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O debate sobre a avaliação institucional no ensino superior tem uma história relativamente recente no cenário da educação brasileira, recebendo grande ênfase na década de 90, quer seja pela academia, pelos educadores, como pela sociedade civil organizada e pela sociedade em geral, que cobra respostas da instituição universitária quanto ao desempenho de seu papel social. A avaliação institucional surge num contexto complexo vivido pelo ensino superior diante do reordenamento econômico e social, no momento em que as universidades se deparam com transformações com as quais têm dificuldade de dialogar.
Constata-se hoje que, num clima de debate entre governo, instituições e sociedade, a avaliação institucional passou a fazer parte obrigatória das agendas das discussões acadêmicas. Pode-se presenciar um debate sobre dimensões técnicas da avaliação, focando modelos, instrumentos, critérios, tipo de resultado e sua utilização para tomada de decisões, inserido num debate político e ideológico. Como temática predominante estão questões de relações de poder Estado-Universidade, autonomia universitária, titularidade e paradigmas da avaliação. Estudiosos da área, como Dias Sobrinho (2000), Leite Denise (1997) e Goërgen (1996), esclarecem que essas discussões se refletem nos encaminhamentos da avaliação, e expressam a questão da missão da universidade colada à problemática da qualidade de ensino, e têm implícitas posturas epistemológicas e um projeto de sociedade.
Acreditamos que a avaliação pode ser um organizador qualificado para se repensar e aperfeiçoar o projeto pedagógico institucional e se refletir sobre a qualidade da educação realizada, sendo desejável a instalação de uma cultura de avaliação de caráter participativo e emancipador. As situações vivenciadas nos espaços institucionais, entretanto, têm revelado um distanciamento entre processos de avaliação desencadeados e as práticas dos sujeitos, ocorrendo desencontros e lógicas conflitivas, impedindo o alcance das mudanças vislumbradas pela avaliação. De certa forma, se desconhece que os ambientes institucionais são compostos por homens em interação, que são os mediadores das práticas avaliativas.
A complexidade da realidade vivida nas instituições ainda aumenta em decorrência do próprio conteúdo do objeto em questão, que é a avaliação. Ela implica a idéia de julgamento de valor, de fazer um juízo da realidade para tomar decisões e nesse ato estão presentes cognição, habilidades, sentimentos e ideologias particulares. A avaliação torna-se um fundamento de valor cujo caráter ultrapassa as suas dimensões instrumentais. 
A avaliação institucional ocorre, portanto, num espaço de intersubjetividades em que se pode presenciar confrontos e convergências de universos de ideologias, crenças e representações que são construídas e reconstruídas, e que interferem no processo avaliativo, nem sempre se constituindo como facilitadores do mesmo.
Assim sendo, a temática da avaliação institucional deve ser considerada a partir de uma perspectiva psicossocial. Tal perspectiva permite um olhar sobre o fenômeno considerando que: 
.  os processos avaliativos se inserem na dinâmica das intersubjetividades do cotidiano, enquanto os sujeitos constroem os sentidos da realidade e se constroem, orientando a direção das ações.
. as práticas sociais e a produção dos processos simbólicos ocorrem em espaços e tempos determinados, inserindo-se, portanto, no momento vivido pela avaliação institucional no contexto mais amplo, assim como na história de cada instituição permeada pela cultura e identidade grupal, que dão peculiaridades aos processos de avaliação.
.  a natureza do objeto avaliação gera tensões, medos e desconfianças, dado que, implica valores, sentimentos e ideologias, por vezes incompatíveis, apresenta um componente simbólico de autoritarismo e controle, além de trazer a perspectiva de mudança que pode gerar insegurança.
Essa perspectiva de análise encontra fundamentos em uma epistemologia de orientação psicossociológica, especialmente nos aportes teóricos das representações sociais originalmente sistematizados por Moscovici A obra original do autor La psychanalyse, son image et son public (1976) tem se constituído como base conceitual da área, com grande contribuição de Denise Jodelet na sistematização dos conceitos e de outros estudiosos que têm ampliado aspectos teóricos e realizado a interlocução das representações sociais com vários campos do conhecimento., que permitem estudar a construção do significado social da avaliação institucional pelo grupo da instituição e o processo de produção de versões funcionais para orientar as relações e ações ligadas à avaliação, buscando manter a identidade grupal. Possibilitam, portanto, compreender como os sujeitos organizam suas ações no meio social, situando-os como produto e produtores da realidade, sem dicotomizar o interno e o externo.
As preocupações e os fundamentos assinalados orientaram a realização de uma pesquisa que teve como problemática central a compreensão da mediação dos processos psicossociais quando se instalam práticas avaliativas em instituições do ensino superior, focando principalmente os processos de representação sociais mobilizados. O foco do estudo foi a avaliação interna ou auto-avaliação na instituição de ensino superior, envolvendo o curso de graduação.
O estudo pretendeu compreender a realidade avaliativa no interior de instituições de ensino superior nesse importante momento histórico, permeado por práticas de avaliação, a partir dos significados produzidos pelos sujeitos que convivem com essas práticas no cotidiano. Buscou-se, portanto, entender o sentido da avaliação institucional construído pelos atores do processo, captando relações de tensão ou facilitadoras, visto por dentro da instituição.
Trata-se de um objeto complexo, multifacetado, no qual estão envolvidos processos psicológicos e sociais que exigem uma compreensão historicizada e um olhar muito próximo das suas condições de produção na sua materialidade a fim de recuperar seus significados. 
Assim sendo, a decisão metodológica foi pesquisar o cotidiano institucional realizando um estudo de caso associado à observação participante, denominada observação parceria,  condição fundamental para estudar a complexidade do objeto em questão, trazendo a possibilidade de analisar a realidade em suas condições naturais, na concretude dos espaços humanos com suas idiossincrasias e contradições, enfatizando a singularidade e a contextualidade da situação educacional estudada. O estudo de caso, que implicou na presença direta do pesquisador por um ano e meio na instituição,  foi realizado em uma universidade que contava com uma história de avaliação institucional e com um trabalho em realização abrangendo cursos de graduação de uma das Faculdades.
 A forma de inserção na instituição e as interações com o grupo foram definindo especificidades dos encaminhamentos adotados, resultando na construção de um modelo de pesquisa para estudar a avaliação institucional num enfoque psicossocial, comportando pressupostos compartilhados com a pesquisa qualitativa e princípios que mantêm interfaces com a pesquisa etnográfica.
 O modelo está voltado para a análise compreensiva da realidade e contempla Aspectos estruturais básicos da matriz metodológica e a delimitação de Focos de análise. Integram os aspectos estruturais: o Campo da pesquisa, que se caracteriza pela contextualização do fenômeno e o desvelamento de sua historicidade; a Inserção Colaborativa do pesquisador, associada ao levantamento de dados e implica um  envolvimento negociado nas atividades avaliativas da instituição;  a Síntese Interpretativa, que expressa os movimentos de distanciamento crítico do pesquisador, buscando não só a interpretação dos dados coletados, como a análise de sua própria prática e a Legitimação junto ao grupo, expressando o processo de partilha das análises, oportunizando o diálogo, a reflexão e a construção do consenso.
 Esses componentes da estrutura apresentam uma dinâmica particular, não necessariamente seqüencial, pois se integram e algumas vezes se sobrepõem, permitindo a análise das dimensões estudadas e um acompanhamento contínuo do trabalho. 
Ainda integra o modelo de pesquisa, o delineamento de focos de análise, que se constituem corpus significativos de dados, compatíveis com as dimensões estudadas, tendo como base diferentes níveis e formas de comunicação.
A tabela a seguir apresenta a síntese dessa organização, o que permite visualizar a trajetória do estudo, abrangendo as dimensões da estrutura do modelo, os principais focos de análise delineados, bem como os procedimentos utilizados. A diversidade de instrumentos e procedimentos constituiu-se como um dos princípios do estudo buscando ampliar a compreensão do fenômeno estudado. 





Tabela: Componentes da estrutura do modelo de pesquisa, principais focos de análise e procedimentos utilizados.


Componentes da estrutura
Principais focos de análise
Procedimentos
I. O campo da pesquisa
1. 	Comunicação historicizada da instituição.
-  Análise documental: relatórios, textos, circulares.
	Contatos.

Entrevistas.
-  Análise de conteúdo.
II. Inserção
     Colaborativa 
2. Comunicação situacional grupal: 	Comunicação situacional grupal:
	Momentos coletivos de apresentação.



- Gravação e transcrição de fitas.
-  Processamento pelo Programa. Alceste 4.5.
-  Análise de conteúdo.


Comunicação situacional grupal:
b.	O dia-a-dia das atividades de avaliação na instituição.




 -  Entrevistas.
 -  Contatos.
-  Análise de conteúdo.

3. 	Discurso particular.

Associação livre dos professores.
- Técnica de Associação livre.
- Processamento pelo Programa EVOC 99 v.2 e pelo Programa CHIC 2.3.
- Categorização temática.
III.Síntese Interpretativa 

4. 	Comunicação interpretativa pelo pesquisador
	 Análise compreensiva dos dados e da prática do pesquisador.

- Relatório  síntese.
IV.Legitimação em parceria

5. 	Comunicação negociada pesquisador-atores.
	Grupo focal.

Gravação e transcrição de fitas.
Análise de conteúdo.

O Campo da pesquisa abrangeu a comunicação historicizada da instituição, situando a história da avaliação institucional na instituição em interface com as políticas governamentais do ensino superior e as características do contexto institucional, com base em documentos e depoimentos dos atores locais. A análise do conteúdo dos documentos, relatos de depoimentos, associados à preocupação em captar significados e possíveis representações, permitiu identificar alguns temas centrais organizadores da direção dos dados, que expressavam os sentidos atribuídos pelo grupo ao trabalho de avaliação. Os temas eleitos e orientadores da análise foram: Participação, Facilitadores e Dificultadores do processo de avaliação e Concepção de avaliação.Os dados ofereceram pistas importantes sobre sistemas de significações do grupo, de representações que expressam e reforçam a cultura da instituição e a identidade grupal.
A Inserção colaborativa pressupôs a presença do pesquisador colaborando e pesquisando, realizando o movimento de escuta das práticas através da observação parceria. O pesquisador teve a presença consentida e aceita pelo grupo, colaborando com as iniciativas, respeitando o ritmo do grupo e sua auto-gestão. Essas relações geraram condição privilegiada para observação das manifestações ligadas ao estudo.. Foram  delineados três focos de análise, sendo dois dirigidos à comunicação situacional e um ao discurso particular do professor. 
Em relação à comunicação situacional, foram analisados dados sobre Momentos coletivos, ou seja, dados de reuniões de planejamento nas quais a proposta de avaliação da faculdade e a participação da pesquisadora foram explicitadas. As análises, utilizando processamento pelo Programa Alceste 4.5 e análise de conteúdo, realizada a partir das orientações de Bardin (1979), permitiram estudar o lugar da avaliação na dinâmica da faculdade, além de perceber relações com órgãos governamentais, aspectos da imagem institucional e de participação do grupo.
Ainda relativo à comunicação situacional, constituiu-se foco de análise o Dia a dia das atividades de avaliação realizadas pela Faculdade, que contaram com a colaboração do pesquisador, em grande parte.  Os dados, gerados pelas observações, entrevistas e contatos, trouxeram possibilidade de explorar elementos valiosos para a compreensão dos processos psicossociais presentes no convívio com as práticas avaliativas desencadeadas. Para descrever o movimento do grupo, optou-se por categorias de análise que remetessem ao campo teórico da avaliação, o que permitiu perceber como o grupo estudado se posicionou e dirigiu suas ações considerando os espaços de avaliação, como especifica Hadji(1994). O espaço das intenções, no qual se situam os eixos das finalidades, responde a uma questão essencial, ou seja, “Com vistas a que se avalia?”; o espaço da função social da avaliação e dos seus resultados, responde a questões do “Para quem e Para que avaliar?”; o espaço das modalidades técnicas, ou espaço do dispositivo é relativo às questões metodológicas, que dizem respeito ao objeto da avaliação (O que?), aos atores (Por quem?) e aos tipos de avaliação (Como?). 
O foco de análise dirigido ao discurso particular abrangeu dados obtidos através da técnica projetiva de Associação livre, como possibilidade para ampliar a compreensão do conteúdo e aspectos organizacionais dos possíveis elementos constitutivos de representações do grupo, ligadas à avaliação institucional. Foram utilizados como termos indutores não somente o termo Avaliação Institucional, como também Controle, Qualidade e Mudança que se relacionam direta ou indiretamente com avaliação, considerando as evidências de relações estabelecidas entre eles nos discursos do grupo estudado e também na própria teoria da avaliação. Tais encaminhamentos foram baseados em trabalhos desenvolvidos por pesquisadores do Grupo Midi O grupo do Midi é originário de Aix-en-Provence e Montpellier no Mediterrâneo e se destaca pela utilização de metodologia experimental nos estudos das representações sociais, ligados à abordagem estrutural das representações sociais, especialmente por Abric (1994) e Vergés (1992).
Os dados foram tratados pelo Programa EVOC EVOC 99 v.2 e pelo Programa CHIC 2.3, e ainda demandaram vários níveis de categorização temática, com viés qualitativo, visando ampliar as possibilidades de análise das emissões dos sujeitos. As análises possibilitaram o desvelamento de importantes elementos do universo de opiniões do grupo, relativos tanto a aspectos informativos, sobre as teorias que se apresentaram no grupo, expressando concepções e entendimentos sobre o objeto, como a aspectos atitudinais e componentes afetivos, focalizando conotações valorativas atribuídas pelo grupo ao objeto e a natureza de relações interpessoais implicadas nas vivências com o mesmo, Também foi possível desvelar alguns aspectos imagéticos e a impregnação de significados sociais e a utilidade desses objetos para o grupo, explicando o enraizamento social dos sentidos evidenciados.
Quanto a Síntese Interpretativa, relativa à comunicação interpretativa pelo pesquisador, integrou dados de diferentes focos de análise e se orientou por dois eixos: campo teórico da avaliação e campo simbólico das práticas e interações. As interpretações foram construídas como hipóteses explicativas, sujeitas à legitimação pelo grupo participante da pesquisa.
Em relação ao quarto componente do modelo de pesquisa, a Legitimação em parceria, constituiu-se no momento em que o pesquisador partilhou com o grupo as hipóteses da Síntese Interpretativa, utilizando como procedimento o grupo focal, dando oportunidade para os participantes alterarem, complementarem, colocando-se como co-autores das interpretações. Tendo como foco a comunicação negociada, o espaço favoreceu a reflexão crítica sobre as práticas de avaliação realizadas e contribuiu para a produção de iniciativas com vistas à realização de outros momentos de diálogo e consensos do grupo em relação ao trabalho. 
A pluralidade de encaminhamentos foi se complementando e permitindo analisar representações sociais e lógicas grupais situadas no contexto sócio-histórico de suas produções. 
O caminho percorrido pelo estudo trouxe a clareza de que a construção de uma cultura avaliativa nas instituições educacionais está longe de configurar-se com ênfase preponderante nos aspectos técnicos da avaliação, desconhecendo a composição simbólica da realidade constituída pelos sujeitos que vivem o cotidiano escolar. 
O olhar revelador, considerando os aspectos psicossociais dos processos avaliativos desencadeados pela instituição, permitiu levantar alguns fatores que integram esses processos e que se revelaram como preponderantes na orientação das práticas. Trata-se da imagem da instituição, do estilo de gestão institucional, da inserção da instituição na política nacional de avaliação e da representação da avaliação como controladora e meritocrática.
Tais fatores se revestem de constituição psicossocial e são configurados com uma fisionomia particular em cada instituição, e sua presença instala uma complexidade de relações. Mais ainda, esses fatores apresentam uma simbiose entre eles e uma composição que tem em comum uma origem com raízes históricas sedimentadas ao longo dos anos e alimentadas pelas práticas sociais dos sujeitos no espaço institucional.
A imagem da instituição expressa a maneira como a instituição avaliada se inscreve no meio social, manifestando sua função social, ou seja, a qualidade da educação oferecida, a produção de conhecimento e posicionamento diante das questões debatidas pela sociedade. Emerge de produção simbólica com elementos de múltiplas naturezas em um processo histórico, sendo que os sujeitos incorporam marcas da imagem institucional em suas identidades.
Os dados analisados permitiram evidenciar elementos de uma imagem de instituição de excelência, com profissionais qualificados e a força dessa imagem na constituição da realidade simbólica e nas ações. 
A gestão institucional revela o tipo de relação entre integrantes da comunidade escolar na busca de definição de rumos da instituição e exprime relações de poder. As especificidades dessas relações são determinadas pela história da instituição. Foi possível constatar que a forma como a instituição gerencia a participação dos segmentos na tomada de decisões cria expectativas em relação à avaliação, que se coloca como instrumento para tomada de decisões e também define o envolvimento dos sujeitos nas propostas de mudanças. 
Os dados mostraram a presença de uma representação de participação ativa dos membros da comunidade na gestão institucional, reflexo da história da instituição, marcando concepções e ações. A avaliação desencadeada em alguns cursos, com característica centralizada e comum a todos, foi sentida pelos segmentos como ameaça às possibilidades de participação democrática, desencadeando a negação de elementos fundamentais do processo, como o objeto, as funções e os atores da avaliação.
Quanto ao fator inserção da instituição na política nacional de avaliação, que também interfere na direção das práticas avaliativas, diz respeito à forma de relação estabelecida pela instituição com os setores oficiais responsáveis pela política de avaliação oficial, assim como com o conjunto das instituições de ensino superior.
Foi possível constatar um posicionamento de tensão entre independência e adequação dessas relações, considerando-se o momento vivido pela instituição por ocasião da pesquisa, diante do modelo de avaliação oficial controlador e competitivo em vigor, atrelado à lógica neoliberal de regulação da educação pelas forças do mercado.
Os três fatores assinalados, especialmente os dois primeiros, podem ser considerados parte da cultura institucional, na medida em que são construídos nos processos de socialização e refletem a maneira como os atores captam, interpretam a realidade, orientam suas ações, discursos e lhes dão sentidos. Acredita-se que tais elementos, que compõem a identidade do grupo, fazem parte do habitus, entendido como propõe Bourdieu (1983) e Setton (2002), como mediador entre realidade exterior e realidades individuais dentro de um campo socialmente determinado, no qual se manifestam forças e relações de poder. Constituem elementos estruturados, mas também estruturantes, comuns aos membros do grupo e funcionam como matriz de apreciação e ação, sendo, portanto, organizadores de práticas cotidianas e de representações.
O quarto fator identificado, como presente na dinâmica psicossocial da avaliação institucional, refere-se à presença da representação da avaliação como controladora e meritocrática.
O sentido da avaliação educacional controladora e de simples julgamento do mérito para classificação traz um conteúdo construído ao longo da história educacional que está impregnado na concepção de educadores, alunos, pais e sociedade em geral. Marcam um consenso que permeia práticas que atingem todos os níveis de ensino, desde a pré-escola à universidade, remetendo a ecos que parecem ter raízes no imaginário social. Têm-se revelado poucos êxitos de mudanças nessa concepção, apesar das denuncias e políticas educacionais, com encaminhamentos por vezes questionáveis e, sobretudo insuficientes.
A avaliação assumiu historicamente o papel de disciplinar, controlar, classificar e punir, colocando-se como instrumento para exercício do poder disciplinador inserido na escola. Práticas constritivas e repressivas são ritualizadas pela avaliação, possibilitando que o poder se instale de forma capilar, como descreve Foucault (2003), visando penetrar as consciências por meio dos corpos, dos gestos, estabelecendo a ordem e a disciplina. 
Pode-se analisar que as origens da avaliação possivelmente trazem um conteúdo construído ao longo da história educacional e que continuou sendo mantido pela função política de exclusão, que também interessava ao poder hegemônico, e as condições objetivas do cotidiano escolar não favoreceram sua superação.
Acredita-se ser possível pensar, como propõe Wagner (2000), na caracterização de uma representação cultural por se constituir profundamente enraizada no pensamento e no comportamento da população. . Jodelet (1995), por sua vez, fala em constituintes culturais da representação, que penetram a lógica interna do sistema de representação, atravessam o tempo e participam da cultura de nossa sociedade. A presença da representação cultural da avaliação, associada ao controle e meritocrática, contaminaria a produção dos sentidos de objetos a ela relacionada, como é o caso da avaliação institucional. 
No ensino superior, as condições de controle impregnadas na avaliação assumem peculiaridades, em função das características dos profissionais que atuam nesse nível de ensino. Duas considerações são importantes. Por um lado, o controle expõe a imagem real do profissional que é confrontada com a imagem ideal. Esse confronto desencadeia medo, insegurança, como explicitado pelo grupo analisado, e também conflito, gerado por uma expectativa de mudança sempre implícita nos referenciais utilizados para avaliar. As conseqüências são assustadoras para os sujeitos, em função das possíveis decisões, quer em relação ao seu contrato de trabalho, quer em relação a reflexos em sua identidade, gerado pela exposição pública, que coloca em risco sua credibilidade. Sheibe (1983), em sua teoria de transavaliação social sobre a constituição da identidade social, chama a atenção para o fato de que avaliações negativas pelo não cumprimento das expectativas em relação ao desempenho do papel, em determinadas condições, podem levar à degradação e à danificação da identidade. Essa importância da validação do grupo de referência reforça a compreensão de que os sujeitos, diante da ameaça e da possibilidade de receber uma avaliação negativa, reagem antecipadamente, negando, desqualificando ou fazendo da avaliação um jogo de “faz de conta”. 
Além disso, o controle das ações do profissional, possibilitado pelas práticas avaliativas, entra em choque com a representação do professor especialista, competente, eficiente, que tem domínio de sua área e que não aceita interferências em seu fazer.
A rejeição do controle ainda se materializa associada à negação da consideração dos aspectos didáticos pelo docente, fundada na crença de que o domínio do conhecimento especializado é condição suficiente para o ensino. 
Podemos considerar que o controle de ações efetivado pela avaliação institucional, por meio de provas ou testes, permite uma análise foucaultiana e um entendimento como tal pelos professores. A situação pode ser percebida como o uso do poder que se instala no cotidiano, num espaço de forças, para conformação do sujeito a determinadas expectativas/padrões de “normalidade” da ação docente, com rituais de aplicação dos instrumentos e classificação, que vai impondo uma “disciplinação de almas”. 
Todos os aspectos levantados atuam, de certa forma, dificultando a postura desejável de olhar criticamente para a própria prática buscando aperfeiçoá-la, a partir das informações trazidas pela avaliação.
Foi possível constatar a presença de medos e resistências diante de uma avaliação percebida pelo grupo com funções não muito claras e com características de controle, gerando desencontro de expectativas e intenções. 
O estudo também possibilitou aprofundar a análise da representação social da avaliação institucional do grupo. A representação emerge nas relações cotidianas diante da presença de um objeto social relativamente novo e valorizado socialmente, que afeta o grupo e frente ao qual tem que se posicionar. Trata-se da avaliação institucional desencadeada na Faculdade numa temporalidade que reflete a política governamental com ampla cobertura pela mídia. O conhecimento científico sobre avaliação vai sendo mediado, produzindo-se um conhecimento do senso comum com características de funcionalidade, orientadora de ações. Essa construção se dá no embate com os fatores psicossociais assinalados, sendo que alguns dizem respeito ao habitus e traços da identidade grupal e da cultura da instituição.
As análises de manifestações do grupo mostraram um conteúdo representacional muito heterogêneo e diversificado indicando uma representação em processo de construção e que apresenta reflexos da presença de subgrupos com posições emancipadas. A representação vai se construindo com a presença de uma contradição, de negação e de positividade, revelando composição geradora de tensão. Por um lado, a representação social de avaliação institucional se constitui com elementos de positividade, materializados como Necessidade, Organização e Aperfeiçoamento, assumindo um valor social para o grupo, ancorado nos discursos de avaliação para a gestão de qualidade, amplamente divulgados pela mídia, pela política governamental e pela própria literatura da área sobre o que os docentes se revelam atualizados.  Por outro lado, naturaliza-se como Burocracia inútil e Ameaçadora, na medida em que as práticas avaliativas encaminhadas podem ter sido percebidas pelo grupo como ameaça à identidade grupal, no que diz respeito à imagem da instituição e de profissionais de excelência e à gestão partilhada. Tais aspectos revelam uma funcionalidade que tem raízes no pensamento social coletivo e se soma à presença da representação cultural da avaliação controladora e meritocrática, carregando componentes afetivos.
Nessa composição percebe-se a presença marcante da negação do Controle de ações, carregando um significado muito forte para o grupo e que transita como estrutura significante e organizadora de todos os elementos do campo da representação, configurando o núcleo figurativo, como o compreende Jodelet (1995). Esse processo de produção de sentidos e orientador de práticas, de forma a confirmar e manter as identidades sociais tem levado à simplificação e secundarização do trabalho de avaliação na instituição.
Há a considerar, entretanto, que a possível composição da representação de avaliação institucional, como está se constituindo pelo grupo, não significa uma condição acabada. Ela possui um dinamismo estruturante, que permite sua atualização em função das vivências do coletivo, como salientam estudiosos da área, como Jodelet (1986), Madeira(2001) e Jovchelovitch (2000), com possibilidades de transformação. A reorientação da composição da representação passa pela reflexão e consciência das práticas, em espaços de negociação e diálogo. Esse potencial parece ter sido acionado pelos participantes do estudo, pelo interesse manifesto em dar novos rumos para avaliação, o que é compatível com características do grupo, cujo perfil lhe dá condições para gerir movimentos instituintes.  
Foi possível concluir que a pauta da avaliação institucional tem se apresentado com conteúdos de possibilidades, mas com predomínio de dificuldades e resistências, revelando sentidos fundados em raízes históricas longínquas. Buscando possibilidades, o presente estudo se coloca como tentativa de indicar uma perspectiva diferenciada para se olhar e encaminhar a avaliação, considerando mediações psicossociais, visando contribuir com a implantação de uma cultura de avaliação constituída como organizador qualificado para aperfeiçoamento do projeto pedagógico de instituições do ensino superior.
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