IES, bem como examina como a organização mapeia as 

ações internas de combate à evasão discente. 

O bloco temático ainda examina dados relevantes da participação 

estudantil em atividades acadêmicas, bem como examina como a organização 

apresenta o perfil dos candidatos aos cursos de graduação da IES, a partir da 

dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, para avaliação da política interna 

de atendimento aos estudantes universitários. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização identifica os cidadãos-usuários dos seus serviços e 

produtos; 

II. Como a organização analisa os aspectos relacionados ao atendimento aos 

discentes e aos egressos dos cursos de graduação da IES, a partir da política 

interna de atendimento aos estudantes universitários; 

III. Como a organização identifica, no cumprimento de suas competências 

institucionais, os cidadãos-usuários dos seus serviços e produtos e as ações 

internas propostas para atendimento aos discentes e aos egressos dos cursos 

de graduação da IES, a partir da política interna de atendimento aos 

estudantes universitários; 

IV. Como a organização apresenta os dados da evasão discente na graduação; 

V. Como a organização mapeia as ações internas de combate à evasão discente, 

a partir da política interna de atendimento aos estudantes universitários; 

VI. Como a organização apresenta os dados relevantes da participação estudantil 

em atividades acadêmicas, a partir da política interna de atendimento aos 

estudantes universitários; 
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VII. Como a organização apresenta o perfil dos candidatos aos cursos de 

graduação da IES. 

 

4. Gestão do relacionamento com a sociedade: 

 

Este bloco temático examina como a organização identifica as 

estratégias, os recursos e a qualidade da comunicação interna e externa da IES, 

bem como examina se a imagem pública institucional é fortalecida pela divulgação 

de seus serviços, produtos e ações, nos meios de comunicação social, a partir da 

dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, para avaliação da comunicação 

com a sociedade. Também examina como a organização verifica sua contribuição 

regional, no que tange à inclusão social, a partir das suas responsabilidades perante 

a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, serviços 

e produtos, bem como examina como a organização verifica sua contribuição 

regional, no que tange ao desenvolvimento econômico e social, a partir da dimensão 

institucional, preconizada pelo SINAES, para avaliação da responsabilidade social 

da instituição. 

O bloco temático ainda examina como a organização verifica sua 

contribuição regional, no que tange ao incentivo da memória cultural e da produção 

artística, a partir das suas responsabilidades perante a sociedade e as comunidades 

diretamente afetadas pelos seus processos, serviços e produtos, bem como 

examina como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange à 

defesa do patrimônio histórico e cultural, a partir da dimensão institucional, 

preconizada pelo SINAES, para avaliação da responsabilidade social da instituição. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização identifica as estratégias, os recursos e a qualidade da 

comunicação interna e externa da IES, a partir da comunicação com a 

sociedade; 

II. Como a organização identifica se sua imagem pública institucional é fortalecida 

pela divulgação de seus serviços, produtos e ações, nos meios de comunicação 

social; 

III. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange à inclusão 

social, a partir das suas responsabilidades perante a sociedade e as 

comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, serviços e produtos;  
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IV. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange ao 

desenvolvimento econômico e social, a partir das suas responsabilidades 

perante a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus 

processos, serviços e produtos;  

V. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange ao 

incentivo da memória cultural e da produção artística, a partir das suas 

responsabilidades perante a sociedade e as comunidades diretamente afetadas 

pelos seus processos, serviços e produtos;  

VI. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange à defesa do 

patrimônio histórico e cultural, a partir das suas responsabilidades perante a 

sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, 

serviços e produtos. 

 

5. Gestão das informações:  

 

Este bloco temático examina a gestão das informações da organização. 

Como ela identifica as finalidades, objetivos e compromissos da IES, a partir da 

missão e do plano de desenvolvimento institucional, bem como a organização 

identifica as informações comparativas pertinentes, a partir da organização e da 

gestão da instituição. Também examina como a organização identifica as 

informações institucionais no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do 

Projeto Pedagógico Institucional,bem como a organização identifica informações 

proporcionadas pela missão, sobretudo no que concerne às atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão e avaliação institucional, a partir da 

dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, para avaliação da política 

institucional voltada ao ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização identifica as finalidades, objetivos e compromissos da 

IES, a partir da missão e do plano de desenvolvimento institucional; 

II. Como a organização identifica as informações comparativas pertinentes, a 

partir da organização e da gestão da instituição; 

III. Como a organização Identifica informações institucionais no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional; 
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IV. Como a organização identifica informações proporcionadas pela missão, 

sobretudo no que concerne às atividades de ensino, pesquisa, extensão, 

gestão acadêmica, gestão e avaliação institucional. 

 

6. Gestão do conhecimento:  

 

Este bloco temático examina como a organização identifica, 

desenvolve,mantém e protege seus conhecimentos sobre a política institucional 

voltada ao ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão, bem como permite 

analisar a concepção de currículo e a organização didático-pedagógica de acordo 

com os fins da instituição, as diretrizes curriculares e a inovação da área. Também 

examina como a organização identifica nos processos relativos à capacitação e 

desenvolvimento das pessoas, ações institucionais que visem a aperfeiçoar os 

recursos humanos, a partir da política institucional de gestão de pessoal, a partir da 

dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, para avaliação da política 

institucional voltada ao ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização examina como a organização identifica, 

desenvolve,mantém e protege seus conhecimentos sobre a política 

institucional voltada ao ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão; 

II. Como a organização analisa a concepção de currículo e a organização 

didático-pedagógica de acordo com os fins da instituição, as diretrizes 

curriculares e a inovação da área; 

III. Como a organização identifica nos processos relativos à capacitação e 

desenvolvimento das pessoas, ações institucionais que visem a aperfeiçoar 

os recursos humanos, a partir da política institucional de gestão de pessoal. 

 

7. Gestão dos processos finalísticos: 

 

Este bloco temático examina como a organização gerencia, analisa e 

melhora os processos finalísticos, principalmente as práticas pedagógicas, a partir 

das informações proporcionadas pela missão e pelo plano de desenvolvimento 

institucional, bem como a organização analisa as práticas pedagógicas e como ela 
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gerencia, analisa e melhora os processos finalísticos, considerando a relação entre a 

transmissão de informações e utilização de processos participativos de construção 

do conhecimento, a partir da política institucional voltada ao ensino, à pós – 

graduação, à pesquisa e à extensão. Também examina como a organização analisa 

a pertinência dos currículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 

institucionais, as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais, entre outras 

demandas) e as necessidades individuais, bem como a organização analisa as 

práticas institucionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação docente, o 

apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o 

uso das novas tecnologias no ensino, a partir da dimensão institucional, preconizada 

pelo SINAES, para avaliação da política institucional voltada ao ensino, à pós-

graduação, à pesquisa e à extensão. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização gerencia, analisa e melhora os processos finalísticos, 

principalmente as práticas pedagógicas, a partir das informações 

proporcionadas pela missão e pelo plano de desenvolvimento institucional; 

II. Como a organização examina a partir da política institucional voltada ao 

ensino, à pós – graduação, à pesquisa e à extensão para que possa analisar 

as práticas pedagógicas, como ela gerencia, analisa e melhora os processos 

finalísticos, considerando a relação entre a transmissão de informações e 

utilização de processos participativos de construção do conhecimento; 

III. Como a organização analisa a pertinência dos currículos (concepção e 

prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as demandas sociais 

(científicas, econômicas, culturais, entre outras demandas) e as necessidades 

individuais; 

IV. Como a organização analisa as práticas institucionais que estimulam a 

melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a 

interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas 

tecnologias no ensino. 

 

8. Gestão dos processos de apoio: 

 

Este bloco temático examina como a organização gerencia, analisa e 

melhora os processos de apoio, principalmente as práticas administrativas, a partir 
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das informações proporcionadas pela missão e pelo plano de desenvolvimento 

institucional, bem como a organização gerencia, analisa e melhora os processos de 

apoio, bem como, valore a atuação de alguns dos principais órgãos de apoio à 

gestão neste sentido, principalmente que verifique as condições de infra-estrutura 

física das IES e dos equipamentos das bibliotecas, especial mente no que tange ao 

seu uso como apoio às atividades de ensino e de investigação científica, a partir da 

adequação da infra – estrutura física à missão da instituição. Também examina 

como a organização identifica o mérito das ações institucionais de combate ao 

desperdício, valorando a atuação de alguns dos principais órgãos de apoio à gestão 

neste sentido, a partir da adequação da infra – estrutura física à missão da 

instituição, ao examinar o gerenciamento do processo de suprimento, destacando o 

desenvolvimento da cadeia de suprimento, bem como a organização Examinando os 

resultados orçamentários e financeiros que permita analisar e potenciar a 

sustentabilidade financeira da IES, especialmente no que tange ao uso dos recursos 

em programas de ensino, investigação científica e extensão, com foco na 

sustentabilidade financeira institucional, a partir da dimensão institucional, 

preconizada pelo SINAES, para avaliação da adequação da infra-estrutura física à 

missão da instituição e da sustentabilidade financeira institucional. 

Aborda os seguintes aspectos: 

I. Como a organização gerencia, analisa e melhora os processos de apoio, 

principalmente as práticas administrativas, a partir das informações 

proporcionadas pela missão e pelo plano de desenvolvimento institucional; 

II. Como a organização gerencia, analisa e melhora os processos de apoio, bem 

como, valora a atuação de alguns dos principais órgãos de apoio à gestão 

neste sentido, principalmente que verifique as condições de infra-estrutura 

física das IES e dos equipamentos das bibliotecas, especial mente no que 

tange ao seu uso como apoio às atividades de ensino e de investigação 

científica, a partir da adequação da infra – estrutura física à missão da 

instituição; 

III. Como a organização identifica o mérito das ações institucionais de combate 

ao desperdício, valorando a atuação de alguns dos principais órgãos de apoio 

à gestão neste sentido, a partir da adequação da infra – estrutura física à 

missão da instituição, ao examinar o gerenciamento do processo de 

suprimento, destacando o desenvolvimento da cadeia de suprimento; 
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IV. Como a organização examina os resultados orçamentários e financeiros que 

permita analisar e potenciar a sustentabilidade financeira da IES, 

especialmente no que tange ao uso dos recursos em programas de ensino, 

investigação científica e extensão, com foco na sustentabilidade financeira 

institucional. 
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4 CONCLUSÕES 

 

Na quarta seção, concluimos sobre o problema levantado e as hipóteses, 

bem como destacamos as portas que se abrem para mais pesquisas com 

recomendações para trabalhos futuros, encerrando com a apresentação das 

considerações finais da pesquisa. 

Observamos que, ao empregarmos os instrumentos de avaliação 

preconizados pelo SINAES e pelo GESPÚBLICA, logramos organizar um sistema 

descritivo, coerente e amplo que proporciona um conhecimento qualitativo e holístico 

do objeto avaliado. 

No caso de uma universidade cinquentenária, esses instrumentos de 

avaliação usados em conjunto permitem destacar a riqueza das sequências 

históricas, reveladoras de tendências e que se reproduzem na cultura organizacional 

da universidade e das instituições que a compõem, que guardam alguns traços 

comuns, porém exibem características específicas de cada instituição quando vista 

de modo mais destacado. 

Como estes aspectos dizem mais respeito à forma de se exercer a 

liderança nestas instituições, bem como existe uma pletora de estratégias 

emergentes perpassando a estratégia central da universidade, o instrumento de 

avaliação do SINAES, perde um pouco da sua capacidade de retratar 

especificidades da educação superior, à medida que se elas se distanciam dos 

modelos tradicionais de ensino da graduação, como, por exemplo, em modelos de 

ensino, de pós-graduação, em serviço. A residência médica é um bom exemplo do 

que se fala. 

Este é um dos pontos que se abre para futuras pesquisas, tendo como 

foco instrumentos que deem conta de avaliar as múltiplas facetas desta forma de 

pós – graduação. Neste ponto, o enfoque dado pelo instrumento de auto-avaliação 

preconizado pelo SINAES dá conta, em parte, dos aspectos relacionados à estrutura 

necessária para este tipo de pós-graduação. Os aspectos relacionados aos 

processos finalísticos envolvidos nesta forma de pós-graduação, bem como, a 

identificação dos cidadãos-usuários deste serviço público são detectados de 

maneira mais clara pelo instrumento de autoavaliação do GESPÚBLICA. 

Este fato reforça a necessidade imperiosa do uso destes dois 

instrumentos de modo mais simultâneo possível, porque ambos oferecem um 
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precioso manancial de informações que pode resultar da união destes sistemas de 

medição de desempenho que proporciona aos gestores maior facilidade na 

execução do planejamento estratégico institucional, elemento fundamental no 

processo de reforma administrativa, permanente e gradual, geradora de uma 

reforma progressiva e irreversível, no sentido da excelência na gestão da educação 

superior no Brasil. 

A inexistência de um histórico de uso do instrumento de autoavaliação 

preconizado pelo GESPÚBLICA, na Universidade Federal do Ceará, impediu de ser 

realizada uma pesquisa sobre a percepção do uso dos instrumentos por parte dos 

gestores da instituição.  

Para um melhor entendimento do exposto até então, propomos um 

instrumento fruto da interseção dos propostos pelo SINAES e pelo GESPÚBLICA, 

na perspectiva de que ele permita a confecção de um plano de ações, construído de 

forma participativa, desde uma avaliação, interna corporis, plural e com a 

participação da maior quantidade possível de representantes das partes 

interessadas. 

Abre-se, pois, nova perspectiva, que é validar, na prática, como acontece 

a elaboração, deste plano de ações, formulado de forma participativa, com origem 

numa avaliação, interna corporis, plural e orientada por este instrumento, fruto da 

interseção dos propostos pelo SINAES e pelo GESPÚBLICA. 

Esta pesquisa agrega múltiplos instrumentos e faz a combinação de 

metodologias diversas; no entanto, o faz apenas do ponto de vista teórico, porquanto 

não se percebe, de forma clara, uma cultura de planejamento, de ações de melhoria 

das práticas de gestão, com base em autoavaliações institucionais. 

Nossa percepção, à lucerna dos teóricos, é de que as instituições têm 

dificuldade de definir quais são seus principais produtos e serviços, e isto decorre 

em parte da dificuldade que elas têm de definir os seus principais clientes, em 

função das múltipas interfaces que uma organização possui. 

Na qualidade de pesquisador, intuimos, com supedâneo na literatura, que 

há necessidade de implantação de uma cultura de acompanhamento e 

monitoramento dos indicadores para tomada de decisão, desde um sistema de 

medição de desempenho por esferas de competência, associado a uma sistemática 

de refinamento ou calibragem dos indicadores, ao longo de ciclos contínuos de 

busca da excelência. 
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Os documentos pesquisados e os teóricos da área ressaltam que os 

instrumentos de autoavaliação permitem a realização de uma análise abrangente 

dos processos gerenciais e resultados organizacionais, baseados no modelo de 

gestão preconizado pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, por meio 

do IAGP e pelo instrumento preconizado pelo Ministério da Educação – AVALIES. 

Na óptica dos teóricos, não se consegue perceber nitidamente se a 

organização tem a clareza de que está identificando os pontos fortes, entretanto, 

nota-se que as oportunidades de melhoria podem ser objetivamente identificadas, o 

que parece funcionar como elemento indutor para que as organizações elaborarem 

Planos de Melhoria da Gestão, com hierarquização de prioridades, com 

estabelecimento de planos de ação para operacionalizar as oportunidades de 

melhoria, visando a eliminar ou minimizar as lacunas identificadas, o que daria a 

elas uma visão mais clara do caminho a ser perseguido para a melhoria contínua 

de suas práticas de gestão. 

Para que o GESPÚBLICA possa contribuir para a melhoria da qualidade 

dos serviços públicos prestados pelas instituições de ensino superior (IES) aos 

cidadãos, e para o aumento da competitividade do País, é recomendável que ele 

esteja alinhado com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

A educação superior é considerada uma instituição que produz 

conhecimentos e forma cidadãos para as práticas da vida social e econômica, em 

benefício da formação de nações livres e desenvolvidas. Com efeito, medir o 

desempenho das instituições de educação superior é fundamental para que o Brasil 

tenha uma educação neste patamar ombreada com as maiores nações do ponto de 

vista educacional. Para que se possa alcançá-la de forma consistente e 

permanente, faz - se mister que se tenha um sistema de medição de desempenho 

que permita a constituição de planos de melhoria de gestão com critérios e padrões 

reconhecidos como de excelência em todo o mundo. 

O Brasil já conta com instrumentos que permitem este benchmarking, no 

entanto o País ainda carece de uma cultura de melhoria contínua à partir de 

avaliações institucionais com a geração de um planejamento participativo, com 

ações de melhoria nas práticas de gestão em que se detectem oportunidades de 

melhoria. 

Esta pesquisa,portanto, foi eminentemente teórica em função desta 

deficiência na cultura de avaliação com planejamento participativo, com os 
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instrumentos propostos pelo Governo brasileiro no ambiente da educação superior 

federal pública. 

Este fato, entretanto, abre portas para novas pesquisas, principalmente, 

no modelo pesquisa-ação, para que se verifique na prática o que foi inferido, do 

ponto de vista teórico, à luz da literatura pertinente. 
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APENDICE 
 

APENDICE A – Instrumento de Auto-Avaliação da Gestão da Educação 
Superior 
 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 1 Governança pública e governabilidade da organização 

I. Como a IES garante a visibilidade de seus atos e ações, incluindo aspectos relativos 
à transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição dos Aspecto 

Bloco Temático 1 Governança pública e governabilidade da organização 

II. Como a IES analisa o funcionamento e representatividade dos colegiados. Destacar 
como acontece a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios, a partir da dimensão institucional, preconizada pelo SINAES, 
para avaliação da organização e da gestão da instituição? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 2 Gestão de estratégias e planos 

I. Como a organização desdobra as estratégias, contidas no plano de 
desenvolvimento institucional, em planos de ação, de curto e longo prazo, a partir 
da visão de futuro, da análise dos ambientes interno e externo e sua missão 
institucional?  
 

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 2 Gestão de estratégias e planos 

II. Como a organização acompanha a implementação das estratégias, a partir da 
visão de futuro, da análise dos ambientes interno e externo e sua missão 
institucional, com vistas ao atendimento de sua missão e à satisfação das 
partes interessadas?  

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 2 Gestão de estratégias e planos 

III. Como a organização adéqua e efetiva o planejamento geral da instituição e sua 
relação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), a partir do planejamento e 
da avaliação institucional?  
 
 

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 2 Gestão de estratégias e planos 

IV. Como a organização adéqua e efetiva os procedimentos de avaliação e de 
acompanhamento do planejamento institucional, a partir do planejamento e da 
avaliação institucional?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

I. Como a organização identifica os cidadãos-usuários dos seus serviços e 
produtos?  

 
 

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

II. Como a organização analisa os aspectos relacionados ao atendimento aos 
discentes e aos egressos dos cursos de graduação da IES, a partir da política 
interna de atendimento aos estudantes universitários?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

III. Como a organização identifica, no cumprimento de suas competências 
institucionais, os cidadãos-usuários dos seus serviços e produtos e as ações 
internas propostas para atendimento aos discentes e aos egressos dos cursos 
de graduação da IES, a partir da política interna de atendimento aos 
estudantes universitários?  

 
 

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

IV. Como a organização apresenta os dados da evasão discente na graduação?  
 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

V. Como a organização mapeia as ações internas de combate à evasão discente, a 
partir da política interna de atendimento aos estudantes universitários?  

 
 

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

VI. Como a organização apresenta os dados relevantes da participação estudantil em 
atividades acadêmicas, a partir da política interna de atendimento aos 
estudantes universitários?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 3 Gestão do relacionamento com os cidadãos 

VII. Como a organização apresenta o perfil dos candidatos aos cursos de 
graduação da IES?  

 
 

 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 4 Gestão do relacionamento com a sociedade 

I. Como a organização identifica as estratégias, os recursos e a qualidade da 
comunicação interna e externa da IES, a partir da comunicação com a 
sociedade?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 4 Gestão do relacionamento com a sociedade 

II. Como a organização identifica se sua imagem pública institucional é fortalecida 
pela divulgação de seus serviços, produtos e ações, nos meios de 
comunicação social?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 4 Gestão do relacionamento com a sociedade 

III. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange à inclusão 
social, a partir das suas responsabilidades perante a sociedade e as 
comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, serviços e produtos? 

  
 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 4 Gestão do relacionamento com a sociedade 

IV. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange ao 
desenvolvimento econômico e social, a partir das suas responsabilidades 
perante a sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus 
processos, serviços e produtos?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 4 Gestão do relacionamento com a sociedade 

V. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange ao incentivo 
da memória cultural e da produção artística, a partir das suas 
responsabilidades perante a sociedade e as comunidades diretamente 
afetadas pelos seus processos, serviços e produtos? 

  
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 4 Gestão do relacionamento com a sociedade 

VI. Como a organização verifica sua contribuição regional, no que tange à defesa do 
patrimônio histórico e cultural, a partir das suas responsabilidades perante a 
sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos seus processos, 
serviços e produtos?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 5 Gestão das informações 

I. Como a organização identifica as finalidades, objetivos e compromissos da 
IES, a partir da missão e do plano de desenvolvimento institucional? 

 
 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 5 Gestão das informações 

II. Como a organização identifica as informações comparativas pertinentes, a 
partir da organização e da gestão da instituição?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 5 Gestão das informações 

III. Como a organização Identifica informações institucionais no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 5 Gestão das informações 

IV. Como a organização identifica informações proporcionadas pela missão, 
sobretudo no que concerne às atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
gestão acadêmica, gestão e avaliação institucional?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 6 Gestão do conhecimento 

I. Como a organização examina como a organização identifica, 
desenvolve,mantém e protege seus conhecimentos sobre a política 
institucional voltada ao ensino, à pós-graduação, à pesquisa e à extensão? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 6 Gestão do conhecimento 

II. Como a organização analisa a concepção de currículo e a organização 
didático-pedagógica de acordo com os fins da instituição, as diretrizes 
curriculares e a inovação da área?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 6 Gestão do conhecimento 

III. Como a organização identifica nos processos relativos à capacitação e 
desenvolvimento das pessoas, ações institucionais que visem a aperfeiçoar 
os recursos humanos, a partir da política institucional de gestão de 
pessoal? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 7 Gestão dos processos finalísticos 

I. Como a organização gerencia, analisa e melhora os processos finalísticos, 
principalmente as práticas pedagógicas, a partir das informações 
proporcionadas pela missão e pelo plano de desenvolvimento institucional?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 7 Gestão dos processos finalísticos 

II. Como a organização examina, a partir da política institucional voltada ao 
ensino, à pós – graduação, à pesquisa e à extensão para que possa 
analisar as práticas pedagógicas e gerencia, analisa e melhora os 
processos finalísticos, considerando a relação entre a transmissão de 
informações e utilização de processos participativos de construção do 
conhecimento? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 7 Gestão dos processos finalísticos 

III. Como a organização analisa a pertinência dos currículos (concepção e 
prática), tendo em vista os objetivos institucionais, as demandas sociais 
(científicas, econômicas, culturais, entre outras demandas) e as 
necessidades individuais?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 7 Gestão dos processos finalísticos 

IV. Como a organização analisa as práticas institucionais que estimulam a 
melhoria do ensino, a formação docente, o apoio ao estudante, a 
interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas e o uso das novas 
tecnologias no ensino? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 8 Gestão dos processos de apoio 

I. Como a organização gerencia, analisa e melhora os processos de apoio, 
principalmente as práticas administrativas, a partir das informações 
proporcionadas pela missão e pelo plano de desenvolvimento institucional?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 8 Gestão dos processos de apoio 

II. Como a organização gerencia, analisa e melhora os processos de apoio, 
bem como, valora a atuação de alguns dos principais órgãos de apoio à 
gestão neste sentido, principalmente que verifique as condições de infra-
estrutura física das IES e dos equipamentos das bibliotecas, especial mente 
no que tange ao seu uso como apoio às atividades de ensino e de 
investigação científica, a partir da adequação da infra – estrutura física à 
missão da instituição? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
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Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 8 Gestão dos processos de apoio 

III. Como a organização identifica o mérito das ações institucionais de combate 
ao desperdício, valorando a atuação de alguns dos principais órgãos de 
apoio à gestão neste sentido, a partir da adequação da infra – estrutura 
física à missão da instituição, ao examinar o gerenciamento do processo de 
suprimento, destacando o desenvolvimento da cadeia de suprimento?  

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Descrição do Aspecto 

Bloco Temático 8 Gestão dos processos de apoio 

IV. Como a organização examina os resultados orçamentários e financeiros 
que permita analisar e potenciar a sustentabilidade financeira da IES, 
especialmente no que tange ao uso dos recursos em programas de ensino, 
investigação científica e extensão, com foco na sustentabilidade financeira 
institucional? 

 
 
 

Análise e enquadramento do Aspecto 

FATORES DE AVALIAÇÃO 
Enfoque Aplicação Aprendizado Integração 

Adequação Proatividade Disseminação Continuidade Melhorias Coerência Inter-relação Cooperação 

Adequada  Proativa  Plena  Sistemática  
Sistemática 
ou casual 

 Existente  Existente  Existente  

Inadequada  Reativa  Parcial  
Uso 
esporádico 

 Inexistente  Inexistente  Inexistente  Inexistente  

Oportunidades para Melhoria (OM) relativas ao Aspecto 
 
 
 
 
 
 
 

 


