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A título de contextualização
...o desejo de liberdade, a palavra e o sentido da
liberdade, são pilares essenciais da humanização.
(Axel Kahn)

O socialismo real ruiu, mas a miséria não.
(João Paulo II, México)

O cenário atual caracteriza-se pelo avanço
da ciência e da tecnologia, pelo acesso à informação e
pela interdependência crescente das nações, gerando
desafios e oferecendo oportunidades inéditas ao de-
senvolvimento dos países e à integração dos povos.

As sociedades modernas se sustentam na sólida for-
mação de pessoas, para alcançar um desenvolvimento
social e econômico sustentado.
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A vida moderna impõe a necessidade de que os
processos de aprendizagem não se circunscrevam à
formação inicial das pessoas durante a infância e a
juventude, senão que se estendam por uma aprendiza-
gem contínua.

Uma análise do panorama mundial e as previsões de
economistas, historiadores e cientistas políticos, iden-
tificam as seguintes tendências globais para os próxi-
mos anos:

1. Revolução digital, com avanço vertiginoso e
continuado das tecnologias da informação e de
comunicações, em ambiente de constantes inova-
ções tecnológicas. Os satélites e as redes de infor-
mação (infovia) tendem a servir de veículo para o
desenvolvimento do conhecimento e do mundo
virtual.

Comentário: O mundo ainda deve trabalhar o meio
ambiente físico, modernizando a comunicação e a
compreensão intercultural e incluindo digitalmente
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pessoas, além de aprofundar o conhecimento e for-
mar multiplicadores dessa área, inovando, assim,
condições de ensino e de acesso.

2. Globalização de mercados, com a eliminação de
barreiras comerciais. A União Européia consolida-
se, estimulando outros acordos de integração regio-
nal, como o Mercosul, Alca etc, e gera novas
alianças estratégicas; a desregulamentação da

economia é uma conseqüência da globalização e
das alianças regionais, conduzindo políticas gover-
namentais a maior flexibilização, especialmente na
área alfandegária.

Comentário: As novas alianças estratégicas entre
países precisam respeitar as identidades culturais e
encontrar pontos de convergência para fazer frente
às diversidades. Problemas de toda ordem impe-
dem uma aproximação e uma integração mais ime-
diata. Entre estes estão:

• domínio lingüístico

• barreiras comerciais e alfandegárias

• dificuldade de intercâmbio acadêmico

• comunicação deficiente e acesso restrito

• falta de estímulo às artes, leitura e à ciência

3. As organizações do terceiro setor continuarão a

crescer, influenciando políticas e negócios. As soci-
edades civis sem fins lucrativos, como as ONGs e
as universidades comunitárias terão papel decisivo
no campo da ética e do exercício da cidadania;

Comentário: As instituições comunitárias educa-
cionais são profundamente democráticas e consti-
tuem-se na expressão mais próxima da vontade co-
mum de classes e interesses sociais diferentes e até
antagônicos, existentes em determinado espaço.

Do ponto de vista sociopolítico, o caráter público-
comunitário emana de sua fonte geradora: origi-
nam-se e pertencem à comunidade. Sua vertente
histórica encontra-se no esforço e trajetória da po-
pulação, na perspectiva de construir uma sociedade
mais aberta, mais pluralista e mais inclusiva.

A pertinência da instituição comunitária está rela-
cionada com seu papel na sociedade, baseado no
aproveitamento da experiência coletiva e nos laços
que estabelece com o mundo do trabalho e pelas
relações com o Estado. Também são pertinentes pela
contribuição para o desenvolvimento e o repensar da
Nação. Não perdem a sua ligação com o aspecto
regional, nem a sua concepção do científico.

4. Os processos de gestão, construirão organizações
interdisciplinares não-hierárquicas, com estímulo
para o desenvolvimento de equipes.

Comentário: A gestão de sucesso dependerá da
participação, da co-responsabilidade e da capacida-
de do exercício democrático em processos de pla-
nejamento, decisão e avaliação, ao lado da forma-
ção qualitativa dos envolvidos.

5. No setor de serviços, as atividades ligadas ao entre-
tenimento, turismo e esportes, terão relevo signifi-
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cativo, expandindo extraordinariamente o mercado

de trabalho nessa área;

Comentário: Há que construir circuitos internacio-

nais, redes de cooperação, ênfase a modalidades
esportivas e ao envolvimento de formas de lazer e

entretenimento saudável a fim de superar proble-
mas que envolvam jovens e crianças como drogas,

trabalho infantil, prostituição, etc.

6. O aumento da expectativa de vida e o controle da
natalidade farão predominar os valores e os ideais

do segmento mais idoso, direcionando a oferta de
serviços e produtos para esse segmento;

Comentário: As instituições de educação, a partir

da nova focalização, buscam conhecimentos inova-
dores para atender às demandas crescentes de
uma faixa da população que tem hoje maior expec-

tativa de vida. Entre temas que devem ser destaca-
dos, estão:

religiosidade

• saúde preventiva

• lazer (jogos adequados, passeios, viagens, visitas)

• validação da sabedoria

• estética

• relacionamento

• acesso às artes

• fomento ao artesanato

• programas de leitura

• programas que possibilitem a contribuição do ido-
so para: contar histórias, fazer grupos e amigos,
novas formas de solidariedade, etc.

7. A qualidade de vida, cada vez mais, terá papel
fundamental nas decisões individuais e no estabele-

cimento de políticas, de estratégias e de ações
governamentais e não-governamentais. As ques-

tões relativas ao meio ambiente, com a crescente

preocupação ecológica e as normas para análise de

impacto ambiental de grandes empreendimentos,
passam a ser de excepcional importância comerci-

al, política, educacional e social;

Comentário: A conscientização e a educação para
melhor conviver no ambiente exige programas de

educação que instrumentalize pessoas e organiza-
ções. Educação de qualidade deve conscientizar
crianças e jovens sobre o cuidado com o ambiente,

com a preservação da natureza e com o bem-estar
do ser humano.

8. A iniciativa privada vai ampliar substancialmente

sua participação na oferta de ensino superior. No
Brasil, 70% dos estudantes de nível superior estão
matriculados em instituições de ensino privados;

das 148 universidades existentes, 74 (50%) são
particulares. A participação será ainda maior na

próxima década. A desregulamentação na área da
educação, que já é realidade em muitos países,
como os Estados Unidos da América, deve atingir

maior número de países, passando o controle da

qualidade dos serviços educacionais a ser exercido

pelo usuário.
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Comentário: O problema que se apresenta para as
próximas décadas na educação superior é o
distanciamento do Estado na oferta qualificada e o
incremento do setor privado, quando este considera
educação como mercadoria. Não se pode perder
valores imanentes à educação, que, historicamente,
fazem a reflexão dos povos.

9. A Geração Y está produzindo um novo tipo de alu-
no, mais reflexivo, mais questionador, plugado na
rede, mais exigente; uma geração construtivista,
que não aceita o tom professoral e prefere desco-
brir a ser ensinada. Um novo tipo de aluno requisita
um novo tipo de professor, uma nova escola. Este é
um desafio para todas as organizações educacio-
nais, na próxima década.

Comentário: O novo tempo exige um novo diálogo,
capaz de potencializar um elo comum entre a
tradição e o novo. Entender esse novo aluno que é
um pesquisador, que descobre e reinventa, faz par-
te da construção de uma sociedade que repensa e
planeja.

10.O diploma como certificação para o exercício de
profissões perde, aceleradamente, o seu valor,
diante da desregulamentação das profissões. O co-
nhecimento passa a ser mais importante do que o
diploma. A aprendizagem deixa de ser vitalícia. A
era do conhecimento, com rápidas e continuadas
mudanças e com os avanços tecnológicos, exige
um processo permanente de aprendizagem. A edu-
cação contínua será uma necessidade, para asse-
gurar a empregabilidade.

Comentário: A própria Unesco expressa que a

Universidade "deve ir ao encontro de todos, em

todos os lugares e em todas as épocas, através

de uma maior flexibilidade dos instrumentos de

formação, de tal maneira que se alcance

uma educação para todos, ao longo de toda a vida".

As instituições e os países devem criar meca-

nismos urgentes para avançar na validação de

estudos.

11.O capital intelectual será o recurso mais valioso,

levando as organizações a promoverem políticas,

diretrizes e estratégias destinadas a captar, desen-

volver e cuidar dos valores humanos.

Comentário: Às pessoas é conferida uma maior

significação e, conseqüentemente, a educação

deve atendê-las e possibilitar melhor qualidade de

vida, formação geral e adequada às necessidades

de cada um e dos grupos de convivência.

A globalização do modo capitalista de produção

exige dos trabalhadores novas capacidades de

trabalho. Há, hoje, uma prevalência de capacidades

intelectuais sobre componentes físicos e manuais.

Exige-se dos trabalhadores habilidades maiores do

que operar máquinas ou executar tarefas manuais

repetitivas e fragmentadas. Raciocínio, capacidade

de aprender, decidir, resolver problemas são

requisitos essenciais à nova qualificação da força de

trabalho.
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A escola do passado mostrou o quanto a educação

escolar se tornou uma necessidade universal, ainda
que o homem não se valesse de sua capacidade inte-

lectual, uma vez que a produção artesanal passou a

incorporar-se às máquinas.

De outro lado, tornou-se fundamental uma base

mínima de educação geral que facilitasse o trabalho

com as máquinas.

O homem mudou seu modo de vida diante de

transformações que redesenharam novas bases e

formas de agir, de lutar e de educar. Enquanto as ofici-

nas deram lugar às fábricas, o campo à cidade, a esco-

la se generalizou e é espaço de novos estudos, lutas e

contradições e adquire status de maior fator de propul-

são, de crescimento econômico e desenvolvimento so-

cial, com condições para a inserção no competitivo

mercado internacional. Como conseqüência, observa-

se uma tendência à generalização da educação básica

em economias emergentes, aumento do nível de quali-

ficação requerido pelas empresas sintonizadas com

modernas tecnologias.

Em meio às demandas do mercado, a educação

é alçada a uma posição estratégica e com uma qualida-

de salvacionista, dimensão que efetivamente ela pode

não deter por si só, embora essencial às transforma-

ções políticas, econômicas e sociais.

No entanto, análises em torno da demanda de
melhor educação demonstram a existência de uma

polissemia da qualidade projetando diferentes visões.

Se, por vezes, algumas são complementares, outras se
mostram inteiramente divergentes, no modo de conce-

ber o projeto pedagógico, a avaliação, o currículo, a

gestão escolar, o papel do professor e do diretor, a

qualificação docente, a eficiência e a eficácia da insti-
tuição escolar, o papel do estado na gestão educacio-
nal. Os projetos divergem, não apenas na forma de ver

a educação, mas na maneira de conceber a formação

humana diante dos impactos do mundo contem-

porâneo.

É hora da educação falar ao coração dos pro-

fessores, pais e alunos. Eles lutam pelo mesmo sonho -
de tornar seus filhos e alunos felizes, saudáveis e sábi-

os - mas estão perdidos na árdua tarefa de educar.

Todos cultivam as áreas mais difíceis de serem traba-
lhadas, as da inteligência e a da emoção.

Educar é realizar a mais bela e complexa arte da

inteligência. Educar é acreditar na vida, mesmo que
derramemos lágrimas. Educar é ter esperança no futu-

ro, é "semear sabedoria e colher com paciência".

(CURY, 2003).

Como alcançar uma educação de
qualidade?

Ante o desafio da globalização, a América
forma uma comunidade lingüística que nos "acolhe e
nos identifica frente a outras regiões do mundo. Ao

mesmo tempo, representa uma entidade pluri-étnica e
multicultural na qual convivemos entre numerosos gru-

pos com origens, línguas e tradições diferentes. Tudo



ESTUDOS 34 ABRIL DE 2005

isso constitui a riqueza de nosso patrimônio comum"1

Isso permite o avanço na ratificação da identidade, a
ampliação de oportunidades e a integração entre os
povos.

O processo de aceleração da sociedade do conheci-
mento e da informação traz à tona o problema do
analfabetismo e a existência de crianças e jovens mar-
ginalizados do processo educativo. Neste contexto,
encontram-se os numerosos grupos indígenas da
América Latina, isolados e com pouco ou nenhum
acesso a serviços educacionais. Ainda que o avanço
da mulher seja uma realidade positiva, subsiste a
desigualdade, a vulnerabilidade e o distanciamento das
mesmas diante dos benefícios da educação.

A persistirem problemas dessa ordem, haverá o
aprofundamento de desigualdades sociais e o conse-
qüente atraso no crescimento da economia e no pro-
cesso de integração. Daí a importância de ter presente:

• a preocupação com a educação pública de quali-
dade;

• o acesso a processos de aprendizagem permanente
à imensa maioria;

• a melhoria da qualidade dos serviços educativos;

• a eqüidade educativa (acesso universal e atenção
diferenciada à variedade de necessidades que os
alunos apresentam);

l IX Conferência Ibero-americana dos Ministros da Educação. Declaração de Hava-
na. Qualidade da Educação: Eqüidade, Desenvolvimento e Integração ante o
Desafio da Globalização. Havana. 2/7/99.

• o docente como peça-chave do processo educativo
(sólida formação, contínua valorização e atualiza-
ção permanente);

• a existência de um processo participativo e organi-
zado da comunidade escolar em torno de um proje-
to educativo é decisiva. A qualidade oferecida é
fonte de inovação e obtém resultados adequados às
necessidades educativas dos estudantes;

• a educação de qualidade para todos pressupõe polí-
ticas educativas contínuas e de provada eficácia;

• novos canais de comunicação e espaço de coope-
ração entre governos e sociedade possibilitam a
excelência na formação de pessoas;

• a avaliação interna (auto-avaliação) e externa
como recurso para medir a qualidade de impactos
de diferentes programas;

• princípios éticos, cívicos, de convivência harmôni-
ca, de responsabilidade, de justiça, de igualdade, de
tolerância, de apreço à diversidade e da consciên-
cia da solidariedade internacional;

• os meios de comunicação representam um papel in-
dispensável na sociedade, principalmente no forta-
lecimento da identidade cultural e na formação de
pessoas;

Assim, a educação eqüitativa e de qualidade, onde a
criatividade e a inovação tenham lugar assegurado,
deve reingressar na Escola com a competência e o
fomento, por meio de programas que acelerem a
abertura de novos espaços.
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A educação que defendemos deve rejeitar toda forma

de intolerância, de racismo e de xenofobia. De um

encontro de aprendizagem, espera-se uma ação e um

esforço concreto na erradicação do analfabetismo, na

redução de desigualdades, no acesso à educação e na
ampliação de oportunidade aos grupos sociais menos

favorecidos, bem como a descentralização da educa-
ção para atender áreas rurais e indígenas, respeitando

a diversidade cultural e lingüística.

A educação inicial das crianças deve favorecer um
melhor desempenho em graus posteriores e auxiliar na

superação e na compensação de desigualdades.

Um dos modos de melhorar a educação é fortalecer o

ensino da leitura e da escrita e valorizar o livro e as
disciplinas básicas do conhecimento, bem como insta-
lar redes de comunicação e acesso às novas
tecnologias, intensificando também esforços para a

melhor formação inicial e contínua de docentes.

A educação de adultos deve ter novas oportunidades,
através da flexibilização curricular.

A incorporação de certificação de conhecimentos e

habilidades adquiridas a processos de aprendizagem
permanente possibilitarão, inclusive, a mobilidade no

trabalho das pessoas.

A adequação da oferta de educação que incorpore a
reflexão sobre valores sociais e a preparação para o

mundo do trabalho vinculada na base de uma formação
integral, enfatizará o "ser", com o "saber fazer", o

aprender e o empreender. Tem sentido a ênfase que se

dá à formação técnico-profissional que permita uma
real inserção laborai de jovens, incrementando o mun-

do da educação e o da produção e do emprego.

As Jornadas de Aprendizagem devem ser instru-
mentos para impulsionar a investigação científica e o

desenvolvimento técnico, como elementos de relação e
condição essencial para a inserção de nossos países

num mundo globalizado, da mesma maneira que deve

estimular a difusão das línguas, a valorização do

patrimônio cultural, para estreitar relações com o en-
torno e fomentar a produção e distribuição de materiais
educativos e culturais.

A responsabilidade pela educação de qualidade é de
todos: família, sociedade, Estado e ao conjunto das

nações. Cada país deve priorizar a educação em seus
orçamentos e compartilhar ações conjuntas que bene-
ficiem processos educativos e de integração com o

intuito de enfrentar os desafios, multiplicar possibilida-

des e desenvolver potencialidades.

O maior desafio é caminhar para uma educação de
qualidade que segundo Moran (2000) "integre todas as
dimensões do ser humano. Para isso precisamos de
pessoas que façam essa integração em si mesmas do

sensorial, o intelectual, o emocional, o ético e o
tecnológico e que transitem de forma fácil entre o

pessoal e o social".

Segundo o mesmo autor, somente alguns indivíduos,

dotados de um suficiente autoconhecimento (junção

casual entre a posse de uma certa espécie de consci-
ência e a posse de uma certa espécie de sabedoria),
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poderão reverter a "falsa consciência" (TASSARA e
DAMERGIAN, 1996) instalada pela educação
vigente, possibilitando o desenvolvimento de uma cons-
ciência humanista, baseada na compreensão (Money
Kyrle, in: TASSARA e DAMERGIAN, 1996), com

valores adequados (ADLER, 1955), em prol da
manutenção da vida.

Este trabalho prevê a reeducação de atitudes, onde o
ser humano inconscientemente competente passa a
ser conscientemente competente (ALMEIDA, 1999).
A melhoria da qualidade em sala de aula dar-se-á por
investimento forte nas relações interpessoais, de forma
que professor e estudantes, professores de um mesmo
colegiado ou curso, possam experimentar a interação
que desencadeia processos e comportamentos positi-
vos na população como um todo.

A educação para a comunidade deve dar-se, segundo
Buber (1987) por relações comunitárias que estabele-
çam vínculos de interdependência entre professores,
entre professores e estudantes, entre faixas etárias,
entre sexos e entre a escola e o lar.

Quando a programação, a médio e a longo prazos pos-
sibilitar a complexidade das relações, dando a devida
importância ao indivíduo como membro de sua comuni-
dade, as salas de aula presenciarão professores per-
guntando o que os estudantes estão pensando. Conhe-
cendo-os bem, serão tolerantes e não autoritários, pro-
curarão formar cidadãos conscientes. Haverá alegria
na sala de aula, liberdade de opiniões, sugestões de
melhorias, pessoas pró-ativas, amigas, cooperativas e
éticas, responsáveis pelo seu papel universal, mas, so-
bretudo, aprender-se-á com as falhas e os erros.

Conforme Mc Gregor (PISANI et al., 1994) "as
pessoas são naturalmente ativas. A principal força de
produtividade é o desejo de realização; aspiram à inde-
pendência; precisam de respeito e são naturalmente
integradas" e "a única razão que um homem sábio
pode dar para preferir o lazer ao trabalho é a melhor
qualidade do trabalho que ele pode fazer durante o
tempo de lazer", ou seja, estar consciente de suas
responsabilidades, para que possam ser executadas
com satisfação, como se fosse lazer. É o equilíbrio. Se
não houver satisfação, o trabalho tornou-se um dever e
perde-se a qualidade.

Freire (1922-1997) já afirmava: "Educar para libertar,
não para domesticar".

Para domesticar, a educação já foi e é levada por clas-
ses dominantes ao paradoxo de ser sinônimo de manu-
tenção da ignorância, em detrimento da sobrevivência
de todos. Para libertar, a educação deve tornar-se o
alicerce de uma qualidade de vida melhor para todas as
gerações, em todos os locais, formando cidadãos do
Universo, conscientes de suas responsabilidades pes-
soais e sociais, perante a nossa espécie (ALMEIDA,

1999) e outras, além de cuidar o ambiente.

O professor que busca a qualidade em sua sala de aula

será estimulado pelos resultados obtidos, terá a energia

para sua sobrevivência, não se deixa abater, coloca
acima de tudo a dignidade de ser um bom profissional,
de modo que se sente recompensado com que é e faz.
Não é "bonzinho" ou "submisso", é responsável.

Simoni (1996) fala do caráter sacrificai da vocação de
homens e mulheres ao exercício da obediência. Aban-
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donaram o culto à personalidade, ao egoísmo e sen-
tem-se instrumentos de um plano maior. A transforma-
ção que ocorre é o aprendizado da obediência: o centro
das decisões se dá no interior da pessoa, mas seu foco
não é a própria pessoa - é o próximo. É um ato amoro-
so que caminha em direção do outro, ato de fé e de
esperança.
Com relação ao meio-ambiente, extorquido e degrada-

do pelo homem conquistador, espera-se que seja o
zelador, capaz de reconhecer sua participação e de
aproveitar-se de seus mecanismos de reciclagem
biogeoquímicos (DORST, 1973).

É preciso mostrar às pessoas a importância do fazer
com significado, o real valor da competência e da vida,
mesmo em condições adversas. A Educação deve
vencer adversidades.

A avaliação tomo forma da
qualidade do ensino e educação:
o modelo brasileiro

]. Diretrizes para a avaliação das instituições de
educação superior

A Lei n.° 10.861, de 14 de abril de 2004, institui o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes)
e deu competência à Comissão Nacional de Avaliação
da Educação Superior como órgão colegiado de super-
visão e a coordenação do Sinaes.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep) é um dos responsáveis pela
execução da avaliação da educação no Brasil.

As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) são
responsáveis por sua implementação no âmbito de
cada instituição de educação superior no Brasil.

O Sinaes tem a "finalidade de analisar, oferecer subsí-
dios, fazer recomendações, propor critérios e estraté-
gias para a reformulação dos processos e políticas de
Avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão

crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios
utilizados".

É instrumento de prestação de contas à sociedade,
para cada um dos usuários e para as próprias IES.
O objetivo central é promover a realização autônoma
do projeto institucional, de modo a garantir a qualidade
no ensino, na pesquisa, na extensão, de acordo com as
definições normativas de cada instituição e as ações de
cada estabelecimento de ensino.

As características da proposta são:

• avaliação institucional como centro do processo
avaliativo;

• a integração de diversos instrumentos com base em
uma concepção global;

• respeito à identidade e à diversidade institucionais.

Finalidade do Sinaes:

• construtiva e formativa;

• permanente;

• envolvimento de toda a comunidade;
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• ultrapassa a simples preocupação com desempe-

nhos ou rendimentos estudantis, buscando os signi-

ficados mais amplos da formação profissional;

• explicita a responsabilidade social da educação

superior, especialmente quanto ao avanço da

ciência, à formação da cidadania e ao

aprofundamento dos valores democráticos;

• supera meras verificações e mensurações, desta-

cando os significados das atividades institucionais,

não apenas do ponto de vista acadêmico, mas

também quanto aos impactos sociais, econômicos,

culturais e políticos;

• aprofunda a idéia da responsabilidade social no de-

senvolvimento da IES, operando como processo de

construção, com participação acadêmica e social e

não como instrumento de checagem e cobrança

individual;

• valoriza a solidariedade e a cooperação, e não a

competitividade e o sucesso individual.

O Sinaes é ancorado em uma concepção de avaliação

comprometida com a melhoria da qualidade e da rele-

vância das atividades de cada uma e do conjunto das

instituições educacionais.

2. Princípios e dimensões

O Sinaes é composto por 3 (três) processos
diferenciados:

• avaliação das instituições;

• avaliação dos cursos de graduação;

• avaliação do desempenho dos estudantes (Enade).

O Sinaes prevê a avaliação das seguintes dimensões:

• a missão e o Plano de Desenvolvimento
Institucional;

• a política para o ensino, a pesquisa, a pós-gradua-
ção, a extensão e as respectivas formas de
operacionalização;

• a responsabilidade social da Instituição, especial-
mente no que se refere à inclusão social, ao desen-
volvimento econômico e social, à defesa do meio-
ambiente, da memória cultural, da produção artísti-
ca e do patrimônio cultural;

• a comunicação com a sociedade;

• as políticas de pessoal;

• a organização e a gestão da instituição;

• a infra-estrutura física;

• o planejamento e a avaliação;

• as políticas de atendimento aos estudantes;

• a sustentabilidade financeira.

Passos de implantação: -

• comparação do Projeto da IES e a sua realidade
institucional;
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• diminuição da distância entre Projeto e realidade;

• construção de uma proposta de auto-avaliação,

voltada para a globalidade da IES;

• definição de planejamentos e ações futuras;

• metodologia na organização de atividades.

Análise dos níveis da Instituição:

• nível declaratório: análise dos textos que fundamen-

tam o projeto institucional (coerência e contradi-

ções);

• nível normativo: avalia a coerência entre as normas

institucionais e a gestão prática das IES;

• nível da organização: avalia se a IES conta com

instâncias que promovam a qualidade compatível

com as modalidades de ensino, pesquisa e extensão

e sua efetividade acadêmica e social;

• nível dos resultados: avalia a eficácia e a

efetividade acadêmica e social dos processos

desenvolvidos: formação de profissionais, produção

acadêmica, artística e cultural disseminada no-

âmbito técnico-científico e social, entre outros.

3. Dimensão: interna e externa

Conaes: coordena o processo de avaliação

em âmbito nacional, define prazos, garante a

integração, coerência dos instrumentos, práticas de

avaliadores, capacitação de avaliadores, análise dos

relatórios do Inep, elabora pareceres conclusivos e

encaminha-os, promove seminários, debates e

reuniões, assegura a qualidade e a coerência, promove

seu aperfeiçoamento permanente e oferece subsídios

ao Ministério da Educação para a formulação de

políticas.

Inep - órgão responsável pela operacionalização dos

processos coordenados pela Conaes, implementa

deliberações e proposições no âmbito da avaliação.

CPAs - ligadas ao Sinaes são responsáveis pela

"condução dos processos de avaliação internos da

Instituição, de sistematização e de prestação

das informações solicitadas pelo Inep". Daí decorre o

seu papel na elaboração e desenvolvimento de uma

proposta de avaliação, em consonância com a

comunidade acadêmica e os Conselhos superiores

da IES.

Avaliação das instituições:

• auto-avaliação: conduzida pelas CPAs

• avaliação externa: realizada por Comissões, desig-

nadas pelo Inep.

Além disso, existe a avaliação dos cursos de gradua-

ção, o Exame Nacional de Avaliação de Desempenho

dos Estudantes, informações do Censo da Educação

Superior e do Cadastro de Educação Superior e dos

relatórios e conceitos da Coordenação de Aperfeiçoa-

mento de Pessoal de Nível Superior (Capes), para os

cursos de pós-graduação.
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Etapas da Avaliação Interna

1a Etapa: Preparação

• Constituição da CPA

• Sensibilização

• Elaboração do Projeto de avaliação

2a Etapa: Desenvolvimento

• Ações

• Levantamento de dados e informações

• Análise das informações

• Relatórios parciais

3a Etapa: Consolidação

• Relatórios

• Divulgação

• Análise crítica

Avaliação externa

Especialistas externos avaliam curso,

áreas, planejamento e gestão das IES. Este processo é

composto de duas etapas: visita dos avaliadores à insti-

tuição e elaboração do Relatório de Avaliação

Institucional.

Os resultados do programa de avaliação (interna e ex-

terna) são encaminhados à Conaes para o parecer

conclusivo. Este parecer será a base para subsidiar a

melhoria da qualidade acadêmica e o desenvolvimento

de políticas internas da Instituição, bem como para

implantação ou manutenção de políticas públicas rela-

cionadas à regulação do sistema de educação superior

no país.

A eterna busca da razão de ser
da educação

Na busca da razão de ser, estão inúmeros fatores,
como se pode constatar, mas há uma forma de

pertinência ou de responsabilidade social que para o
sistema comunitário é essencial: o encontro da institui-
ção educacional e do professor e do aluno. Dessa

simbiose, do sonho de cada um, da diversidade cultural

que não se traduz apenas pelo acesso ao ensino, mas
se traduz, sobretudo, pelo encontro de cada um como

pessoa e como ser em formação é que se constrói a
consciência coletiva e a melhor aprendizagem.

O ambiente comunitário que envolve o estudante deve

ter como componente o fator educativo. Um ambiente
cuidado educa para o bem e para o belo. A competição

desenfreada não educa para a solidariedade. Um am-
biente em que professores não cumprem seus compro-
missos não favorece a educação para a responsabili-
dade.

A instituição de educação deve dialogar com saberes,

pessoas e com o contexto social, criando experiências
novas e diferentes, motivos de desafios que, supera-
dos, provocam debates e oferecem a inovação no ensi-
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no, redesenhando modelos, sistemas e novas bases de
responsabilidade social e "espaços públicos de educa-
ção". (FRANTZ, 2002,p. 17).

A postura ética deve acompanhar as ações dos diri-
gentes das instituições educacionais, orientar as rela-
ções pedagógicas e de trabalho no seu interior. A co-
responsabilidade e a observância das decisões
colegiadas fazem a administração solidária e o
empreendedorismo, aliadas à qualidade e a interação
social, características das quais não se deve, nem se
pode abrir mão.

Tendências para o século XXI

Na discussão sobre o sistema educacio-
nal e modelos de instituições, constata-se que:

• o modelo comunitário pode ser uma alternativa a
ser estimulada, uma vez que se trata de um sistema,
cuja concepção, alicerçada na cooperação, além de
cumprir sua atividade fim, através de um processo
de gestão compartilhada, apresenta um custo
reduzido;

• a dinâmica que se exige do novo homem/mulher, o
espírito empreendedor solidário, o conhecimento e
a "educação integral devem ser vivenciados no dia
a dia dos povos".

A grande pergunta que fica:

Como entrelaçar saber e vida?
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