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RESUMO 

De modo geral esta tese busca compreender a relação entre um sistema de accountability 

estruturado em mecanismos com diferentes princípios e regras, e a tensão entre instituições e 

accountability, pela investigação de como a lógica da adequação interfere na influência de 

três mecanismos de accountability distintos sobre os gestores da UFSC, UDESC e FURB. 

Accountability é entendido como um arranjo institucional, definida como uma relação social 

na qual os atores sentem-se obrigados (formal ou informal) a explicar e justificar sua 

condução para alguém, que irá debater, julgar e aplicar a sanção, formal ou informal. Por 

sistema de accountability é entendido como um conjunto de arranjos institucionais. Nesse 

sentido foi explorado um modelo combina as perspectivas históricas, dinâmicas e conflitos 

dos mecanismos de accountability, a partir dos modelos da teoria da administração pública, 

utilizados autores como Secchi (2009), Denhardt (2015) e Rocha (2011). A partir do modelo 

burocrático, gerencialista e da governança pública, foram destacadas as características da 

Sanction-Based Accountability, da Trust-Based Accountability, da Process Accountability, da 

Outcome Accountability e da Dynamic Accountability, bem como suas influências sobre as 

motivações intrínsecas dos gestores. De forma a evidenciar princípios e regras concorrentes, 

sendo o principal deles: o conflito entre estimular e coibir a discricionariedade do gestor 

público. A típica tensão entre instituições e accountability é explorada a partir da educação 

superior pública (universidades públicas), setor de atuação governamental historicamente de 

enforce entre autonomia e controle. Além de as universidades possuirem estruturas, apesar de 

complexas, altamente adaptativas (MEYER JR, 2003) (WEICK, 1976). A base de análise são 

os regramentos a partir da Constituição Federal de 1988, pois a própria CF/1988 que 

institucionaliza o conflito, nos artigos 207, 212 e 37. Foi realizado um estudo de casos 

comparativos, a partir de entrevistas com gestores da Universidade Federal de Santa Catarina, 

Universidade do Estado de Santa Catarina e Universidade Regional de Blumenau. Três 

instituições distintas tanto nas suas origens históricos, mantenedor, disponibilidade de 

recursos, qualificação docente, quantidade de cursos, quantidade de estudante, mas que estão 

inseridas em um contexto sócio econômico próximo, que é o estado de Santa Catarina. Para 

além das entrevistas foram utilizados dados secundários que auxiliassem a evidenciar a 

trajetória histórica dessas instituições, seus valores, os grupos de interesse relevantes. Para os 

casos estudados é observado que o sistema de accountability para a educação superior 

pública, que está estruturado em mecanismos com diferentes princípios e regras, que 

fornecem análises e prescrições concorrentes, ampliou significativamente a típica tensão entre 

essas IPES e accountability, e as ações de seus gestores têm privilegiado a sobrevivência 

dessas organizações. A adaptação dessas organizações aos mecanismos de accountability, por 

meio de seus gestores, tem observado não apenas as limitações de recursos, mas também os 

valores organizacionais. Pois, o sistema de accountability ao privilegiar o princípio da 

impessoalidade, igualdade de tratamento, desconsidera os fatores históricos e culturais dessas 

organizações. Os dados também estilizam que a concorrência entre os mecanismos induz 

esses gestores a agirem de forma na qual não acreditam ser de interesse da sociedade, 

apontando para o problema de over-accountability. 

 

Palavras-Chave: I - sistemas de accountability. II - educação superior pública. III. Brasil. IV. 

Social Contingency Theory of Accountability. V. over-accountability 
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ABSTRACT 

This thesis seeks to understand the relationship between a system of accountability structured 

in mechanisms with different principles and rules, and the tension between institutions and 

accountability, for the investigation of how the logic of adequacy interferes in the influence of 

three distinct mechanisms of accountability on the Managers of UFSC, UDESC and FURB. 

In this sense it was explored a model that combines the historical perspectives, dynamics and 

conflicts of accountability mechanisms, using the models of the public administration theory, 

using authors such as Secchi (2009), Denhardt (2015) and Rocha (2011). Sanction-Based 

Accountability, Trust-Based Accountability, Process Accountability, Outcome Accountability 

and Dynamic Accountability, as well as their influences on the intrinsic motivations of 

managers, have been highlighted from the bureaucratic, management and public governance 

model. . In order to highlight competing principles and rules, the main one being: the conflict 

between stimulating and curbing the discretion of the public manager. The typical tension 

between institutions and accountability is explored from public higher education (public 

universities), a sector of governmental action historically of enforce between autonomy and 

control. In addition to the universities have structures, although complex, highly adaptive 

(Meyer Jr, 2003) (Weick, 1976). The basis of analysis is the rules based on the Federal 

Constitution of 1988, since the CF / 1988 that institutionalizes the conflict, in articles 207, 

212 and 37. Based on this categorization, a comparative case study was conducted, based on 

interviews with managers from the Federal University of Santa Catarina, State University of 

Santa Catarina and Regional University of Blumenau. Three distinct institutions both in their 

historical origins, maintainer, availability of resources, teaching qualification, number of 

courses, amount of student, but that are inserted in a close socioeconomic context, that is the 

state of Santa Catarina. In addition to the interviews, secondary data were used to help 

highlight the historical trajectory of these institutions, their values, the relevant interest 

groups. For the cases studied, it is observed that the accountability system for public higher 

education, which is structured in mechanisms with different principles and rules, which 

provide concurrent analysis and prescriptions, has significantly broadened the typical tension 

between these IPES and accountability, and the actions of their managers have privileged the 

survival of these organizations. The adaptation of these organizations to accountability 

mechanisms, through their managers, has observed not only the limitations of resources but 

also the organizational values. And it points to an informational asymmetry, in the sense that 

the system of accountability in favor of the principle of impersonality, equal treatment, 

disregards the historical and cultural factors of these organizations. The data also stipulate that 

the competition among the mechanisms induces these managers to act in a way that they do 

not believe to be of interest to society, pointing to over-accountability. 

Keywords: I - accountability systems. II - public higher education. III. Brazil. IV. Social 

Contingency Theory of Accountability. V. over-accountability 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação superior é um espaço de liberdade de reflexão crítica da sociedade, de 

seu tempo, de seu próprio papel e pressupõe uma reflexão crítica para além de seu tempo 

histórico, pelos atores que compõe a educação superior, não ancorada ao passado, nem 

mesmo negando o presente. A liberdade crítica possibilita imaginar o futuro e contestar as 

hegemonias do presente. Anísio Teixeira (1935) revela a importância da universidade, locus 

da educação superior, em seu discurso na inauguração da Universidade do Distrito Federal, 

em 31/07/1935 (TEIXEIRA, 1962). 

[...] A Universidade é, pois, na sociedade moderna, uma das instituições 

características e indispensáveis, sem a qual não chega a existir um povo. 

Aquêles que não as têm, também não têm existência autônoma, vivendo, tão-

sòmente, como um reflexo dos demais. [...] (p.1). 

Importante para o sentido amplo da existência social, mas, também, por promover 

micro transformações, o ambiente universitário altera a existência do indivíduo. A educação 

superior propicia aos indivíduos a apropriação de saberes que qualificam as decisões de suas 

vidas pessoais. Não refletir criticamente sobre a educação superior pode condenar uma 

sociedade a um futuro não autônomo.  

A educação superior brasileira, após anos de iniciativas isoladas e em determinadas 

localizações, inicia um processo de estruturação articulado após a década de 1950, e o 

crescimento das universidades públicas federais, estaduais, municipais e de outras instituições 

ligadas a educação superior se deu notadamente após a década de 1960, em um contexto 

desenvolvimentista. E nesse mesmo espírito no final da década de 1950, em meio ao ideário 

de ‘desenvolvimento de 50 anos em 5’, intensificam-se os esforços visando à criação de três 

universidades catarinenses.  

Em 12 de março de 1962, João David Ferreira Lima
i
 destaca o papel social das 

universidades, a “desvanecedora e difícil incumbência de coordenar a criação da Universidade 

Federal”, enaltece o mestre universitário e seu prestígio, e da grandeza da democracia 

capitalista em seu discurso de inauguração da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC). Dois anos antes Juscelino Kubitschek de Oliveira havia sancionado a criação da 

universidade federal a partir das existentes faculdades de: Direito, Ciências Econômicas, 

Odontologia, Farmácia e Bioquímica, Filosofia, Medicina, Serviço Social e criou a de 

Engenharia (NECKEL e KRÜCHLER, 2010). 
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Neste mesmo contexto social o então presidente da Federação da Indústria e do 

Comércio de Santa Catarina, Celso Ramos
ii
, promove discussões sobre o desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina. Dentro desses fóruns de discussões, surge o diagnóstico da 

precariedade da educação. Em 1963, Celso Ramos governador de Santa Catarina, cria o 

Sistema Estadual de Ensino e com ele o marco inicial da Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), sendo criadas as faculdades de Educação, de Pedagogia e de 

Administração, em Florianópolis. Pouco tempo depois, em 20 de maio de 1965 é instituída “A 

universidade, que nasceu com a vocação de desenvolver as regiões do Estado em diferentes 

setores, trouxe indubitavelmente outra inovação no cenário universitário brasileiro a partir da 

criação de infraestruturas multicampi” (UDESC, 2015).  

A margem dos acontecimentos, à 130 quilômetros de Florianópolis, a comunidade de 

Blumenau não obtendo apoio político nem técnico do governo estadual de Santa Catarina, que 

concentrava esforços na implantação da UFSC e posteriormente na UDESC, em 1953, 

movimenta-se buscando romper o monopólio do ensino superior oferecido apenas na Capital 

do Estado. E em 20 de dezembro de 1967 é instituída a Fundação Universidade de Blumenau 

com a criação da faculdade de Filosofia, Ciências, Letras, de Ciências Econômicas e de 

Ciências Jurídicas. Na campanha para a “Nossa Universidade”, “[...] contribuíram, para o 

êxito financeiro alcançado, homens e mulheres responsáveis que, unidos em um ideal comum, 

traduziram um desejo de transformar o sonho em realidade”. O resultado deste movimento, 

composto por estudantes e vereadores, é hoje a Universidade Regional de Blumenau (FURB) 

(FURB, 2015).  

Essas universidades são criadas na mesma década a partir do entendimento de que a 

universidade é importante socialmente, entretanto nascem dos esforços das mãos de atores 

distintos e, que possuem bases materiais também diferentes entre si, em uma década marcada 

por forte ativismo estatal. Bem como para o atendimento de demandas sociais distintas, a 

UFSC é criada para atender aos ideais de soberania nacional, atualmente concentra esforços 

para o desenvolvimento de alta tecnologia, visto a criação de um curso de engenharia 

aeroespacial no campus de Joinville. A UDESC é criada para atender a demanda de 

profissionalização do precário aparato do Estado de Santa Catarina, atualmente concentra 

esforços em duas linhas de atuação: verticalização do curso de administração pública e 

customização de cursos de graduação para empresas de tecnologia. Por outro, a FURB é 

criada para propiciar desenvolvimento local a partir da profissionalização de jovens, 

atualmente em virtude de suas receitas serem oriundas da iniciativa privada empreende 
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esforços em cursos de pós-graduação latu-senso, para subsidiar a manutenção de cursos de 

baixa demanda.  

A natureza transformadora do ambiente universitário em uma comunidade é 

inequívoco. Não obstante, o quanto é um canal de mão dupla é já algo incerto, sobretudo, 

tendo em vista o forte ativismo estatal que, numa estrutura desigual como a brasileira, pode 

acarretar o distanciamento da universidade da demanda social. Desse modo, uma condição 

necessária para o sucesso do projeto transformador é que haja uma devida prestação de contas 

com a Sociedade. De modo mais, amplo, espera-se da universidade transformadora um alto 

grau de accountability. 

Com efeito, é uma tendência permanente o crescimento no uso do termo 

accountability em referência às mais diversas estruturas de estado. As evidências desse 

desenvolvimento estão por todos os lugares. Não há nenhum aspecto da vida cotidiana que 

não tenha sido afetado pela crescente obsessão por accountability (DUBNICK, 2014). A 

despeito do inevitável embate teórico sobre a definição do termo, pode-se conceituar 

accountability como uma legítima reivindicação de exigir a prestação de contas dos agentes 

responsáveis em realizar a tarefa, por parte dos atores que incumbem este agente a realizar 

uma tarefa, ou por parte dos atores que são afetados por essa tarefa, ou seja, a 

responsabilização como uma atividade retrospectiva à realização da tarefa (BOVENS, 

SCHILLEMANS e GOODIN, 2014).  

A base para a relação entre as instituições de educação superior (IES) e 

accountability é estabelecida a partir da CF/1988. O princípio da “autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial” estabelecido no artigo 207 da 

Constituição Federal, e na Emenda Constitucional 19 de 1998, adicionalmente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996) estabelece os processos organizacionais, a forma de 

gestão, os conteúdos curriculares, as eleições de reitores e os processos de ingresso. O 

entendimento de que as universidades gozam de autonomia pode pressupor que elas 

estabelecem os parâmetros das suas ações: didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e da sua prestação de contas. Entretanto, as instituições públicas de 

educação superior (IPES) são incumbidas para realizar tarefas, de modo que o arranjo 

institucional estabelece mecanismos de responsabilização. 

Na década de 1980 emerge a demanda social por accountability para a educação 

superior pública, segundo Corbucci (2000), em duas correntes discursivas para as IPES: (1) os 

gastos públicos estariam subsidiando a camada mais privilegiada da sociedade e o gasto per 

capita dessas instituições seria demasiado elevado, indicando desperdício de recursos 
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públicos; (2) o Estado estaria comprimindo o orçamento e desestimulando os quadros de 

pessoal qualificados, promovendo o sucateamento dos aparelhos ofertantes. 

No campo teórico de accountability, a partir da década de 1960, há um significativo 

desenvolvimento, entretanto, ainda prevalece o modelo weberiano de burocracia, o burocrata 

não age e não deve agir discricionariamente. A atividade pública é regida pela Lei 4320/1964 

e demais regramentos posteriores a CF/88. Esta visão pode ser observada no artigo 37, “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 [...]”. As instituições públicas de educação superior 

(IPES) são órgãos da administração pública indireta deverão seguir aos procedimentos 

estabelecidos pelo regramento da atividade pública.  

Este regramento traz fortemente características do modelo burocrático da 

administração pública. No qual a burocracia deve obediência às prescrições formais das 

tarefas, no sentido de prover produtos e serviços padronizados. Esse procedimentalismo 

decorre da desconfiança com relação à índole humana, da vontade para o trabalho e o 

desenvolvimento das pessoas, e da capacidade criativa e de responsabilidade. De modo que a 

Lei 4320/64, bem como a Lei 8112/90 de concurso público federal, a Lei 8429/92 do 

enriquecimento ilícito, a Lei 8443/92 de criação do Tribunal de Contas, a Lei 8666/93 das 

Licitações, a Lei 9325 de criação do Ministério Público, a Lei Complementar 101/2000 da 

responsabilidade fiscal, a Lei 12527/2011 do acesso à informação, além de outras, buscam 

desestimular a discricionariedade por meio do procedimentalismo, do caráter punitivo e de 

novos fóruns de prestação de contas. Esse conjunto de regramentos reforçam a tensão 

autonomia e controle. 

Todavia, no artigo 211 da CF/88 dispõe “[...] § 1º A União organizará o sistema 

federal de ensino e o dos Territórios [...] de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino [...]”, ou seja, a União estabeleceria 

regras para a educação superior. E, delimita a autonomia referida no artigo 207, com o 

estabelecimento dos parâmetros de qualidade da educação. O arranjo institucional para 

prestação de contas da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão é distinta da prestação 

de contas administrativa. Começa-se um projeto de regulação das atividades finalísticas da 

educação superior, em 1983, com o Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

(PARU). No início dos anos de 1990, inicia-se o Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB). Entretanto, passa a haver a crítica ao PAIUB, por não 

atender as exigências e métricas de órgãos internacionais.  
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No campo teórico da accountability a contraposição do modelo weberiano da 

burocracia a responsabilização do agente público é dada por indicadores de desempenho
iii

, ou 

seja, é dada autonomia ao agente e esse será responsabilizado pelo atendimento de 

indicadores. A perspectiva de analise para o controle da ação governamental é a partir do 

agente, introdução de estímulos por metas e autonomia de decisão. A prestação de contas é 

pelo desempenho organizacional a partir das regras de mercado. Havendo assim, a 

necessidade de existência de controles externos e de estabelecimento de padrões para medição 

de objetivos para que ocorra accountability.  

Em 1995, é instituído o exame nacional de cursos (PROVÃO), Medida Provisória 

992/1995, posteriormente Lei nº 9131/1995, e a partir dele o regramento para o ensino, 

pesquisa e extensão passa a ser baseado em confiança no gestor, pela introdução de 

indicadores de desempenho dos estudantes e sanção de mercado para o grupo (curso) e a 

organização. Nesse sentido, fica estilizado um regramento contraditório, enquanto o 

regramento das atividades administrativas, financeiras e patrimoniais coíbe a 

discricionariedade, o regramento das atividades ensino, pesquisa e extensão estimula a 

discricionariedade, e o tensionamento entre autonomia e controle pelo estabelecimento de 

indicadores desempenho por órgãos externos e regras de mercado. 

Ademais, a Lei 5540/68 introduziu características peculiares para as IPES e 

distintivas de outros órgãos da administração pública, e reforçadas pela Lei 9394/1996. A 

exemplo, os cargos de seus gestores, em todos os níveis organizacionais, são providos por 

processos eleitorais democráticos, suas decisões são tomadas de forma colegiada e suas 

unidades administrativas possuem pouca relação de interdependência. Dentre as suas 

peculiaridades, a natureza do trabalho docente envolve atividades distintas de ensino, pesquisa 

e extensão, que nem sempre são realizadas no mesmo local, além do exercício dessas 

atividades ser distinto nas diversas áreas do conhecimento. Assim, os processos 

organizacionais das IPES são diferentes de outros órgãos da administração pública. Meyer Jr 

(2003) e Sneff e Scaglione (2013) caracterizam a universidade como um sistema adaptativo 

complexo, pois é uma organização em rede formada por inúmeros agentes, ativos e 

autônomos, cujo comportamento é determinado por um conjunto de regras e pelas 

informações de seu desempenho e das condições do ambiente imediato (MEYER JR, 2003), 

(SNEFF e SCAGLIONE, 2013). E os processos decisórios são caracterizados como dynamic 

accountability, um processo que combina autonomia, comparação de desempenho e revisão 

por pares, no qual os objetivos, as medidas de desempenho e os próprios procedimentos de 

tomada de decisão são revisados periodicamente pelos atores (SABEL e ZEITLIN, 2008). 
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Para além dessas peculiaridades, a Medida Provisória 938/1995 e a Lei 9192/1995 

instituíram o processo de autoavaliação institucional como um mecanismo de accountability 

para as IES. Posteriormente a Lei 10861/2004, Lei do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), passa a haver novos mecanismos que privilegiam as redes de 

políticas públicas, tais como Conferências Nacionais de Educação, Educação Superior e 

Pesquisa, construção dos Planos Nacionais de Educação, ampliação e diversificação dos 

participantes dos Conselhos Nacionais de Educação, Pós-Graduação e Pesquisa. Esses 

arranjos institucionais têm por objetivo melhorar a interação entre atores públicos e privados e 

reduzir elos na cadeia de accountability, característica da dynamic accountability. Nesse 

sentido os gestores das IPES são estimulados a assumir o papel de formuladores dos 

mecanismos de accountability, o que é contraditório com mecanismos que coíbem a 

discricionariedade. Bem como estilizam uma possibilidade de mitigar a tensão entre 

autonomia e controle, entretanto, não contempla as atividades administrativas, financeiras e 

patrimoniais. 

A percepção da coexistência de mecanismos de accountability que intencionam 

influenciar distintamente as motivações intrínsecas dos gestores estiliza a necessidade de 

compreender como um sistema de accountability complexo influencia os gestores de 

universidades públicas brasileiras, que são organizações complexas
iv

. Neste trabalho sistema 

de accountability para a educação superior pública é considerado o conjunto composto por 

três arranjos institucionais: (1) de prestação de contas (mecanismo de accountability) da 

administração, financeira e patrimonial (AAFP), de prestação de contas da indissociabilidade 

ensino, pesquisa e extensão (AEPE) e a Dynamic Accountability (DA).  

A literatura sobre educação superior no Brasil trata a accountability a partir de duas 

correntes: (1) aumento da demanda social por accountability na educação superior; (2) 

avaliação institucional. O primeiro trata accountability como um termo genérico e aponta para 

o debate sobre autonomia e controle. Revelado pelo que Santos (1989) nominou de tripla crise 

universitária. Na primeira corrente estão: Chauí (1999, 2003, 2008); Zchwartzman (1988, 

2003, 2004, 2006, 2011); e Corbucci (2000, 2004, 2007, 2014). A segunda corrente se dedica 

a três vertentes: (1) autoavaliação institucional (Dias Sobrinho, 2011, 2012); (2) avaliação do 

sistema, vinculada ao monitoramento de qualidade por padronizações (Fiscarelli e Souza, 

2007; Pereira, 2012, Rothen, 2012); e (3) avaliação da política pública (Tavares, Oliveira e 

Seffert, 2010; Catani, Oliveira e Michelotto, 2010; Bertolin e Marcon, 2015). A vertente da 

quarta geração de autoavaliação institucional, dentro do segundo tema, é o campo com mais 

proximidade a DA, entretanto, está centrada na discussão do próprio mecanismo e não na sua 
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influencia sobre os gestores. Esta literatura tem pouco discutido sobre o sistema de 

accountability, as IPES e os gestores público.  

No campo da accountability, a literatura brasileira tem priorizado a discussão dos 

mecanismos de accountability (Abrúcio e Loureiro, 2005; Ceneviva e Farah, 2007; 

Sacramento e Pinho, 2009; Rocha, 2011; Oliveira, 2012; Loureiro, Abrucio, Olivieri e 

Teixeira, 2012; Zucolloto e Teixeira, 2014). O ambiente social do arranjo institucional, do 

gestor público, da organização e seus comportamentos são desconsiderados. Bem como, 

pouco tem sido explorado a complexidade de sistema de accountability. Pois, a cada reforma 

da administração pública novos mecanismos são instituídos, mas não eliminando por 

completo os anteriormente instituídos, e pouco tem sido observado sobre essa justaposição 

dos arranjos institucionais. Na educação superior os olhares são dicotômicos, ou é para AAFP 

ou é para AEPE, mesmo em trabalhos de estudos de caso em profundidade. 

Considerando os desafios da teoria da administração pública apontados por Olsen 

(2005, 2014) e Warren (2014), de compreender o sistema de accountability em sua dinâmica 

que é formada por diferentes princípios e regras, foi observada a pouca exploração desse tema 

na literatura nacional. Teoricamente a lacuna a ser explorada é um sistema de accountability 

estruturado em mecanismos com diferentes princípios e regras, que fornecem análises e 

prescrições concorrentes, ampliaria a típica tensão do controle sobre organizações complexas. 

Dada a incipiência de aporte teórico do tema busca-se compor um modelo analítico, composto 

por três perspectivas: histórica, dinâmica e o conflito. A perspectiva histórica é explorada a 

partir dos modelos da administração pública apresentados por Secchi (2009), nos quais são 

associados a dinâmica e o conflito. A dinâmica e o conflito são explorados por meio da 

SCTA.  

A partir da psicologia social tem crescido a corrente teórica da Social Contingency 

Accountability (SCTA), pós anos 2000, que reconhece que indivíduos e contextos diferem. A 

SCTA tem se dedicado aos estudos sobre contexto e motivações intrínseca dos atores. No 

sentido de explorar em quais contextos os tipos de mecanismos de accountability geram 

motivações positivas nos atores. As pesquisas assumem que o agente, na expectativa de 

justificar os julgamentos, ações e decisões de alguém a outros, tem uma influência marcante 

nesses julgamentos, ações e decisões, lógica da adequação (MARCH e OLSEN, 1985), 

(OLSEN, 2014). Os estudos de Mansbridge (2014) tem se dedicado a explorar como os 

contextos de confiança e desconfiança do principal afetam as motivações intrínsecas dos 

agentes, Selection Model. Os estudos de (PATIL, VIEIDER e TETLOCK, 2014) têm 

explorado como a forma de prestação de contas e sanção, processos ou outcome, afetam as 
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motivações dos atores, Modelo PA/OA. A Dynamic Accountability explora os processos 

negociados e recursivos de accountability. Entretanto, estes estudos pouco têm explorado a 

influência da accountability sobre os agentes em seus ambientes reais de trabalho, nos quais 

estão submetidos a uma diversidade de mecanismos. 

Esta pesquisa assume que o contexto dos mecanismos de accountability para 

administração financeira e orçamentária (AAFP) é distinto do contexto dos mecanismos de 

accountability para a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão (AEPE), bem como são 

distintos da dynamic accountability (DA). E para a compreensão de como esses mecanismos 

influenciam os gestores das IPES, foram selecionadas três IPES – UFSC, UDESC e FURB. 

Assume ainda que a UFSC, UDESC e FURB são organizações distintas nas suas origens, nos 

recursos de manutenção, bem como seus gestores. E busca responder a seguinte questão: 

Como a lógica da adequação interfere na influência de três mecanismos de accountability 

distintos sobre os gestores da UFSC, UDESC e FURB?  

Parte-se da hipótese de que os gestores da UFSC, UDESC e FURB serão mais 

influenciados pela lógica da adequação do que pelos mecanismos de accountability, e que 

dada a dissonância entre os mecanismos AAFP, AEPE e DA, ou seja, enquanto a AAFP 

intenciona coibir a discricionariedade a AEPE e a DA intencionam estimular, os gestores 

buscaram a adaptação aos mecanismos privilegiando o equilíbrio e a coerência organizacional 

interna. Leva a considerar que a dissonância entre mecanismos de accountability conduz ao 

problema de over-accountability. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, incluindo esta introdução. O segundo 

capítulo busca a construção de arcabouço teórico que propicie compreender a influência do 

sistema de accountability sobre os agentes públicos, (MANSBRIDGE, 2014), (PATIL, 

VIEIDER e TETLOCK, 2014), a partir das relações organizacionais de adaptação ao 

ambiente externo e do equilíbrio e coerência internos (homeostase) (MARCH e OLSEN, 

1985), de modo alternativo à predominância, da eficácia dos mecanismos de accountability, 

na literatura nacional. O capítulo três busca caracterizar o contexto histórico da educação 

superior brasileira, em especial após a Constituição Federal de 1988, em conjunto com 

sistema de accountability para as IPES e apresenta uma sistematização das características para 

a categorização em mecanismos de AAFP, AEPE e DA. O capítulo quatro apresenta os 

procedimentos, materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. O quinto 

capítulo, eminentemente empírico, caracteriza os casos em estudo, a Universidade Federal de 

Santa Catarina - UFSC, a Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC e a Universidade 

Regional de Blumenau – FURB.  Adicionalmente, tem como objetivo descrever e analisar o 
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sistema de accountability e a sua influencia sobre as motivações intrínsecas dos gestores, da 

UFSC, UDESC e FURB, e analisar comparativamente os mecanismos AAFP, AEPE e DA, e 

as IPES, examinando como os mecanismos foram percebidos nas análises destas instituições 

frente aos seus problemas, como foram internalizados e como a partir deles têm buscado 

homeostase. Por fim, o capítulo seis apresenta as considerações finais. 
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2. ACCOUNTABILTY 

Este capítulo tem por objetivo estruturar um arcabouço teórico que possibilite a 

análise organizacional pelo prisma da influência do sistema de accountability sobre as 

motivações intrínsecas dos agentes públicos. O capítulo foi divido em quatro seções. A 

primeira seção faz breve introdução sobre a construção do conceito, pois é uma palavra chave 

culturalmente construída, e este é o ponto de partida para a Social Contingency Theory of 

Accountability. A segunda seção aborda a Social Contingency Theory of Accountability como 

possibilidade para a exploração da influência do sistema de accountability sobre as 

motivações dos agentes públicos. A exploração dessa influência será discutida por meio do 

Selection Model (Mansbridge, 2009), do Modelo PA/AO (Lerner e Tetlock, 1999) e da 

Dynamic Accountability (Sabel e Zeitlin, 2008). Na terceira seção são abordados problemas e 

dilemas da accountability, como efeitos perversos da influência do sistema de accountability 

sobre os agentes públicos, sejam eles disfunções pelo excesso de accountability, sejam eles 

decorrentes da assimetria informacional. A quarta seção explora a accountability e educação 

superior, 

As transformações da sociedade tornaram accountability o termo da moda, dada as 

preocupações em controlar e constranger o uso e os abusos do exercício do poder (ROCHA, 

2011). Dubnick (2104) evidencia o aumento da frequência no uso do termo, a partir do estudo 

de obras publicadas em inglês entre 1800 e 2005. Segundo Dubnick (2014) apesar do termo 

aparecer pela primeira vez no início do século XIX, permanece culturalmente inócuo até as 

décadas de 1960 e 1970, quando há um aumento muito acentuado e crescente no seu uso até 

os dias de hoje. O termo tem sido amplamente empregado na área de Ciências Sociais 

(CENEVIVA e FARAH, 2007), objeto de análise de diferentes áreas (Bovens, Schillemans e 

Goodin, 2014) como: ciência política, administração pública, relações internacionais, 

psicologia social, direito constitucional e negócios.  

Porém, tem havido pouco diálogo entre as áreas o que tem gerado fragmentação e 

não-cumulatividade (Bovens, Schillemans e Goodin, 2014), (Dubnick, 1998), pois há 

diferentes focos. Para a ciência política o foco está no poder - relação entre políticos eleitos e 

eleitores, partidos, representantes governamentais ou burocratas. Para as relações 

internacionais está na internacionalização e suas implicações para accountability. E na 

psicologia social está no relacional e comunicativo. Para a administração pública está na 

forma e regulamentação.  
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Dubnick (2014) observa a existência de muitas formas de accountability que não se 

relacionam com democracia, tais como: a de um professor pelo desempenho de seus 

estudantes, de um pai sobre o comportamento de seus filhos, dos filhos perante a família. 

Entretanto, a democracia não pode ser concebida sem a prática e um vasto e complexo 

conjunto de mecanismos entre pessoas e quem as governam e em seus nomes. A noção de 

accountability vincula-se ao conceito de democracia, sendo fundamental à sua preservação 

(ROCHA, 2011; ABRÚCIO e LOUREIRO, 2005; CENEVIVA e FARAH, 2007). Conforme 

Bobbio (1986), um regime democrático caracteriza-se por atribuir poder ao representante, 

através do voto, para a tomada das decisões coletivas, por meio do exercício do poder em 

nome e em benefício do povo, e em quais procedimentos. Entretanto, Bobbio alerta para o 

exercício do poder em favor de grupos de interesse, de forma que governos democráticos dão 

vida à transparência do poder, e da necessidade do controle público do poder, em que a 

participação do cidadão é requisito indispensável.  

A participação pressupõe direitos de escolher seus representantes e de influir em sua 

decisão, e, obrigações, vinculadas à escolha e à vigilância dos governantes, suas ações ou não 

ações. Deste modo, o fortalecimento da democracia ocorre a partir do incremento e do 

fortalecimento do tripé controle, transparência e accountability. Controle, transparência e 

accountability são conceitos distintos, porém imbricados. A efetiva participação se inicia a 

partir do acesso à informação de forma que o cidadão possa construir referências da atuação 

do governo e assim exigir explicações da sua ação ou não. No sentido de reduzir a assimetria 

de informação entre os cidadãos e governo (políticos e burocratas) são necessários 

mecanismos institucionais de divulgação e escrutínio da ação governamental.  

Entretanto, ter acesso à informação não garante que o cidadão exerça controle sobre 

a ação dos agentes públicos, bem como não permite ao cidadão responsabilizar os agentes 

públicos por suas ações. Ademais é necessário que as informações estejam dispostas de forma 

a permitir o escrutínio da ação governamental. A transparência se dá quando há a abertura da 

ação governamental pelo estreitamento das relações entre governantes e cidadãos, ou seja, 

refere ao ato de tornar público o que se faz e como se faz. No Brasil a Lei nº12527/2011 (Lei 

de Acesso à Informação) regulamenta o princípio constitucional da garantia de acesso à 

informação. Transparência por si só não é garantia de acesso à informação, pois o excesso de 

informações não importante não permite o escrutínio da ação pública. Bem como o excesso de 

transparência pode levar a uma política de escândalos que afetam a legitimidade da 

governança. Assim, se faz necessário a garantia efetiva da participação social (BOVENS, 

SCHILLEMANS e GOODIN, 2014).  
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Na tríade de fortalecimento da democracia o controle é a garantia efetiva, por meio 

de arranjos institucionais formais, que permite ao cidadão fiscalizar e interceder abertamente 

na ação pública, por meio dos mais diversos grupos sociais que coexistem na sociedade e que 

refletem seus conflitos. Para Urbinati (2006) na democracia representativa, o povo soberano 

delega poder ao representante, mas tem também o poder negativo de destituí-lo. Para que esse 

poder negativo possa ser exercido, o controle surge como uma dimensão crucial da ordem 

democrática, uma vez que é um ato ou momento político central de um ciclo mais amplo de 

representação política. Entretanto, é necessária atenção sobre o papel da mídia e dos grupos 

econômicos de poder nos controles democráticos, pois podem obscurecer a participação de 

grupos minoritários em prol de seus auto interesses. Nesse sentido a tríade democrática se 

complementa com a accountability. Conceito que implica tanto a transparência e a 

responsabilização quanto a possibilidade de fiscalização e controle daqueles que detêm o 

poder. 

A conceituação do termo accountability ainda é pouco consensual, e é tratado de 

forma variada e abrangente (ROCHA, 2011). Accountability termo da língua inglesa de difícil 

tradução em uma única palavra para a língua portuguesa (PINHO e SACRAMENTO, 2009). 

O termo accountability pode ter referencias recíprocas com responsibility e answerability 

(CENEVIVA e FARAH, 2003). Pinho e Sacramento (2009) buscam a significação do termo 

accountability por meio de ampla pesquisa em dicionários de língua inglesa e caracterizam 

que ele “encerra a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa um 

cargo em prestar contas segundo os parâmetros da lei, estando envolvida a possibilidade de 

ônus, o que seria a pena para o não cumprimento desta diretiva” (p.1348). Comumente 

utilizado em referência à fiscalização e ao controle do agente público, entretanto não é clara 

na delimitação dos objetos, sujeitos, meios e escopo. 

Dubnick (2014) compreende a accountability como um conceito culturalmente 

significante que reflete e molda as mudanças que ocorrem em nossa compreensão da 

governança contemporânea e destaca que pode ser considerado como um indicador e medida 

da natureza instável da governança neste tempo tumultuado e de transição. Está implícita a 

forte probabilidade de que, se e quando os debates sobre a natureza da governança estiverem 

um pouco resolvidos, a accountability provavelmente assumirá um papel central no discurso 

dominante que emerge.  

Em estudo sobre as diferentes conceituações de accountability, Bovens, Schillemans 

e Goodin (2014) estabelecem um mínimo consenso, que é: sobre prover respostas; sobre a 

responsabilidade para com os outros com uma reivindicação legítima para exigir uma conta; 
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um conceito relacional, ligando aqueles que devem uma conta e aqueles a quem é devido; 

ligando agentes e outros para os quais realizam tarefas ou que são afetados pelas tarefas que 

desempenham (comumente descrita na literatura atual em termos de agentes e principais, em 

alguns estudos tratam como accountors e accountees, ou atores e fóruns, ou agentes e 

públicos); uma atividade retrospectiva - ex-post, ou seja, posterior à ação; e, uma atividade 

consequente, "accountability significa punição" (Behn, 2001). 

Bovens (2005) aponta que a accountability pode ser compreendida como um arranjo 

institucional ou como um esquema de culpabilização. Quando accountability é vista como um 

esquema de culpabilidade, a significação está na punição, sanção. Ou seja, accountability 

como um lugar para a entrega da culpa caso algo esteja errado, respondendo a perguntas, tais 

como: quem é qualificado como o responsável? Quem deve ser responsabilizado? Com base 

em quais critérios? (BOVENS, 2005). 

A accountability como um arranjo institucional, é definida como uma relação social 

na qual os atores sentem-se obrigados (formal ou informal) a explicar e justificar sua 

condução (perfomance – processos ou resultados) para alguém (em quais fóruns?) (Bovens, 

2005, p.185). Nessa linha de pesquisa, o objeto primário está no modo como esses arranjos 

institucionais governam o comportamento dos agentes públicos e não tanto o comportamento 

dos agentes públicos (Bovens, 2005, p.8). Nos estudos de accountability como arranjo 

institucional, esse será a variável independente, um fator que pode ou não afetar o 

comportamento do ator. Portanto, focaliza o relacionamento entre agentes e fóruns.  

Nas distinções analíticas de accountability como arranjo institucional social ou 

político é necessário observar pelo menos três elementos na relação do ator (quem é 

accountable?) com o fórum (para quem?): (1) a obrigação de informar e justificar (o que?), 

(2) o escrutínio, e (3) e a sanção (por quê?). Ou seja, primeiro, para que um relacionamento se 

qualifique como accountable, é crucial que o ator seja obrigado a informar o fórum sobre sua 

conduta, fornecendo vários tipos de informações sobre o desempenho de tarefas, sobre 

resultados ou sobre procedimentos, diz respeito sobre o que deve informar, podendo envolver 

o fornecimento de explicações e justificações.  

Em segundo lugar, é necessário que o fórum interrogue o ator e questione sobre a 

adequação da explicação ou a legitimidade da conduta - daí a estreita ligação semântica entre 

accountability e answering (responsilidade), diz respeito sobre em quais parâmetros a conduta 

do ator será julga no fórum. Em terceiro lugar, o fórum pode julgar o comportamento do ator. 

Pode aprovar, denunciar ou condenar publicamente o comportamento de um funcionário ou 

de uma agência. Se o julgamento for negativo, o fórum frequentemente impõe algum tipo 
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sansões, se positivo, o fórum pode elogiar ou recompensar. Diz respeito sobre as motivações 

pelas quais o ator se sente compelido ou não a prestar contas. Nessa linha de pesquisa, os 

déficits de accountability são definidos como lacunas no conjunto de arranjos institucionais 

de controle (Bovens, 2005).  

Olsen (2005) ao apontar os limites da teoria da administração pública aponta para a 

necessidade de reconhecer a complexidade da organização administrativa, dos atores e da 

mudança, sem a qual não poderá haver generalizações verdadeiramente universais. Nesse 

sentido a trajetória do conceito de accountability não pode ser compreendida deslocada do 

tempo histórico das transformações do Estado e do campo teórico da administração pública, 

modelo burocrático, modelo gerencialista e modelo de governança pública.  

O modelo burocrático weberiano (Secchi, 2009), também chamado de administração 

pública tradicional (DENHARDT, 2015) (ROCHA, 2011), a figura central do Estado é o 

político eleito, este é o responsável pela ação governamental e a burocracia é o aparato de 

implementação a partir da conformidade com as regras e procedimentos. A accountability se 

dá sobre a decisão política. De modo que a ampliação do aparato burocrático do Estado 

apresentará sistemáticos déficits de accountability, tais como: falta de previsão em relação à 

avaliação da consecução dos objetivos propostos e obtidos ao longo da implementação da 

política pública; incapacidade de oferecer resposta efetiva ao aumento da demanda por mais 

serviços públicos; incapacidade de lidar com os custos crescentes.  

A desconfiança geral da natureza humana, índole, vontade para o trabalho e 

desenvolvimento, capacidade criativa e responsabilidade, está expressa na forma 

procedimental das tarefas, na preocupação com a imparcialidade de tratamento, no 

provimento de produtos e serviços standard aos destinatários das atividades da burocracia. O 

valor da eficiência administrativa é traduzido pela obediência às prescrições formais das 

tarefas, ou seja, restrições ex ante às agências e/ou burocracias. 

Em sendo dominante a análise pela perspectiva de assimetria informacional, e que 

esta é causada pela burocracia, que age com discricionariedade. Accountability será entendida 

como conjunto de mecanismos formais e institucionalizados, a administração pública só faz o 

que está na lei. Accountability horizontal é limitada ao controle e à fiscalização de violações 

legais por parte de autoridades e agências públicas. Os mecanismos de controle e fiscalização 

só podem ser considerados instrumentos de accountability se impuserem sanções 

institucionais. 

No sentido de superar os déficits do modelo burocrático, e com o objetivo de 

conceber um governo que funcione melhor e custe menos, emerge o modelo gerencialista 



25 

 

 

(SECCHI, 2009), ou também denominado de nova gestão pública (DENHARDT, 2015). 

Neste modelo a centralidade da ação governamental está na burocracia, é ela que determina o 

“sucesso”. Pressuposto de que a burocracia tradicional é ineficaz porque seus controles focam 

recursos e não resultados, e controlar processos conduzem à ineficiência. Concepção nas 

regras de mercado, com abordagem nos resultados da política pública dos administradores 

perante os políticos eleitos. A accountability é ao mesmo tempo um instrumento e um 

propósito em si, pois além de medir eficiência/eficácia gradualmente passa a ser o próprio 

objetivo do governo (ROCHA, 2011); déficits de accountability social e institucional. 

No campo teórico da administração pública emerge a partir dos déficits do modelo 

gerencialista a governança pública (Secchi, 2009), também, nominado de novo serviço 

público (Denhardt, 2015). Traz os ecos da Teoria Interpretativista ou da Ação e da Teoria 

Social Crítica. A centralidade do Estado é a democracia, e, portanto o serviço público, e não 

mais a burocracia, é o mediador da efetiva participação social. Apresenta como características 

um servidor público com a postura de: servir o cidadão; buscar o interesse público; dar valor à 

cidadania; pensar estrategicamente e agir democraticamente; reconhecer que accountability 

não é simples; servir ao invés de dirigir/controlar; valorizar as pessoas e não somente a 

produtividade. Um modelo horizontal de relação entre atores públicos e privados no processo 

de elaboração de políticas públicas.  

A abordagem passa a ser relacional, e de resgate as redes como estruturas de 

construção de políticas públicas, para a solução de problemas coletivos e de redução de elos 

na cadeia de accountability. Assume o formato de redes de políticas públicas (policy 

networks) com a coordenação de atores estatais e não estatais nas operações de governo, e as 

parcerias público-privadas (PPPs) (Secchi, 2009). E vai apresentar déficits por não definição 

de mecanismos: pelos quais os agentes públicos não eleitos serão accountable perante a 

sociedade; à capacidade de resposta e aos novos valores do papel do servidor público, como a 

não conduta; em relação à responsividade e às manifestações do ‘dever’ do servidor. 

Cada um dos modelos de administração pública apresentados concebe a 

accountability para moldar o comportamento dos agentes públicos de formas distintas. 

Entretanto na prática da administração pública não há a ruptura tal qual nos modelos teóricos, 

assim coexistem diferentes mecanismos de accountability. Nesse sentido é preciso reconhecer 

a complexidade da organização administrativa, dos atores e da mudança, e que as definições 

de "boa administração" e "bom governo" dependem de definições específicas de fins, 

propósitos e valores, pois tanto a teoria e a prática da administração pública estão ligadas à 

história e à cultura de estados e regiões específicas (OLSEN, 2005). 
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A Social Contingency Theory of Accountability (SCTA) tem apresentado respostas 

aos desafios da Teoria Democrática em reconhecer que indivíduos e contextos diferem. E o 

comportamento dos indivíduos é explicado a partir da sua funcionalidade em relação aos 

objetivos sociais e classificações pessoais. As decisões dos agentes são muitas vezes mais 

influenciadas pela sua necessidade de aprovação e apoio de importantes grupos sociais do que 

o desejo de obter resultados específicos. Sendo um dos focos dessa teoria o mix das 

motivações intrínsecas dos atores em um contexto particular (MANSBRIDGE, 2014).  

2.1. Social Contingency Theory of Accountability (SCTA) 

SCTA evoluiu principalmente na psicologia social, mas com ecos em abordagens 

mais sociológicas de accountability pública, incorporando conceitos da sociologia e 

comportamento econômico, é o segundo maior corpo teórico nos estudos de accountability 

(Mansbridge, 2014). Os psicólogos sociais consideram essencialmente a accountability como 

um elemento de transição entre um indivíduo e um eleitorado externo. O comportamento dos 

indivíduos é assumido como sendo fortemente influenciado por processos cognitivos. Assume 

que os atores são racionais, entretanto, foca no impacto do ambiente social de um agente 

sobre seu comportamento, e não no comportamento direcionado a objetivos e na relação de 

propriedade. Há o reconhecimento que indivíduos e contexto diferem (MANSBRIDGE, 

2014). A SCTA foca no conjunto de motivações sem qualquer potencial agente e no conjunto 

da motivação intrínseca dos atores em um contexto particular. 

Geralmente assume que a expectativa de justificar os julgamentos, ações e decisões 

de alguém a outros tem uma influência marcante nesses julgamentos, ações e decisões. Como 

as pessoas procuram a aprovação, como as escolhas são muitas vezes baseadas na lógica da 

adequação, os atores vão ajustar suas ações e decisões às normas sociais e às expectativas de 

conduta apropriada (MARCH e OLSEN, 1985). Os comportamentos são explicados a partir 

de sua funcionalidade em relação aos objetivos sociais e classificações pessoais. As decisões 

dos decisores são muitas vezes mais influenciadas pela sua necessidade de aprovação e apoio 

de importantes grupos sociais do que o desejo de obter resultados específicos 

(MANSBRIDGE, 2014) (PATIL, VIEIDER e TETLOCK, 2014). 

Brennam (1996) e Besley (2006) são considerados precursores da SCTA, a partir de 

seus estudos observaram que os indivíduos diferem. Brennam (1996) sugere que recompensar 

é uma “moeda” que vale apenas para os motivados intrinsecamente e encorajará os indivíduos 

a auto-seleção em empregos adequados. Besley (2006) aponta que para a teoria econômica os 
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agentes são homogêneos, na prática, potenciais agentes variam na medida em que eles 

concordam com a missão perseguida pela entidade para a qual eles trabalham. Ser um 

indivíduo confiavel é um tipo um pouco mais do que consequência de incentivos. Entretanto, 

Brennam e Besley não observam que cada indivíduo não é um tipo, mas muitos, as atividades 

no contexto social diferenciam-se grandemente na densidade dos indivíduos com diferentes 

tipos de motivações intrínsecas (MANSBRIDGE, 2014). Mansbridge (2014) resgata as 

contribuições de diversos autores para a compreensão da SCTA e a motivação intrínseca dos 

atores, apresentado no quadro 1, a seguir: 

Quadro 1- Autores e suas Contribuições para a SCTA 
AUTORES CONTRIBUIÇÕES 

Friedrich (1940) e 

Finer (1941) 

debatem sobre as maneiras de assegurar a condução responsável e ética de servidores, Friedrich defende o estímulo 

a melhores desempenhos a partir das incumbências internas, para Finer controles e sanções externas. 

McGregor (1960) aponta que haverá maior exercício da imaginação e criatividade no trabalho quando há intrínseco envolvimento com 
o trabalho e objetivos organizacionais do que quando trabalha apenas por causa de incentivos externos. 

Deci (1970-)  observa que quando o indivíduo tem razões intrínsecas para agir, dar-lhes recompensa material externa constrange a 

motivação interna. A princípio não deu atenção as diferenças entre contextos, entre indivíduos ou entre situações. 
Deci e Ryan (1985), Deci e Koestner (1999) apontam que recompensas extrínsecas não impulsionam motivação 

intrínseca quando a recompensa extrínseca podia ser composta não como controle, mas como inerente a tarefa ou 

como receptor honroso. 

Goldin (1980) observa que incentivos materiais corrompem tanto quanto incentivos morais. 

Power (1994) nomina o fenômeno ‘audit explosion’, crescimento massivo das métricas quantitativas de performance e do 

estabelecimento de punições e recompensas, constata que em alguns contextos as sanções agiram como estímulos, 

em outros como constrangimento a motivação, entretanto não distingue entre qual tipo de sistema de accountability 

(SBA ou TBA) era mais produtivo e com melhor performance, como na SCTA. 

Frey (1997) conclui ser necessário cuidado ao se desenhar os sistemas de leis fundamentais confiando em cidadãos e políticos, a 

partir de um survey, que questionava a aceitação ou não de um depósito nuclear, observou que quando não havia 
recompensa à participação 51% aceitavam, quando havia recompensa a aceitação caiu 25%, assim como os 

anteriores não há referência ao contexto. 

Behn (2001) afirma que institucionalizar a suspeição solapa a confiança. 

O’Neil (2002) descreve a erosão do moral de servidores civis tradicionais ante um novo sistema de controle baseado em sanção, e 
aponta a confiança como uma espiral virtuosa. 

Philip (2008) a partir de pesquisa com foco na proibição e honra entre as formas de motivação intrínseca descreve dois sistemas 

Integraty-based (aproxima ao trust-based e ao selection-based) e Compliance-basead (aproxima do sanction-

based), o primeiro requer que o agente tenha apropriada disposição, caráter e comportamento, o segundo está 
fundado em desconfiança. Philip conclui que o sistema baseado em desconfiança (conformidade) ameaça rechaçar 

indivíduos com integridade ou os encoraja a adotar mais motivações auto interessadas. 

Tamir (2012) afirma Accountability pode ser maligna quando a desconfiança gera o desejo por ‘continuo monitoramento 
comparável’, o qual leva à avaliações numéricas que corrompem o que eles tentam medir, intensificando a 

desconfiança. Sugere que grupos com agenda de livre mercado ou conservadora podem ativamente criar esta 

desconfiança e como consequência de impor moldes maligno de accountability poderá haver o desempoderamento 

do Estado permitindo que o mercado molde a vida social, promova condições de conservadorismo e dificulte a 

capacidade de produzir mudança social. 

Fonte: A partir de Mansbridge, 2014. 
 

Mansbridge (2014) aponta que a SCTA enfatiza a elaboração do conjunto de formas 

de accountability para atender às exigências e capacidades do contexto. Sob a perspectiva da 

SCTA são apresentadas três abordagem que tratam do conjunto de formas de accountability, 

das motivações intrinsecas dos agentes e do contexto. A primeira apresentada é o Selection 

Model de Mansbridge (2009); a segunda é o Modelo PA/OA de Lerner e Tetlock (1999) e, a 

terceira, a Dynamic Accountability de Sabel e Zeitlin (2008).  

O Selection Model (SM), discutido por Mansbridge (2009) no artigo ‘A Contingency 

Theory of Accountability’, explora as motivações intrinsecas dos atores em contextos 

particulares e explicita a necessidade de reconhecer duas formas substantivamente diferente 
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de accountability. Associadas à duas definição de accountability, apropriadas a um contexto 

diferente, a autora descreve a Sanction-Based Accountability (SBA) e a Trust-Based 

Accountability (TBA) (MANSBRIDGE, 2009).  

Quando os arranjos institucionais moldam incentivos produzidos pela ameaça de 

sanção, afirma Mansbrigde (2014), esses são apropriados a um contexto de justificada 

desconfiança (SBA). Entretanto, quando retomada a definição tradicional de accountability, 

ou seja, prestar conta, explicar e justificar as ações para aqueles a quem é responsável, e, 

portanto desconcidera a primazia da sanção, o arranjo será mais apropriado a um contexto de 

justificada confiança (TBA). Adicionalmente, a autora aponta que a SBA também cria 

desconfiança, o que então desconstrói a base da TBA. Um contexto de justificada 

desconfiança estará refletido no sistema de governança, no qual preponderará a punição como 

fator de motivação à boa condução na atividade pública. De modo que o foco do sistema de 

accountability será punir apropriadamente e os mecanismos serão concebidos para serem 

mapas das consequências das ações para a sanção. 

A TBA é uma alternativa possível, alerta Mansbridge (2014), somente quando o 

mundo fizer avaliações sobre o potencial de quem são os agentes, que por uma ou outra razão 

exógena querem fazer mais do que o principal quer que façam. A referida autora aponta para 

as seguintes vantagens do TBA: (1) dar autonomia ao agente e produz bem estar psicológico 

maior no agente; promover maior envolvimento com as atividades; promover maior 

persistência nas atividades frente a obstáculos (Ryan e Deci; 2006). (2). A motivação no 

serviço público relaciona a motivação intrínseca a uma melhor performance, grande 

satisfação no trabalho, comprometimento organizacional (Vandenabeele, 2009). (3) a 

qualidade da comunicação entre principal e agente também é provavelmente melhor; com 

agente mais provável para voluntariar informação acurada. (4) a relação normativa fundada na 

confiança é, provavelmente, para ser mais satisfatória. (5) quase qualquer sistema de 

accountability irá, portanto, requerer um foco mais seletivo e uma sanção mais periférica, 

com algum equilíbrio entre TBA e SBA (Mansbridge, 2009). 

Tendo por base um contexto de confiança, Mansbridge (2009), no artigo ‘A 

“Selection Model” of Political Representation’ apresenta Selection Model. O contexto de 

confiança é dado pela circunstância fortuita na qual o principal empregará esforços ex-ante 

para selecionar o agente certo, cujos interesses estarão alinhados aos seus, e então 

posteriormente deixa o agente agir mais ou menos por sua própria iniciativa. Entretanto, 

colocará todos seus esforços ex-post, para monitorar e sancionar o agente se os interesses não 
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estiverem alinhados. A pesquisa de seleção dá razões para acreditação. A autora enumera 

cinco fatores para criação de um TBA:  

(1) o mais importante, ter potencial de agentes com interesses internos motivacionais 

que estejam alinhados com os interesses dos potenciais principais: (a) que formam os graus de 

seleção por motivação intrínseca (maior ou menor); (b) características que envolvem maiores 

graus de seleção por motivação intrínseca: honestidade; trabalhar arduamente; preocupação 

com qualidade do trabalho; reputação.  

(2) Deve-se confiar no agente a maior parte do tempo, pois não se consegue 

monitorar facilmente, deste modo investe-se arduamente ex-ante na tentativa de encontrar e 

selecionar a pessoa que se deseja.  

(3) Os efeitos do monitoramento e sanções sobre os trabalhadores.  

(4) Quanto mais o principal deseja um agente criativo e flexível, mais eficiente será o 

modelo de seleção, pois os sistemas baseados em monitoramento e sanção tendem a induzir o 

agente a focar primeiramente em seus atos que podem ser monitorados e sancionados.  

(5) Condições contingentes, com um TBA o custo efetivo de monitoramento é difícil, 

o monitoramento e sanções possuem altos custo e efeitos ruins, e a flexibilidade em 

circunstâncias imprevisíveis é uma importante parte do trabalho. 

Advoga Mansbridge (2014) que até sistemas que envolvem extensamente a 

motivação interna do espírito público, seleção e confiança justificada necessitam de alguma 

SBA nas arestas do sistema. Sem qualquer sanção disciplinar, um TBA irá tender a um enredo 

do dilema do prisioneiro (Floor, Dresher, 1950; Tucker). Por outro lado, quando a motivação 

interna é fazer a maior parte do trabalho, SBA deve disciplinar levemente e nos locais mais 

importantes no sentido de não romper com o delicado equilíbrio do TBA.  

De forma pragmática Mansbridge (2014) aponta que os efeitos do orgulho, da 

repulsa e das normas descritivas são apenas algumas das muitas características que qualquer 

pessoa que tente melhorar um sistema de responsabilização deve considerar. Organizações, 

governos e administrações não são capazes de aplicar, a partir de um livro, um conjunto de 

regras que estabelecem o melhor equilíbrio em seus contextos particulares. Em vez disso, 

terão de trabalhar, progressiva e experimentalmente, com as tradições e culturas existentes e 

em evolução, com as pessoas e com as exigências do trabalho. 

Todavia, o Seletion Model (SM) está pautado na peocupação com a qualidade da 

democracia e se associa a duas características: distritos homogêneos e incumbência 

prolongada, com olhar sobre os processos eleitorais. Assim, apresenta significativa 

contribuição para a compreensão do contexto da accountability, bem como qual a influência 
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da sanção ou da autonomia sobre as motivações do agente público, ainda pontua para não 

existência no campo empírico de um contexto de plena desconfiança ou de plena confiança. 

Por outro lado, auxilia na compreensão da influência da accountability, vista como um 

esquema de culpabilidade, sobre os agentes públicos não eleitos. Nesse sentido auxilia na 

categorização dos mecanismos de accountability e suas intencionalidades de estímulo nas 

motivações intrínsecas dos agentes públicos. Entretanto, Mansbridge (2014, 2009) deixa uma 

lacuna, a influência de mecanismos distintos sobre os agentes públicos não eleitos, um 

baseado na desconfiança e outro na confiança, ou seja, com intensionalidades contrárias. 

O modelo Process Accountability/Outcome Accountability (PA/OA) de Lerner e 

Tetlock (1999) é uma abordagem de estudos na SCTA que discute os mecanismos de 

accountability no que diz respeito quanto à forma em que ocorrerá a prestação de contas do 

agente ao fórum, sobre o que e em quais parâmetros, e como esses influenciam as motivações 

dos agentes (LERNER e TETLOCK, 1999). Os mecanismos de accountability podem estar 

focados em responsabilizar os atores por seus esforços para alcançar resultados (com mínima 

consideração pela precisão ou qualidade dos resultados - pura accountability do processo – 

Process Accountability - PA) ou pela sua eficácia na concretização dos resultados (com 

mínima consideração ao processo utilizado para chegar aos resultados - pura accountability de 

resultado – Outcome Accountability - OA). A maioria dos sistemas de accountability é 

desenvolvida sobre modelos híbridos processos-resultados, dependendo da tarefa e do 

contexto atribui-se pesos variáveis aos padrões orientados ao processo versus orientados a 

resultados para julgar o desempenho (PATIL, VIEIDER e TETLOCK, 2014) (BOVENS, 

2005). 

Pesquisas sobre sistemas de accountability de processo versus outcome tendem a 

enfatizar os benefícios relativos do PA (LERNER e TETLOCK, 1999). A PA apresenta os 

seguintes benefícios: (a) redução de custos de escala, (b) melhor desempenho em tarefas que 

exigem processamento analítico, (c) enriquece a atenção e o alerta em fazer julgamentos, (d) 

incentiva uma avaliação mais aprofundada das informações disponíveis, e (e) frequentemente 

produz julgamentos empiricamente mais precisos e logicamente defensáveis. As medidas de 

processo fornecem informações que são passíveis de ação e, portanto, podem ser usadas para 

fornecer feedback para a melhoria da qualidade (BOVENS, 2005). Estudos também apontam 

que as pressões para justificar os procedimentos podem levar as pessoas sob PA a mudar 

rapidamente os pesos de tomada de decisão, fazendo com que se tornem presas do efeito 

chamariz e adotem estratégias de tomada de decisão mais restritas (BOVENS, 2005) (PATIL, 

VIEIDER e TETLOCK, 2014). 
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O OA apenas transmite ao tomador de decisão que os julgamentos precisam ser 

precisos sem fornecer orientação sobre como alcançar esse objetivo. Embora OA diminua o 

desempenho em tarefas simples que exigiam processamento analítico, ele aumenta o 

desempenho em tarefas configuráveis que exigiam um processamento mais holístico.  

No sentido de compreender melhor como mecanismos de accountability influenciam 

os agentes públicos, o modelo PA/AO, auxilia na categorização dos mecanismos de 

accountability quanto a forma de prestação de contas e suas intencionalidades de estímulo nos 

agentes públicos. Além de propiciar elementos para a discussão sobre a contraposição entre 

controle e inovação. 

O desafio de equilibrar controle e inovação é discutido por Patil, Vieider e Tetlock 

(2014). Os autores constatam que ao formalizar o processo de decisão, as organizações podem 

comunicar a conformidade regulatória e explorar as rotinas de conhecimento existentes para 

aumentar a confiabilidade. Pois, o processo é uma fonte de poder. A implementação de 

procedimentos formais é um meio de reduzir a desvantagem e ganhar controle sobre os 

agentes. Mas, há o risco das melhores práticas se cristalizem e se tornem obsoletas, pela 

sedimentação ‘a forma como as coisas são feitas’ e passem a ser automatizadas. O que 

inconscientemente pode resultar em rigidez ou inércia organizacional.  

Adicionalemente, Patil, Vieider e Tetlock (2014) entendem que o empoderamento 

psicológico (psychological empowerment) é teoricamente uma função aditiva de quatro 

fatores que refletem a orientação ativa (em oposição a passiva) de um indivíduo para seu 

trabalho: significado, competência, autodeterminação e impacto. Estes quatro fatores de 

empoderamento demonstraram aumentar a inovação e a iniciativa e podem ser utlizados para 

equilibrar o melhor entre PA e OA, quando do desenho de um sistema de accountability 

(PATIL, VIEIDER e TETLOCK, 2014). 

Ao se explorar a influência do mecanismo de accountability sobre os agentes é 

necessário considerar as estruturas sociais de poder, as regras e organizações. Festinger 

(1957), psicólogo social, aponta que as estruturas e as regras são alvos de negociação política 

e mudam com alterações na estrutura de poder e possuem ambiguidade. Strauss (1959) e 

Goffman (1959), também dentro de uma perspectiva sociológica, observam que elas 

(estruturas e regras) correspondem à visão de mundo e aos valores dos grupos que detêm o 

poder, bem como, fazem parte de processos decisórios nem politicamente neutros tampouco 

objetivos, e, são produtos sociais das trocas simbólicas e das interações cotidianas entre os 

diversos grupos (BERGER e LUCKMANN, 1966) (FESTINGER, 1957) (STRAUSS, 1959) 

(GOFFMAN, 1959). Ademais, implica compreender que as regras não são apenas 
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instrumentos de controle na mão da hierarquia (possibilidade ou não de aplicar a sanção), mas 

também um espaço de negociação (esconder-se atrás da regra e limitando a sua colaboração 

de forma legítima) (GOULDNER, 1954).  

Nesse sentido, Manbridge (2014) aponta que as decisões podem ser mais 

influenciadas por uma necessidade de aprovação e apoio de grupos sociais do que para obter 

resultados específicos. Gersen e Stephenson (2014) apontam que agentes podem às vezes 

tomar a ação em favor ou contra grupos de poder desconsiderando o interesse do principal, 

sendo esse um problema de assimetria informacional, no qual o principal não tem certeza 

sobre as preferências e habilidades do agente. No intuito de controla o agente há a criação de 

mais sistemas de accountability, entretanto, em alguns casos isso pode levar a resultados 

piores. 

Adicionalmente, Weick (1976) aponta que os atores, grupos de atores e as 

organizações só podem reagir aos dados ou aos problemas que foram previamente percebidos, 

reconhecidos e compreendidos pelos seus membros, por meio de suas atividades cognitivas 

(WEICK, 1976). Esses passam a integrar como elementos de análise nas representações, nos 

gráficos e nos mapas causais que fazem da organização e de seus problemas. Leva a 

considerar que em sistemas complexos e multifacetados de accountability podem não ser 

plenamente apreendidos organizacionalmente. 

As relações entre a organização e o ambiente externo são estabelecidas por meio de 

certos interlocutores privilegiados – membros representantes em encontros, reuniões, debates, 

conferências e acordos. Esses interlocutores negociam decisões e condições da ação com 

outros interlocutores. O impacto das decisões para o ambiente externo variará conforme o 

nível de poder de cada interlocutor e da abrangência da decisão envolvida (SCOTT, 1987). As 

organizações ao buscarem se adaptar aos seus contextos de ação, procuram soluções para os 

problemas que percebem e representam, em suas interações cotidianas de trabalho, e, 

instituem soluções e mecanismos de negociação que passam a influenciar os seus campos de 

atuação, processo de interestruturação (POWELL e DIMAGGIO, 1991). Dessa forma, a 

percepção, reconhecimento, compreensão dos dados e problemas são influenciados pelo 

ambiente e pela posição dos agentes interlocutores nesse ambiente externo à organização. 

Assim, o contexto externo de referência do agente é um elemento relevante para a apreensão 

do sistema de accountability.  

Em concordância com o exposto por Powell e DiMaggio (1991), o agente pode 

passar a ser um ator no processo de concepção, reestruturação do sistema de accountability, 

ou seja, não apenas está submetido ao sistema. A Dynamic Accountability (DA), estudada por 
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Sabel e Zeitlin (2008), cientistas políticos, se refere a um processo que procura combinar, de 

maneira sensível ao contexto, as características mais importantes da Sanction Based 

Accountability e Trust Based Accountability. Suas principais características são: redes, 

recursividade, deliberação, inovação, inclusão e publicização. A DA se constitui através de 

um processo que combina autonomia, comparação de desempenho e revisão por pares, no 

qual os objetivos, as medidas de desempenho e os próprios procedimentos de tomada de 

decisão são revisados periodicamente pelos atores. Uma única função pode ser realizada 

através de uma variedade de dispositivos institucionais, operando individualmente e/ou em 

combinação uns com os outros, por exemplo, o monitoramento e revisão da experiência de 

implantação.  

Na DA um único mecanismo institucional pode desempenhar várias funções 

distintas. Um exercício formal de revisão institucional pelos pares pode desempenhar as 

funções de: avaliar a eficácia comparativa de diferentes abordagens; abrir oportunidades para 

os atores da sociedade civil; identificar áreas em que são necessárias novas formas de 

capacitação; e/ou, contribuir para a redefinição de objetivos políticos. Nesse processo de 

revisão institucional contínua, a regulação toma cada vez mais a forma de regras contestáveis, 

ou seja, as regras são entendidas como guias refutáveis à ação, mesmo quando elas também 

são consideradas como mandamentos soberanos exigíveis. Todo o processo é entendido como 

uma forma de aprendizagem da diversidade. Para Tetlock (2002) a DA produz mais 

pensamentos do que outros processos e reduz muitas formas de viés cognitivo. 

Entretanto, a DA se mostra aplicável em pequenos contextos. A observação mútua é 

relativamente integral e colaborativa, não precisa ser percebida como a ameaça de sanção. Os 

membros podem coletivamente experimentar uma solução que funciona mal e, em seguida, 

revisitar o problema, ou eles podem levar a questão a todo o departamento para discutir 

juntos. Pode ser aplicado de forma rentável à interação de agências de financiamento com 

clínicas de saúde em países mais pobres, ou a outras situações em que os participantes 

descobrem problemas com a accountability hierárquica e SBA, e dificuldades para a 

separação do principal e do agente, também fornece alguma resposta ao problema de muitas 

mãos (SABEL e ZEITLIN, 2008). 

Afonso (2014) defende que a accountability para a educação superior deve ser 

discutida e equacionada no escopo de uma visão democrática, por meio de um conjunto de 

relações articuladas e sustentáveis que privilegie as dimensões: avaliativas, políticas, éticas e 

metodológicas, mesmo que não isenta das tensões entre avaliação, prestação de contas e 

responsabilização. Afonso (2009) aponta que a accountability deve recompor a confiança no 
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trabalho docente e reconhecer a importância de processos partilhados e dialógicos que 

envolvam os trabalhadores escolares, os estudantes, a comunidade e o Estado, para além do 

sentido de accountability vertical definido por O’Donnell (AFONSO, 2014, p.500). Stake 

(1975), Afonso (2009), Guba e Lincoln (2011) discutem a Avaliação Institucional Negociada 

(AIN) como mecanismo de accountability para a área educacional, e de certo modo se 

assemelha à DA. 

A AIN, conforme apresentado por Guba e Lincoln (2011), é um processo 

sociopolítico, conduzido em conjunto e de forma colaborativa por meio da negociação. 

Entendida como processo de aprendizagem, pois avaliadores e comunidade constroem a 

avaliação e dela apreendem. Deve ser concebida como um processo contínuo, recorrente e 

extremamente divergente, ou seja, a avaliação não é considerada ‘verdade’ tampouco a 

melhor aproximação da ‘verdade’, por se tratar de processo contínuo de construção e 

reconstrução. É um processo emergente, não há estabelecimento prévio de reivindicações, 

preocupações e questões, o processo se desenrola à medida que informações são apresentadas 

ou novas construções são identificadas e analisadas, e de resultados imprevisíveis. O termo 

constatações é descartado, pois se encerra na ideia de que existe ‘verdades’ objetivas, assim, a 

avaliação é um processo que cria realidades. Assim, possui as características da DA, descritas 

por Sabel e Zeitlin (2008) que são: redes, recursividade, deliberação, inovação, inclusão e 

publicização. 

2.2 Problemas e Dilemas em Accountability 

Esta seção é dedica a discutir sobre os problemas e dilemas em accountability. Essa 

discussão prioriza a influência da accountability sobre o agente. Bovens (2005) trata das 

disfunções da accountability. Para o referido autor o controle muito rigoroso costuma mitigar 

a iniciativa do agente e torná-lo obsessivo com as regras burocráticas; muita ênfase na 

integridade e controle da corrupção pode conduzir a um procedimentalismo que dificulta a 

eficiência e a efetividade das organizações públicas; muita ênfase em accountability e 

transparência podem levar a decisões sub-ótimas e ineficientes ao invés de melhorar a 

performance; em situações de escassez de recursos, muitas medidas de accountability podem 

levar a uma má distribuição dos recursos; e o aumento excessivo da transparência pode tornar 

a accountability em uma política de escândalos e reduzir a legitimidade de um governo. Outra 

disfunção observada por Bovens (2005) são os “bodes expiatórios”, a instituição de tribunais, 

comissões de verdade e inquéritos parlamentares ao invés de levar a um processo de catarse, 
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de perdão, podem levar a jogos de culpa, nos quais gerentes públicos e consultores de 

políticas funcionam como pára-raios para políticos. 

Lerner e Tetlock (1999) apontam que accountability para um público interessado, 

exclusivamente, em outcome ou em outcome específicos tende a minimizar a complexidade e 

a qualidade da tomada de decisão e ampliar o viés cognitivo. Behn (2001) alerta que se a 

accountability for perseguida arduamente os agentes podem aprender coisas erradas, a correr 

riscos (pass the buck) e a se proteger de possíveis erros e críticas. Para Gersen e Stephenson 

(2015) mecanismos de accountability deveriam melhorar os problemas de agência, por meio 

de mecanismos de seleção de agentes com características desejáveis, incluindo competência, 

espírito público e motivação; e, pela introdução de mecanismos que induzem ao 

comportamento desejado. Entretanto, algumas vezes esses efeitos fogem de seus propósitos.  

O problema básico, segundo Gersen e Stephenson (2015), é que o principal está em 

desvantagem informacional, em dois aspectos: (1) em muitas decisões o agente tem melhores 

informações sobre as consequências dos diferentes cursos da ação, e, (2) o principal está 

frequentemente incerto sobre as preferências e habilidades do agente. A interação entre estas 

duas incertezas pode criar incentivos para agentes agirem de modo contrário aos interesses do 

principal. Esta dinâmica é o cerne do problema de over-accountability. Os mecanismos de 

accountability criam incentivos para o agente tomar decisões que o principal espera que seja a 

melhor, e isso não é o mesmo que tomar decisões que são verdadeiramente no melhor 

interesse do principal.  

Entretanto, Gensen e Stepheson (2015) descrevem uma gama de problemas de 

excesso de accountability - comportamentos indesejáveis sistemáticos desencadeados ou 

exacerbados pela accountability dos agentes para com o seu principal. Ou seja, over-

accountability pode induzir um “bom tipo” de agente a tomar a decisão errada, quando a 

melhor decisão pode ser referida como “tipo ruim” na ausência de accountability. Dessa 

forma, com interesse em parecer competente e imparcial pode levar um agente, ao invés disso, 

agir da maneira na qual acredita não servir de fato os verdadeiros interesses do principal, 

promovendo comportamentos indesejáveis, classificados por Gersen e Stephenson (2015) 

como: mentirosos, posturas, persistência, populismo e correção política. 

Por outro lado, Dubnick (2014) aponta que os modelos teóricos de accountability 

apresentam sistemáticos déficits. Tais como: (a) incapacidade de oferecer resposta efetiva ao 

aumento da demanda por mais serviços públicos; (b) não prever nem explicitar os 

mecanismos pelos quais a discricionariedade do gestor será accountable em relação à 

sociedade; (c) não definir mecanismos pelos quais os agentes públicos não eleitos serão 
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accountable perante a sociedade; (d) não definir mecanismos pelos quais agentes não públicos 

(iniciativa privada e organizações não governamentais) ofertantes de bens públicos serão 

accountable perante a sociedade (Bovens, Schillemans e Goodin, 2014).  

O desafio da teoria democrática é, portanto, conceber principais (aqueles que 

delegam poderes a um agente, para que este decida em seus nomes) com a organização e a 

capacidade para estabelecer relações de accountability e agentes com capacidades de resposta. 

Contemporaneamente, a complexidade da atividade social tem promovido a divisão e 

especialização dos mecanismos de accountability, sendo relevante compreender como estes 

diferentes mecanismos contribuem para os sistemas democráticos de accountability. A 

atividade política (fazer e executar políticas públicas) tem sido migrada a outras entidades, 

não públicas, carecendo de mecanismos de accountability. Ademais, o Estado em 

democracias capitalistas tem servido tanto à população quanto ao mercado, somado a 

expansão transnacional dos mercados tem conduzido a mecanismos de escala global, em 

condições de alta complexidade e escopo (OLSEN, 2014). No sentido de contribuir com a 

superação de alguns desses desafios da teoria democrática em relação à accountability, este 

trabalho se debruça sobre o modo como um complexo conjunto de mecanismos de 

accountability influencia os agentes públicos. 

A partir da década de 1980 há um paulatino crescimento de vozes sobre a 

accountability da educação superior pública brasileira, que podem ser observados nos 

noticiários cotidianos. Bem como é observado na literatura técnica e acadêmica. Em resposta 

a essas vozes são instituídos aparatos legais. Para compreender o atual sistema de 

accountability para as IPES se faz necessária a discussão histórica dos arranjos institucionais 

relativos à educação superior. 

2.3 Accountability e a Educação Superior 

A teoria da administração pública ainda carece de conhecimento sobre as variadas 

características políticas, sociais, culturais e econômicas que afetam a administração (OLSEN, 

2005). Contemporaneamente, tem havido a migração da construção das políticas públicas para 

um conjunto de diferentes atores, que envolvem tanto órgãos governamentais quantos não 

governamentais, que ultrapassam os limites da accountability eleitoral. Para tanto são criados 

novos mecanismos para suprir o surgimento dessas novas práticas da administração pública 

(WARREN, 2014). Entretanto, é necessário reconhecer a complexidade da organização 

administrativa, dos atores e da mudança, e que teoria e prática administrativa estão ligadas à 
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história e à cultura específicas, e as definições de “bom servidor público”, “boa 

administração” e “bom governo” dependerem de definições específicas de fins, propósitos e 

valores (OLSEN, 2005).  

Adicionalmente, se faz necessário examinar a dinâmica interna dos sistemas de 

accountability, pois são estruturados de acordo com diferentes princípios e regras, que 

fornecem análises e prescrições concorrentes. Esse conjunto de arranjos mais ou menos 

acoplados determinam possíveis ações que satisfazem um conjunto complexo de padrões, 

objetivos, regras, requisitos e restrições. A exploração da mudança é necessária, pois a tensão 

e o conflito entre as instituições e os sistemas de accountability são típicos, e não totalmente 

integrados ou aceitos por todos (OLSEN, 2014). 

Considerando os desafios da teoria da administração pública apontados por Olsen 

(2005, 2014) e Warren (2014), de compreender o sistema de accountability em sua dinâmica 

que é formada por diferentes princípios e regras, foi observada a pouca exploração desse tema 

na literatura nacional. Em análise de periódicos nacionais (MEDEIROS, 

CRANTSCHANINOV e SILVA, 2013) sobre o termo accountability identificam quatro 

categorias de análise e as experiências das análises: (1) Instituição política ou governamental 

(Agência(s) reguladora(s); Banco Central do Brasil; Procuradoria Geral da União; Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPIs); Ministério Público no Brasil); (2) Sistema político e 

eleitoral (Adoção de listas abertas no sistema eleitoral brasileiro; Reformas econômicas na 

Europa Central; Regimes democráticos); (3) Instrumentos de gestão (Processo de 

licenciamento ambiental; Governança no Mercosul; Regime de competência puro em Minas 

Gerais; Portais governamentais; Implementação da School Accountability no Brasil; Websites 

dos partidos políticos do Brasil; Mecanismos de controle da atividade parlamentar no Brasil; 

Medidas provisórias no Brasil; Ouvidoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco); (4) 

Relações entre governo e sociedade civil (Atuação de ONGs em espaços participativos 

internacionais; Organizações sociais de saúde em São Paulo). 

Teoricamente a lacuna a ser explorada: um sistema de accountability estruturado em 

mecanismos com diferentes princípios e regras, que fornecem análises e prescrições 

concorrentes, ampliaria a tensão entre o controle e organizações complexas. Dada a 

incipiência de aporte teórico para o tema a análise é composta pelas perspectivas: histórica, 

dinâmica e o conflito. A perspectiva histórica é explorada a partir dos modelos da 

administração pública apresentados por Secchi (2009), nos quais são associados a dinâmica e 

o conflito. A dinâmica e o conflito são explorados por meio da SCTA. A SCTA explora a 

relação entre os mecanismos de accountability e as motivações dos agentes, considerando que 
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os contextos e indivíduos diferem. E permite reconhecer a complexidade da organização 

administrativa, dos atores e da mudança. 

A universidade com uma típica tensão entre o controle e organizacões complexas. 

Anísio Teixeira (TEIXEIRA, 1962) “[...] Por isso é que a Universidade é e deve ser a mansão 

da liberdade [...]”. Como estabelecer uma relação entre a mansão da liberdade com a 

reivindicação legítima de exigir contas e existirem consequências? A década de 1970 é 

marcada pelo debate entre o livre pensar e a responsabilidade de desenvolver um povo, 

resultando um permanente questionamento dos objetivos para a educação superior. Do livre 

pensar os objetivos das universidades passam a ser a investigação, o ensino e a prestação de 

serviços, que na visão de Boaventura Santos (1989) privilegia o conteúdo utilitarista e 

produtivista e leva a atrofia da dimensão cultural da universidade. Organizacionalmente, essa 

contradição é analisada por Boaventura Santos (1989) como uma crise tripla nas 

universidades: crise de hegemonia - entre conhecimentos exemplares e conhecimentos 

funcionais; crise de legitimidade - hierarquização e democratização e institucional, e a crise 

hegemônica - entre autonomia institucional e produtividade social. Entretanto, o olhar de 

Boaventura Santos é a partir de uma universidade centenária, Coimbra, sobre as centenárias 

universidades europeias. Estariam as universidades brasileiras que são em sua maioria criadas 

ao final da década de 1960 livres da tripla crise? Para Anísio Teixeira a resposta seria não 

(TEIXEIRA, 1962), pois historicamente a universidade se perpetua como organização a partir 

do conflito entre autonomia e controle. 

[...] A independência e separação entre elas (família, igreja, estado) não é, 

assim, contingência política, mas o próprio imperativo experimental para seu 

bom funcionamento. De tôdas elas, a escola é a que mais recentemente se 

vem emancipando, não sendo quase possível exemplificar, na história, já não 

digo período de sua predominância, mas de sua legítima e total, 

independência. Confundida sua função com a família, com a igreja e com o 

estado, é, ainda hoje com êsses três senhores, que ela discute sua 

autonomia... Ou melhor, são ainda êsses três senhores que discutem, entre si, 

sôbre a sua tutela. [...] (TEIXEIRA, 1962) (parêntese acrescido pela autora 

para preservar sentido da fala). 

Para além, há o conflito entre controle e inovação, no qual cabe a ponderação sobre o 

papel da universidade para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade. Nesse sentido, 

as discussões de Patil, Vieider e Tetlock (2014), sobre accountability por processo ou 

outcome, de Mansbridge, sobre contextos de confiança e desconfianca, e de Sabel e Zeitlin 

(2008) sobre dynamic accountability, permitem além de explorar as análises e prescrições 

concorrentes dos mecanismos, permitem a exploração organizacional.  
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3. EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

Este capítulo tem por objetivo descrever a trajetória de estruturação dos atuais 

arranjos institucionais (aparato institucional-legal) de formam as diretrizes do complexo 

sistema de accountability para a educação superior brasileira. Este capítulo está divido em três 

seções. A primeira apresenta o histórico da formação do sistema de educação superior 

brasileiro. A segunda seção contextualiza a educação superior brasileira, após a Constituição 

Federal de 1988, pois é considerado este um marco significativo para as diretrizes do sistema 

de accountability para as atividades finalísticas, assim além do aparato institucional legal são 

apresentadas as características das políticas públicas instituídas e dados do atual sistema de 

educação superior. A terceira e última seção são descritos os principais mecanismos de 

accountability do sistema de accountability para as instituições públicas de educação superior 

e a categorização desses mecanismos em consonância com os modelos de administração 

pública.  

Altbach (2016) ao diferenciar organizações de educação superior em centrais e 

periféricas aponta a história e a tradição destas com requisito interno relevante de distinção. 

Historicamente o desenvolvimento da educação superior no Brasil não ocorreu de modo linear 

e contínuo, está intimamente ligado aos enfrentamentos no campo político. O modelo 

institucional vigente é muito distinto do Brasil colônia, bem como se pode dizer que também 

não é dele herdeiro. À época do descobrimento as colônias de Portugal eram proibidas de 

instituir cursos superiores e por consequência criar instituições de educação superior. Essa é 

uma característica distintiva entre a colonização portuguesa e a espanhola. Em que nessa 

última havia o incentivo para a criação e manutenção não apenas da educação básica como 

também da superior.  

No período de 300 anos, de 1500 a 1808, a proibição da existência de educação 

superior no Brasil é permeada por dois elementos: o temor que as universidades fossem 

coadjuvantes aos movimentos independentistas, e, a incapacidade das universidades 

portuguesas (Coimbra e Evora) em disponibilizar docentes sem prejudicar o ensino às elites 

em Portugal (CUNHA, 2000, p. 152). No período da chegada da família real portuguesa ao 

Brasil à proclamação da república houve pequena proliferação desordenada de faculdades 

isoladas e a educação superior deixa de ser clerical e passa à responsabilidade estatal. O 

quadro 2 (Linha do Tempo da Educação Superior Brasileira – de 1500 à 1970) apresenta 

alguns fatos relevantes para a reconstituição da trajetória da educação superior brasileira. 
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Quadro 2 - Linha do Tempo da Educação Superior Brasileira – de 1500 à 1970 
TEMPO FATOS 

1550 Jesuítas fundam o Colégio da Bahia ofertam curso superior em Artes e Teologia para não sacerdotes. 

1808 Vinda ao Brasil da família real portuguesa. Criação de cátedras isoladas para a formação profissional. 

Por volta 1828 Organização das cátedras em programas sistematizados, seriação preestabelecidas, funcionários não docentes, meios 
de ensino e locais apropriados, o ensino superior deixa de ser clerical e torna-se estatal. 

1889 Com a república há expansão do ensino superior e facilidade de acesso. 

1909 Criação da Universidade de Manaus, inicio do processo de agregação de faculdades isoladas em universidades. 

1911 Reforma Rivodávia Correa, estabelecimento de mecanismos de limitação do acesso às classes dominantes, e 

estabelecimento de mecanismos de autonomia universitária, tais como: eleições de diretores, autonomia didática, 
administrativa e financeira. 

Criação da Universidade de São Paulo com recursos privados, da Faculdade de Medicina com recursos do Estado de 

São Paulo, e da Universidade do Estado do Paraná com recursos privados e apoio do governo do Estado do Paraná. 

1915 Reforma Carlos Maximiliano, reestabelece ao governo federal o posto de controlador das atividades relativas ao 

ensino superior. 

1920 Criação da Universidade do Rio de Janeiro pela aglutinação de faculdades existentes. 

1925 Reforma Rocha Vaz, intensifica o caráter seletivo discriminatório dos exames vestibulares, estabelece a fixação de 
vagas. 

1927 Criação da Universidade do Estado de Minas Gerais pela aglutinação de faculdades existentes, com reitores nomeados 

pelo governo. 

A partir da era 
Vargas 

Criação da Universidade Católica marca período de fomento às universidades privadas.  
Criação da União Nacional dos Estudantes, com ideário reformista a partir da Carta de Córdoba. 

1947 Criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(Fapesp).  

Processo de federalização das universidades a partir de instituições estaduais e privadas. 

1948 Criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (Sbpc) 

1950 Criação da Universidade de Brasília 

1951 Criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Cnpq) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

1966 Decreto 53 reorganiza a estrutura das universidades federais 

Fonte: a partir de (ALTOÉ, 2007) (CUNHA, 2000)  

 

 

A trajetória da educação superior no Brasil reflete o debate político de luta de 

classes. Nos primórdios da república os enfrentamentos eram entre a elite latifundiária, as 

classes trabalhadoras urbanas e os imigrantes sobre a escolarização de seus descendentes. 

Dada a expansão econômica e institucional desse período há a expansão e a facilidade do 

acesso. Entretanto, a reforma Rivodávia Corrêa, 1911, institui elementos de manutenção da 

hegemonia dominante, incluindo limites populacionais para o estabelecimento de 

universidades, cidades com população inferior a 100 mil habitantes não poderiam ter 

universidades, o que frustrou a iniciativa de Curitiba com a Universidade do Estado do 

Paraná.  

A construção de artifício de coordenação para a educação nacional, seu primeiro 

fomento é datado de 1842, entretanto a institucionalização do Conselho Nacional de Educação 

(CNE) somente ocorre em 1911 pelo Decreto 8659/1911. A criação do CNE é um indício para 

a incipiente Governança Pública na área de educação, apesar de na época tratar apenas do 

ensino. O CNE traz elementos de avaliação, coordenação e estabelecimento de políticas. A 

reforma Rocha Vaz, 1925, intensifica o caráter discriminatório de ingresso à educação 

superior e de constrangimento ao CNE. 

Somente após a era Vargas, emergência do populismo, há nova onda de facilitação 

do acesso às classes não dominantes. Somado ao processo crescente de industrialização 
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invariavelmente houve o aumento da demanda pelo ensino superior. Outra característica desta 

trajetória é o controle da gestão das instituições, ora desfrutam de mais autonomia ora são 

controladas pelo estado. O CNE assume novo protagonismo.  

As mudanças no campo educacional surgem a partir do processo de industrialização 

e monopolização, em contraposição com a emergência do populismo de dominação das 

massas. É instituída uma política educacional para os ricos e para os pobres, mas 

invariavelmente fez aumentar a demanda pelo ensino superior. A descentralização política 

alavancou o processo de ‘federalização’ do ensino superior, transformação de instituições 

estaduais e privadas em universidades federais, e por consequência amplia o número de vagas 

para atender a demanda crescente. E há tentativa de modernização do ensino para atender as 

necessidades econômicas e sociais. A criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 

em 1947, marca a inovação acadêmica voltada ao atendimento das necessidades 

desenvolvimentistas.  

A organização do ensino vinculada à pesquisa trouxe à tona o financiamento do 

ensino superior público. É instituída a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, 1947, a partir da destinação de 0,5% da receita pública para apoio ao trabalho de 

pesquisadores individuais. Outro aspecto relevante é a melhor organização dos grupos de 

interesses vinculados ao ensino superior. Em 1948 foi criada a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), formando um intelectual coletivo protagonistas nas políticas 

educacionais. Também a esta época foram criadas as agências governamentais de regulação e 

fomento a pós-graduação e pesquisa, em 1951, hoje são o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

A Lei 1310/1951 criou o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPQ), inicialmente 

subordinado direta e imediatamente ao Presidente da República. Chamada "Lei Áurea da 

pesquisa no Brasil" por seu criador o Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, engenheiro 

de formação, representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de 

Segurança da recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU) (CNPQ, 2017). O CNPQ 

foi criado com as finalidades de promover e estimular o desenvolvimento da investigação 

científica e tecnológica, mediante a concessão de recursos para pesquisa, formação de 

pesquisadores e técnicos, cooperação com as universidades brasileiras e intercâmbio com 

instituições estrangeiras.  

A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, hoje 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do 

http://centrodememoria.cnpq.br/legis1951.html
http://centrodememoria.cnpq.br/alvaro-alberto.html
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Ministério da Educação (MEC), foi criada pelo Decreto 29741/1951. Como órgão de fomento 

da expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos 

os estados da Federação. O professor Anísio Spínola Teixeira foi o primeiro secretário-geral, 

“deixando como marca a autonomia, informalidade, boas ideias e liderança institucional” 

(CAPES, 2017). Em sua gestão Anísio Teixeira implantou o Programa Universitário, para as 

universidades e institutos de ensino superior, por meio da contratação de professores 

visitantes estrangeiros, estimulou as atividades de intercâmbio e a cooperação entre 

instituições, além de programas de concessão de bolsas de estudos e de apoio a eventos de 

natureza científica. 

O CNE, CNPQ e CAPES foram criados para a coordenação do ensino, da pesquisa e 

da pós-graduação, vinculados a órgãos, do aparato burocrático do governo federal, distintos e 

com pouca interlocução entre si, mas que possuem grande influência sobre as atividades das 

IES. Estes órgãos distintos são fóruns de accountability para as IPES, entretanto, cada qual 

cuida de uma parte daquilo que é tido como indissociável, com diferentes princípios e regras. 

E a partir de grupos de influência distintos e interesses distintos, mas com o semelhante 

discurso de desenvolvimento do Brasil como meio de legitimidade internacional. 

Em 1961, retomam-se as discussões de reforma universitária com o ideário de 

neutralizar o poder das cúpulas de dirigentes universitários, movendo uma luta de classes 

entre professores e estudantes. O Decreto nº 53/1966 fez uma reorganização estrutural nas 

universidades federais. A partir de 1966 são instituídos os programas de pós-graduação, ao 

modelo norte-americano, e ampliação do intercambio com universidades estrangeiras.  

A Constituição de 1967 e posteriormente o Estatuto do Magistério Federal trouxeram 

mudanças significativas: para a carreira docente, com concurso para ingresso e plano de 

carreira; e para a indissociabilidade entre ensino e pesquisa, as atividades de extensão ganham 

peso posteriormente. Essas mudanças formam os fundamentos de uma política de ciência e 

tecnologia como base nas universidades públicas e os institutos de pesquisa. A pressão da 

sociedade por aumento de vagas (crise dos excedentes) se contrapôs a baixa reserva de 

docentes para atender a uma expansão tão acelerada, nominada de crise da docência.  

A Lei nº 5540/1968 fixou normas de organização e funcionamento do ensino 

superior e sua articulação com a escola média. Dispunha sobre a organização coletiva de 

unidades isoladas em associações ou universidades guarda-chuva. Além de tratar sobre o 

desenho organizacional, estabelecendo as eleições para reitor, requisitos de elegibilidade e 

lista tríplice para nomeação, período de mandato e vacância. O Estado torna-se ainda mais 

presente na gestão financeira e pedagógica e torna o ensino superior ainda mais elitizado. 
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Tratava tanto de processos organizacionais e de gestão dos recursos humanos, reformula a 

carreira docente, quanto de conteúdos curriculares, processos de ingresso, contrariando o 

princípio da autonomia administrativa pedagógica em seu artigo 3º. O governo institui esses 

mecanismos como o intuito de coibir a discricionariedade político-ideológica de professores e 

estudantes. 

Segundo Cunha (2000) a fragmentação das Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras e a substituição das faculdades isoladas, escolas e institutos em centros universitários 

foi importante para a institucionalização das universidades federais brasileiras, assim como a 

concepção arquitetônica fragmentada dos campis era uma demonstração segregacionista e 

monumentalista e “se fosse outro contexto político, talvez o modelo espacial dos campi não 

tivesse alcançado a hegemonia tão rapidamente ou até fosse derrotado por outras soluções” 

(CUNHA, 2000 p.182), justificado pela minimização de custos e rápida expansão.  

Meyer Jr caracteriza as universidades brasileiras como sistemas frouxamente 

acoplados (MEYER JR, 2003). Os estudos de Weick (1976) permitem compreender a 

fragmentação promovida pela Lei 5540/1968 é um mecanismo adaptativo significativo para as 

IES. E que traz características do modelo de Governança Pública, formada por redes 

autônomas e autogovernáveis desvinculadas da liderança governamental, como o 

desenvolvimento de políticas próprias e moldando seus ambientes. 

Os estudos de Weick (1976) sobre sistemas frouxamente acoplados. Ao estudar 

organizações educacionais norte americanas aponta que a sua perpetuação ao longo do tempo 

decorre do seu êxito na adaptação ao ambiente, pois são sistemas frouxamente acoplados, em 

contraposição aos sistemas justapostos. Pois os elementos que compõem sua estrutura estão 

conectados e compartilham alguns pontos comuns, mas que respondem ou reagem a outros 

fatores, porém cada elemento mantém identidade ou características próprias, bem como forma 

uma identidade coletiva. Os eventos do contexto pode fazer emergir de forma inesperada e 

aleatória as reações desse sistema frouxamente acoplado. Identificado por Weick (1976) pelo 

oximoro “anarquia organizada”, pois está implícita a não permanência, a dissolubilidade e de 

aspectos tácitos das relações entre as partes e com o sistema maior, a partir de processo de 

decisão fragmentado, independente, não programável, portanto um processo fluído. 

A Lei nº 5671/1971 traz diretrizes para a educação nas quais a qualificação para o 

trabalho torna-se meta social, refletindo uma estratégia de educação para o desenvolvimento. 

A ênfase da reforma universitária é para a formação profissional de alto nível, pelo estímulo a 

pós-graduação, não apenas para a carreira docente, mas também para a formação de cientistas 

e tecnólogos. Os investimentos são prioritariamente do setor público. Ao final da década 1970 
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iniciam-se os processos avaliativos dos programas de pós-graduação, por comissões de 

professores cooptados dos programas e coordenados pela CAPES. O período entre a década 

de 1970 até a redomocratização é marcado pelo acelerado desenvolvimento das áreas 

tecnológicas com vista a atender ao projeto desenvolvimentista do Estado. A Lei 4024/1961 

promove a divisão do Conselho Nacional de Educação em: Conselho Federal e Conselhos 

Estaduais. Posteriormente, a Lei 5692/1971cria os Conselhos Municipais de Educação. Dois 

aspectos que posteriormente influenciam a homogenização das IES, descentralização da 

política pública com o debate fragmentado e regionalista e a institucionalização de um sistema 

único de accountability.  

Considerando os objetos empíricos desta pesquisa, as universidades, UFSC, UDESC 

e FURB, cabe destacar a institucionalização da Associação Catarinense das Fundações 

Educacionais (ACAFE
v
), em 1974, pelos presidentes das fundações, instituídas por lei 

municipal e estadual, entre os instituidores estão a FURB e UDESC. Apresentando indícios 

para a formação das redes de políticas públicas, e da necessidade de maior protagonismo das 

IES com menor disponibilidade de recursos. Outro ator importante no cotidiano das IPES foi 

criado em 1981, a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Em 1995, passou a 

ser Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES). Sua 

criação decorre da preocupação em não apartar o trabalho acadêmico da realidade social, 

vinculando, na prática, a luta dos docentes às lutas de outros trabalhadores (ANDES, 2017). 

Inicia-se um projeto de regulação das atividades finalística da educação superior, em 

1983, com o Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), que tinha por 

objetivo avaliar a reforma universitária de 1968. Em 1985, foi criada a Comissão Nacional de 

Reformulação da Educação Superior, a qual apresentou ao MEC seu relatório final, intitulado 

“Uma nova política para a educação superior brasileira”. Posteriormente, 1986, formou um 

Grupo de Estudos da Reforma da Educação Superior (GERES) tendo como líderes Eunice 

Durham (USP), Simon Schwartzman (IUPERJ), José Torquínio Prisco (UFCE) e Oscar 

Serafini (UNB). Desse grupo emerge em 1990 o Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB) (GOUVEIA, SILVA, et al., 2005). Privilegia-se neste 

capítulo a discussão histórica, assim o PAIUB será caracterizado posteriormente. 

3.1. Educação superior pós 1988: ajustes do sistema de educação superior 

Para além do Brasil, na década de 1970, a educação superior ganha centralidade nos 

debates sobre desenvolvimento socioeconômico e as funções do Estado. A crise do final da 
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década de 1970 modela um modo mais flexível de acumulação do capital pela intensificação 

da mobilidade internacional da produção e do capital, reduzindo o fluxo dos fundos nacionais, 

conduzindo a crise fiscal e o fim do Estado de bem-estar. Passa haver a defesa de que a 

melhoria do processo e do perfil educacional do cidadão como alicerce para ascensão de um 

país ao topo da hierarquia mundial da riqueza (CORBUCCI, 2007), e que a ampliação do 

acesso à educação é o principal instrumento para solucionar problemas da pobreza, 

desigualdade e falta de oportunidade dos segmentos mais pobres (SCHWARTZMAN, 2004). 

Assim, no mundo capitalista ocidental, novos objetivos são traçados para a educação superior, 

passando a ser a investigação, o ensino e a prestação de serviços.  

As transformações do sistema de educação superior brasileiro ocorrem a partir da 

redemocratização e rompem com instituições legais até então vigentes. A Constituição de 

1988 (CF/88) espelha essa ruptura. Para Santos (2014) a Constituição é ao mesmo tempo uma 

política pública instituinte e regulatória, pois, por um lado estabelece as estruturas do Estado, 

bem como define o alcance e as condições de existência das políticas regulatórias. 

Especificamente sobre educação superior, o artigo 207 estabelece que “as universidades 

gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Tanto no 

que diz respeito à autonomia como à indissociabilidade são indícios de uma ruptura.  

Em meio a esses debates e transformações são criadas no Brasil duas associações, 

ANDIFES e ABRUEM, 1989 e 1991, respectivamente. Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) criada em 23 de maio de 1989, 

representante oficial das universidades federais na interlocução com o governo federal, com 

as associações de professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a sociedade em 

geral (ANDIFES, 2017). UFSC é membro. Precedida pelos Fóruns de Reitores, ao longo dos 

anos 1980, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM), criada em 1991, no XII Fórum de Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais Brasileiras, realizado na cidade de Maringá, Paraná. Sendo aprovado o Estatuto, o 

objetivo institucional de “congregação das universidades estaduais e municipais brasileiras 

em torno de seus propósitos institucionais” (ABRUEM, 2017). UDESC é membro. É 

importante citá-las, pois ao longo do tempo tornam-se atores importantes nos direcionamentos 

da política nacional para a educação superior, em um primeiro momento como requerentes de 

protagonismo e posteriormente como membros construtores da política e do sistema de 

accountability. 
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O Programa de Avaliação Institucional proposto pela Reforma Universitária (Lei 

5540/68), em 1983, apresentou-se inviável por tornar unidade indivisível, o que é múltiplo, 

desconsiderando que cada instituição possui múltiplas dimensões, a partir de um processo 

único e completo, de medir o desempenho de todas as áreas do conhecimento, abrangendo 

todo o ensino, toda a pesquisa e toda a extensão.  

Corbucci (2000 p.5) descreve, para esse período, a existência de duas correntes ou 

concepções se embatem no que se refere às conclusões e aos encaminhamentos propostos 

acerca da estrutura de financiamento das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES): 

(1ª.) os gastos estariam subsidiando a camada mais privilegiada da sociedade e que o gasto 

per capita dessas instituições no Brasil seria demasiado elevado. (2ª) o governo federal estaria 

comprimindo o orçamento das IFES, reduzindo e desestimulando os quadros de pessoal 

qualificados, ou seja, promovendo o sucateamento dessas instituições. Os debates atuais ainda 

se alinham a uma ou a outra concepção (SCHWARTZMAN, 2011). 

O Grupo de Estudos da Reforma da Educação Superior (GERES)
vi

 de 1986, formado 

por especialistas das universidades, construiu, no início dos anos de 1990, o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). Com princípios 

fundamentados na participação efetiva de todos e atendimento às exigências das 

universidades. Na qual cada instituição elaborava sua proposta com dimensões e indicadores 

próprios. Portanto, privilegia a autonomia universitária da indissociabilidade ensino, pesquisa 

e extensão. Trazendo o espelhamento das estruturas internas das universidades para a 

construção compartilhada tanto da política de educação superior como de sua avaliação e 

accountability. Entretanto, o PAIUB logo é substituído. 

Conselho Nacional de Educação é reestabelecido o pela MP 661/1994 e pela Lei 

9131/1995 com a finalidade de formular a Política Nacional de Educação. O ministro da 

educação Paulo Renato de Souza (1990), 1995 à 2003, defendia a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, conforme disposto no artigo 207, para o conjunto do sistema de 

educação superior e não em cada instituição, seja universidade, instituto de pesquisa, 

faculdade e outros. A interferência do Estado no sistema de educação superior, se daria como 

ofertante, regulador, avaliador e garantidor da articulação entre os aparelhos. Portanto, os 

moldes da política pública para educação superior, seriam distintos de outras políticas sociais 

estruturadas na mesma época, como Sistema de Educação Básica e Fundamental e Sistema 

Único de Saúde; bem como, se distinguem da atuação da União para as áreas de energia 

elétrica, telecomunicações, água e saneamento básico.  
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O processo de avaliação estatal dos cursos de graduação das IES não emerge na 

forma uma proposta única de integração do sistema de avaliação, mas um conjunto de atos 

legislativos que moldaram o processo. A Medida Provisória nº 938 de 16/03/1995 prevê pela 

primeira vez a realização do Exame Nacional de Cursos (PROVÃO), sem qualquer previsão 

de outro tipo de avaliação
vii

, também consta da medida provisória que o resultado do 

PROVÃO constaria do histórico escolar do acadêmico. Ao institucionalizar o PROVÃO 

como instrumento preponderante do mecanismo de accountability, foi também estabelecido 

como fórum de prestação de contas o mercado, no qual a sanção é dada pela recursa do 

consumidor em adquirir os serviços das IES em posições menos privilegiadas no ranking, 

sanções de mercado, Market-like accountability. 

Esta medida provisória é alterada em 11/05/1995 pela Medida Provisória nº 992 

quanto a previsão da realização de avaliações periódicas das instituições e dos cursos com uso 

de procedimentos e critérios mais abrangentes dos diversos fatores que determinam a 

qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O PROVÃO continua 

sendo o único instrumento previsto. Outra alteração instituída por tal medida provisória é que 

no histórico escolar do acadêmico constaria somente que esse participou do Exame, e não 

mais seria identificado o resultado da prova. Esta medida provisória foi reeditada outras 

vezes, MPV nº 1018/1995, MPV nº 1041/1995, MPV nº 1067/1995, MPV nº 1094/1995, 

MPV nº 1126/1995, MPV nº 1159/1995, Lei nº 9131/1995. 

Em 26 de outubro de 1995 institui-se a Medida Provisória nº 1.159 e substituída pela 

Lei nº 9.131 de 24/11/1995 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 

extinguindo o Conselho Federal de Educação e criando o Conselho Nacional de Educação, 

assim como institui como competência do Ministério da Educação (MEC) a avaliação 

periódica dos cursos de graduação, através do instrumento único, PROVÃO. 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional - LDB (Lei nº 9394/1996) 

define educação em sentido amplo, “abrange 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”. 

Estabelece a vinculação entre a educação escolar e o mundo do trabalho e a prática social, no 

título I da referida lei. Santos (2014) destaca a inconsistência deste título por trazer amplo 

escopo do processo educacional que impossibilita cumprir ampla atribuição. O quarto capítulo 

da LDB, artigos 43 à 57, trata sobre a educação superior, aspecto relevante a ser considerado é 

a não distinção legal entre educação e ensino, Santos (2014) ressalta que se legalmente não há 
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distinção tampouco haverá na prática, e se ensinar é menos complexo que educar, pode 

significar menos custos em termos financeiros. 

Em 10 de outubro de 1996 o Decreto nº 2.021
viii

 apresenta a regulamentação dos 

procedimentos de avaliação e são previstas as avaliações das condições de oferta de cursos de 

graduação, de pós-graduação e das instituições. Que conduz a um tensionamento das 

estruturas de gestão das universidades públicas para a adoção de princípios de flexibilidade, 

diversidade e competitividade visando à contenção do gasto público, torna-se recorrente nas 

universidades públicas o maior uso das fundações de apoio (Lei 8958/1994), parceria público-

privada, para a captação de recursos no mercado.  

Já em 11 de maio de 1999 o MEC apresenta a Portaria nº 755 que determinou que a 

Secretaria de Educação Superior (SESu)
ix

 deveria instaurar processos de renovação de 

credenciamento dos cursos que tivessem conceitos D e E em três avaliações consecutivas no 

PROVÃO, como também para aqueles que tivessem conceito CI (Condições insuficientes) em 

dois aspectos da avaliação da oferta de cursos de graduação.  

No Brasil, a partir dos anos 2000, a demanda latente e a incapacidade de expansão 

das instituições públicas acabam por fomentar a expansão da iniciativa privada. Visto também 

que a própria LDB deixa de mencionar o vestibular como referência de ingresso ao ensino 

superior. Isso mais tarde abriria o precedente ao Sistema de Seleção Unificada (SISU).  

O Decreto nº3860/2001 regulamenta a Lei nº9394/1996 sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior, revogado 

pelo Decreto nº5773/2006. O Decreto nº 3.860 de 09 de julho de 2001 trata da reestruturação 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP)
x
, bem como da 

organização do ensino superior e das avaliações dos cursos e das instituições. Ao INEP cabe a 

responsabilidade de organização e execução da avaliação, alterando sobremaneira o sistema e 

os instrumentos de avaliação, criando, assim, a Avaliação das Condições de Ensino (ACE). 

O período pós a CF/1988 à 1995 é marcado pela constante troca de ministros da 

educação e pela indefinição de uma clara política para a educação superior e de sua 

accountability. No período de 1995 a 2003, permanece no cargo de ministro da educação 

Paulo Renato de Sousa, economista, político, professor e ex-reitor da UNICAMP, que 

estabeleceu um arranjo institucional de prestação de contas para a indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão a partir de um instrumento único (PROVÃO) tendo o mercado como 

fórum preponderante, para a graduação. O conjunto de regulações não estabeleceu diálogo 

entre a accountability da graduação e pós-graduação. A accountability para a graduação 

pautada no desempenho do estudante no exame nacional (PROVÃO), a pós-graduação 
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pautada na quantidade de publicações do docente em periódicos ranqueados pela CAPES, 

para o stricto senso. A pós-graduação latu senso permanece com regulamentação, mas sem 

controle efetivo. A pesquisa e a extensão permaneceram vinculadas a programas de 

distribuição de recursos, a definição das áreas de financiamento para os programas definidas 

pelo CNPQ, bem como os critérios de elegibilidade. Os instrumentos de accountability dos 

projetos financiados segue caráter procedimental de atingimento de metas e uso dos recursos 

definidos no próprio projeto, e de responsabilização do autor do projeto. Que estão em 

consonância com a concepção de universidade do século XXI de Altbach (2016). 

Para Altbach (2016) a concepção da universidade no século XXI é de centros de 

conhecimento, pesquisa e inovação, bem como um grande negócio. É entendido pelo autor 

como um negócio por apresentar capacidade de mobilização de grandes volumes de recursos 

financeiros e humanos, dada as condições econômicas e sociais, facilidade do transporte 

internacional, avanços em tecnologia de informação, entre outras forças estruturais. Nessa 

visão a educação superior é um mercado, e, portanto, privilegia a concepção de mecanismos 

de accountability de mercado, que promovem ranqueamento das IES, a partir de um conjunto 

de indicadores de desempenho. Segundo Altbach (2016) muitos desses rankings são 

desenvolvidos nas universidades centro, que privilegiam a manutenção de seus status quo. 

No início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, com o ministro da Educação 

Cristovam Buarque, foi instituída uma Comissão Especial de Avaliação da Educação 

Superior, composta por representantes da SESU, INEP e especialistas ligados às 

Universidades Públicas e Privadas para a elaboração de propostas e subsídios para alterar o 

Sistema de Avaliação do Ensino Superior. A proposta dessa comissão especial, datada de 

02/07/2003, traz análise da dicotomia entre regulação e emancipação, sugerindo que o 

controle deveria ser articulado à avaliação educativa, prática, formativa e construtivista. Trata 

tanto a regulação quanto a emancipação como aspectos distintos e, portanto, o primeiro não é 

decorrência do segundo, cabendo ao Estado garantir a plena informação aos cidadãos através 

de uma diversidade de instrumentos sobre qualidade, responsabilidade, dedicação acadêmica 

das IES (SOBRINHO, 2012 a).  

Observa-se uma aproximação desta proposta ao PAIUB, no sentido de que a 

avaliação se inicia na IES e que esta deve auto avaliar-se, prestar conta à sociedade e melhorar 

continuamente a qualidade de suas atividades técnicas e científicas, e o Estado interviria 

oferecendo apoio técnico às IES (SOBRINHO, 2012). Como fruto desta Comissão Especial, o 

MEC, em 02/12/2003, apresenta a Proposta do Sistema Nacional de Avaliação e Progresso da 

Educação Superior (SINAPES) e o Governo publica a MP nº 147/2003, instituindo o 
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SINAPES. As atribuições da Câmara de Educação Superior do CNE
xi

 sobre alterações em 

2001 e em 2003, por meio da Lei 10861/2004, que institui o SINAPES.  

O conteúdo da MP 147/2003 é alterado através da Lei 10861, e institui o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), apresentando o Estado com a 

competência de avaliar e controlar as IES, a Lei define vínculo regulatório e prevê os aspectos 

assegurados na avaliação (ROTHEN, 2012). No texto da Lei os aspectos emancipatórios da 

autoavaliação esvaem-se e torna-se apenas figurativo e complementar, como se observa no 

artigo 2, inciso I e parágrafo 2º do inciso VIII do artigo 3º, pois este define as dimensões da 

autoavaliação. 

A Lei 10.861/2004 institui a Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior
xii

 (CONAES), e divulga as Diretrizes para a Avaliação das IES e o Roteiro para 

Avaliação Interna. Nestas Diretrizes há a retomada das considerações da Comissão Especial 

(02/07/2003), havendo a interpretação de que regulação é documental e a verificação in loco 

por especialistas com vistas ao credenciamento, autorização e reconhecimento de cursos. E a 

autoavaliação como um processo desenvolvido por membros internos e externos com vistas a 

promover a qualidade acadêmica, com valorização do seu contexto.  

O SINAES é um roteiro básico utilizado no processo de avaliação institucional. Este 

roteiro tanto orienta a avaliação externa quanto os processos de avaliação interna por meio de 

dez Dimensões de Avaliação de Cursos: (1) Missão (vocação, compromissos, finalidades, 

visão, objetivos da instituição); (2) Corpo de professores/pesquisadores; (3) Corpo discente; 

(4) Corpo de servidores técnico-administrativos; (5) Currículos e programas; (6) Produção 

acadêmico-científica; (7) Atividades de extensão e ações de intervenção social - vinculação 

com a sociedade; (8) Infra-estrutura; (9) Gestão; (10) avaliar outros itens não mencionados e 

que sejam importantes para a instituição. A autoavaliação institucional promove uma dynamic 

accountability, tem como características são: redes, recursividade, deliberação, inovação, 

inclusão e publicização, além da primodial autonomia em relação ao controle da estrutura 

organizacional das IES. 

As diretrizes dividem o processo avaliativo em três etapas: (1) o poder público 

autoriza e credencia cursos (in loco); (2) avaliação autônoma, integradora e em diferentes 

modalidades pela própria instituição, (3) exame nacional de cursos (ENADE). Mesmo 

dividido em três etapas a avaliação não há equidade entre elas, sendo o ENADE o maior peso 

no processo avaliativo, desta forma reduz o papel das IES à formação profissional, 

desconsiderando o contexto e particularidades de cada IES. Portanto a avaliação institucional 
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tornou-se coercitiva através da opinião pública e punitiva pela possibilidade de fechamento 

dos cursos. 

Aparentemente o mecanismo de accountability propostos está centrado em uma 

triade de instrumentos: Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), no 

Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e no Índice Geral de Cursos (IGC). O ranqueamento 

das instituições é propiciado tanto pelo ENADE quanto pelo CPC e IGC. 

O ENADE é um processo avaliativo por meio de avaliações padronizadas e 

respondidas por estudantes. O CPC é formado com base no ENADE, corpo docente, 

infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais insumos. O IGC é formado pelo 

conjunto de CPC dos cursos de graduação ofertados, das avaliações da pós-graduação (que 

possui regulação própria instituida pela CAPES) e da distribuição dos estudantes entre os 

níveis de ensino. A nota do CPC e do IGC possuem ainda alta influência do desempenho dos 

estudantes no ENADE (INEP/MEC, 2013), deixando em segundo plano outros objetivos da 

educação superior que possuem reflexos no longo prazo, reforçando a Market-like 

accountability. Nesse sentido os gestores das IPES passam a prestar contas das atividades 

finalísticas não somente em fóruns verticais e horizontais, mas também no mercado da 

educação superior. 

A intersecção, interação das avaliações de estudantes, de professores e externa, é 

pouco discutida (AFONSO, 2014) e tem promovido a política de responsabilização, ou seja, 

sanção negativa ou positiva de professores e da escola. Como consequência, explica Afonso 

(2014), sobrevaloriza a ação didático-pedagógica dos professores, induz a desconfiança 

social, política e na formação do docente, produzindo o efeito perverso da discriminação 

classista e meritocrática, reduzindo a autonomia profissional do professor.  

Para Afonso (2014) o uso de tais políticas busca legitimidade para políticas de 

privatização e de liberalização para o sistema educacional público a partir de mecanismos 

coercitivos, e não democráticos, de accountability. Na metodologia implementada não está 

baseada em princípios de equidade, portanto não há diferenciação: (1) por origem de recursos 

mantenedor do aparelho ofertante, (2) por quantidade de estudantes, (3) por região, (4) 

categoria administrativa, (5) por indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; ou outra 

forma.  

Não sendo possível desfocar ou naturalizar a forma reducionista como algumas 

políticas avaliativas são concebidas e impostas, Afonso (2014) defende a problematização 

destes modelos com a finalidade de aprofundar criticamente “as interações, inserções, 

justaposições e consequências” não deixando de considerar as tensões e contradições 



52 

 

 

inerentes ao debate do campo. O interesse de muitos governos, conforme aponta Afonso 

(2014), em avaliações estandardizadas sobre o estudante para a avaliação do sistema ou da 

política educacional busca como objetivos: (1) governar sobre números e evidências; (2) 

controle sobre a burocracia – escola e trabalhadores escolar – sob lógica produtivista; (3) 

indução de efeitos de comparação – ranques escolares; (4) imposição de lógicas de 

accountability baseada em resultados mensuráveis – destinados ao mercado e a comunidade; 

(5) descentralização / desresponsabilização em relação a problemas imputáveis aos governos 

transferindo a responsabilidade para os atores, gestores escolares e organização educativa.  

Na gestão de Fernando Haddad como ministro da educação (2005-2012) foi 

implementado o programa federal de reestruturação das universidades (REUNI) pelo Decreto 

6096/2007 em acordo com o PNE (Lei 10172/2001), o Decreto nº6303/2007
xiii

 altera os atos 

autorizativos e ciclos avaliativos das IES. No PNES de 2009 tem por objetivo a ampliação e 

democratização do acesso ao ensino superior, garantindo qualidade e promovendo inclusão 

social e propiciando educação superior às regiões mais remotas do país. A premissa 

estruturante da política é que a educação superior “está fortemente conectada ao 

desenvolvimento econômico e social do país, seja enquanto formadora de recursos humanos 

altamente qualificados ou como peça imprescindível na produção científica-tecnológica, 

elemento-chave da integração e formação da nação” e “a melhor ferramenta para enfrentar 

desigualdades sociais, bem como desigualdades regionais” (SESu, 2009).  

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) foi criada 

pelo Decreto nº 7.480/2011, absorvendo competências antes da SESu, da Setec e da extinta 

Seed do Ministério da Educação. Com o objetivo de dever zelar para que a legislação 

educacional seja cumprida. Suas ações buscam induzir a elevação da qualidade do ensino por 

meio do estabelecimento de diretrizes para a expansão de cursos e instituições, de 

conformidade às diretrizes curriculares nacionais e de parâmetros de qualidade de cursos e 

instituições. Estabelecida como fórum na prestação de contas.  

Em 2012, por ato ministerial é criado o Conselho Consultivo do Programa de 

Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação Superior CC-

PARES
xiv

, instituído como órgão colegiado de assessoramento da Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior. Não fazem parte deste conselho as IES públicas estaduais e 

municipais. A composição dos conselhos ao longo do tempo passa a ter maior 

representatividade da diversidade de IES (públicas, privadas e não governamentais), assim 

como passam a ser mais transversais, com representantes de outros ministérios e órgãos, 

maior participação da burocracia e de especialistas na construção da regulação. Secchi (2009) 
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aponta que a governança pública implica o envolvimento de atores não estatais no 

planejamento e implementação das políticas públicas, mas também em todo o processo de 

coprodução e cogestão de políticas. 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) estava prevista desde 

1995 como solução para o problema de gestão das universidades federais com os hospitais 

universitários. Entretanto, sempre houve uma relação de forças entre o governo e as 

universidades. Criada, somente em 2012, pela Lei 12550/2012 com a finalidade de aprimorar 

a gestão dos hospitais universitários, sendo de livre adesão das universidades, porém, a não 

adesão implica em processos restritivos de liberação de recursos e provimento de pessoal. O 

Decreto nº8142/2013
xv

 altera o processo de reconhecimento de cursos e IES. A Lei 

nº10861/2014 (conversão da medida provisória nº147/2003) institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior. O Decreto nº8754/2016 altera os dispositivos que tratam 

sobre reconhecimento e supervisão de cursos e IES. 

A política pública para educação superior, estabelecida no período de 2003 à 2014, 

objetivava expandir o sistema, pela ampliação de vagas em instituições públicas e privadas, 

pela ampliação do acesso, para atender demandas sociais (diversidade econômico-social dos 

ingressantes) e pela interiorização, melhorar a qualidade através de programas de 

credenciamento, avaliação e ranqueamento institucional, ou com foco no uso mais eficiente 

de recursos dos aparelhos públicos federais, para atender demandas por accountability.  

De modo que o Estado reassume seu papel de executor do ensino superior. As ações 

promovidas de ampliação da participação e acesso das classes trabalhadores no ensino 

superior público também incluiram a expansão das universidades federais e dos institutos 

tecnológicos. Esses passaram a ofertar desde o ensino médio profissionalizante até a pós-

graduação, tanto latu quanto stricto sensu. Além da implementação de programas de 

financiamento (FIES) e de bolsas em instituições privadas (PROUNI), sistemas de cotas, com 

foco na universalização e democratização de acesso, política redistributiva. A política 

expansionista implementa é caracterizada pelo incentivo estatal ao desenvolvimento do setor 

privado de educação superior, dado a incapacidade estatal de universalização do sistema. 

Portanto, de competição por recursos públicos entre instituições públicas e privadas e com 

outras políticas públicas. 

Nesse sentido, no período entre 2003 a 2014 notadamente busca-se um ajuste do 

sistema de educação superior por meio dos mecanismos de accountability. Não é rompido o 

modelo da market-like accountability, os indicadores passam por aprimoramento, mas ainda 

prevalece o desempenho do estudante da graduação em provas pradronizadas, a pós-
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graduação passa a ter mais influência sobre o IGC. Outros atores ganham protagonismo na 

construção e na avaliação da política pública e principalmente na construção do desenho dos 

mecanismos de accountability para as IES. O que estiliza a emergência da dynamic 

accountability, visto a reconfiguração dos Conselhos Nacionais de Educação Superior, de Pós 

Graduação e de Ciência e Tecnologia, bem como a criação do Conselho Consultivo do 

Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior CC-PARES, e fica espelhado na construção do Plano Nacional de Educação 2011-

2020, no qual vários fóruns foram realizados, em diversos níveis e instâncias, até a realização 

da Conferência Nacional da Educação (CONAE) em 2010. Pois, ocorre por meio de um 

processo que combina autonomia, comparação de desempenho, revisão por pares e maior 

participação de diferentes grupos de interesses políticamente organizados. 

As estratégias governamentais, até 2014, estão nos programas: Programas de 

financiamento estudantil (FIES), de bolsas (PROUNI), de educação tutorial (PET), de apoio à 

extensão universitária (PROEXT), de bolsa institucional de iniciação à docência (PIBID), de 

consolidação das licenciaturas (PRODOCÊNCIA), de apoio a experiências de práticas 

coletivas, dialógicas e transformadores (RECONHECER), de acessibilidade na educação 

superior (INCLUIR), formação superior e licenciaturas indígenas (PROLIND), de ações 

afirmativas para a população negra (UNIAFRO), reestruturação e expansão das universidades 

federais (REUNI), contratação simplificada nas universidades federais (Professor 

Equivalente), de recuperação e ampliação dos meios físicos das instituições de ensino 

superior, plataforma de integração de dados das instituições federais de ensino superior, 

sistemas de dados de tramitação eletrônica dos processos de autorização, reconhecimento, 

credenciamento e recredenciamento (e-MEC), de reorientação da formação profissional em 

saúde (PRÓ-SAÚDE), de ensino de pós graduação em Residência Médica, de hospitais 

universitários, de certificação em proficiência em língua portuguesa (CELPE-Bras), 

estudantes de outros países em desenvolvimento para convênios de graduação (PEC-G), 

auxílio financeiro a estrangeiros para o acesso ao ensino superior – programa Milton Santos 

(PROMISAES), comissão para definição de ensino-aprendizagem, pesquisa e promoção da 

língua portuguesa (COLIP), mobilidade acadêmica regional em cursos acreditados 

(MARCA), além dos programas já existentes de sistemas de cotas que propiciam acesso a 

graduação e pós-graduação dos filhos das classes menos favorecidas (SESu, 2009).  

Formam o conjunto de organismos, instrumentos e regulamentos, ver quadro 3, que 

definem a política educacional vigente, tanto a básica quanto a superior. A CF/88 e a LDB 

reforçam a indissociabilidade, entretanto, ao serem instituídos os mecanismos de 
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accountability a prestação de contas é dissociada. Ou seja, ao prestar contas a IES (seus 

membros) informará sobre suas ações de graduação em determinados fóruns, a partir de 

determinados parâmetros e terá determinadas sanções. Aos prestar contas sobre suas ações da 

pós-graduação o fará para outros fóruns distintos dos da graduação, a partir de outros 

parâmetros distintos da graduação e sofrerá sanções distintas. O mesmo ocorrendo com a 

pesquisa e a extensão. 

Quadro 3 - Estrutura da Política Educacional Brasileira 
(1) o Ministério da Educação (MEC),  

(2) o Conselho Nacional de Educação (CNE),  

(3) a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES),  

(4) o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP),  

(5) a agências de fomento à pesquisa – Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Comissão de Aperfeiçoamento Permanente de Pessoal da 
Educação Superior (Capes),  

(6) os Conselhos Estaduais de Educação (CEE);  

(7) os Conselhos Municipais de Educação (CME);  

(8) as Secretarias Estaduais e as Municipais;  

(9) a Conferência Nacional de Educação (CONAE)o Compromisso Todos pela Educação (CTE);  

(10) o Plano de Desenvolvimento Educacional e o Plano de Ações Articuladas (PAR) institucionalizados no Decreto 6.094 de 2007; 

 (11) o Plano Nacional de Educação,  

(12) os fundos educacionais (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – 

FUNDEB; Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional – FNDE), regulamentados pela Lei 9.424 de 1997; pela Emenda Constitucional 
53 de 2006 e pela Lei 11.484 de 2007; e  

(13) sistema de avaliação institucional e o exame de cursos (SINAES – Sistema Nacional de Avaliação Ensino Superior), hoje regulado pela 

Lei 10.861/2004.   

Fonte: a partir de (MEC, 2015) 

 

Os fóruns de accountability para as atividades relacionadas aos cursos de graduação 

são órgãos distintos no Ministério da Educação, além dos Conselhos Estaduais, das comissões 

de peritos e do mercado. A pós-graduação os fóruns são a CAPES, comissões de peritos e os 

pares internacionais. A pesquisa tem como fóruns a CAPES e os pares internacionais. Tanto 

para a graduação, pós-graduação e pesquisa envolvem um conjunto de processos e de 

indicadores. Para a extensão os fóruns de accountability são dispersos em editais específicos 

de distribuição de recursos. A accountability das atividades finalísticas, indissociabilidade 

ensino, pesquisa e extensão, sofre do problema de muitas mãos (multiplos accountors) e 

muitos olhos (multiplos fóruns), além das múltiplas formas de prestação de contas, ‘do que 

informar e de como informar’. Formando um imbricado e multifacetado conjunto de 

mecanismos de accountability. Entretanto, o não diálogo entre mecanismos de accountability 

pode provocar a percepção de déficit informacional e de controle, de modo a haver aumento 

da demanda por mais accountability, como alertam Gersen e Stephenson (2015) para o ‘dark 

side of accountability’. 

A seção a seguir busca categorizar os mecanismos do sistema de accountability para 

as IPES a partir das categorias de Mansbridge (2014) - SBA e TBA, de Patil, Vieider e 

Tetlock (2014) – processo e outcome, e Sabel e Zeitlin (2008) – dynamic accountability.  
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3.2. Os Modelos: Burocrático, Gerencialista e de Governança, de Administração Pública e a 

Accountability 

Esta seção é um esforço para a categorização dos mecanismos de accountability do 

sistema de educação superior pública a partir dos modelos da administração pública 

apresentados por Secchi (2009) e Rocha (2011): o burocrático ou administração pública 

tradicional; o gerencialista ou nova gestão pública; e o de governança pública ou novo serviço 

público. A partir das descrições dos modelos foram apresentadas as características da 

accountability, seus déficits e as motivações intrínsecas que buscam promover nos agentes 

públicos, essas observadas a partir do Selection Model de Mansbridge (2014); do Modelo 

PA/OA de Patil, Vieider e Tetlock (2014) e da DA de Sabel e Zeitlin (2008) (ver Quadro 4).  

Quadro 4  - Modelos de Administração Pública e Accountability 
MODELO  BUROCRÁTICO GERENCIALISTA GOVERNANÇA PÚBLICA 

CARACTERÍSTICAS  

Burocracia é o aparato de estado para 

produzir o serviço público. Distinção 

entre a decisão política, 

responsabilidade dos políticos eleitos, 

e a execução das políticas públicas, 

responsabilidade da burocracia; 

Burocracia responde pelo processo de 

implementação aos políticos eleitos; 

formalidade; impessoalidade; 

profissionalismo; normas escritas 

procedimentais, equidade na 

burocracia. 

Governo centrado em valores de eficiência, 

eficácia e competitividade. Pressuposto de que 

a burocracia tradicional é ineficaz, pois os 

controles focam recursos e não resultados. 

Controle é sobre os resultados. O modelo de 

mercado é superior ao modelo burocrático do 

setor público. Cidadão visto como cliente. 

Oferta do serviço público por fornecedor 

privado. Administrador público deve perseguir 

os melhores resultados possíveis, lhe é 

conferida maior autonomia e poder de decisão 

das melhores formas de ação. Defede não ser 

razoável do ponto de vista administrativo, nem 

eficaz do ponto de vista dos resultados, 

determinar regras e procedimentos a serem 

rigidamente seguidos. 

O governo não deve ser conduzido como um 

negócio, mas como uma democracia. Postura 

de: servir o cidadão; de buscar o interesse 

público; dar valor à cidadania; pensar 

estrategicamente e agir democraticamente; 

reconhecer que accountability não é simples; 

servir aos invés de dirigir/controlar; valorizar 

as pessoas e não somente a produtividade; 

Reconhece o papel do servidor público como 

líder, anfitrião e emissário do interesse 

público; modelo horizontal de relação entre 

atores políticos e privados no processo de 

elaboração da política pública, resgate de 

redes para a solução de problemas coletivos e 

redução dos elos da cadeia de accountability, 

pluralismo, 

ACCOUNTABILITY 

Concepção hierárquica, com 

abordagem sobre a conformidade 

formal, jurídica e procedimental 

perante os políticos eleitos. Burocrata 

não age e não deve agir 

discricionariamente. Não há 

necessidade de submissão da 

burocracia à accountability; 

accountability institucional, 

conformidade com as regras e 

procedimentos; punição como 

indutora de comportamento. 

Concepção nas regras de mercado, com 

abordagem nos resultados da política pública 

dos administradores perante os políticos 

eleitos. São os resultados que movimentam e 

direcionam a organização; pressupõe 

confiança no processo de decisão do gestor. A 

punição é a não sobrevivência organizacional 

no mercado. Para o gestor é o rompimento do 

contrato. Há o rompimento da dicotomia 

política e administração. Necessidade de 

existência de controles externos e de 

estabelecimento de padrões para medição de 

objetivos para que ocorra accountability. 

Prevê mecanismos de accontability em relação 

aos resultados, na forma de auditorias. 

Accountability multifacetada, caracterizada 

como processo democrático. A 

responsabilidade dos servidores públicos está 

em cumprir a lei, manter uma postura ética, 

defender o interesse público e os princípios 

democráticos e atender ao interesse dos 

cidadãos. Caracterizada pela capacidade do 

agente público compreender e responder às 

necessidades e às expectativas dos cidadãos. 

Reconhece a accountability institucional em 

relação à conformidade com as regras e 

procedimentos administrativos e resultados 

esperados. Acrescenta o controle sobre o 

‘dever’ do servidor público 

DEFICTS 

Falta de previsão em relação à 

avaliação da consecução dos objetivos 

propostos e obtidos ao longo da 

implementação da política pública. 

Incapaz de oferecer resposta efetiva 

ao aumento da demanda por mais 

serviços públicos. Incapaz de lidar 

com os custos crescentes 

Não prevê nem explicita mecanismos pelos 

quais a discricionariedade do gestor será 

accountable em relação à sociedade. Não 

explicita maior preocupação com 

accountability de desempenho, para além das 

auditorias de resultado. A accountability é ao 

mesmo tempo um instrumento e um propósito 

em si, pois além de medir eficiência/eficácia 

gradualmente passa a ser o próprio objetivo do 

governo; déficits de accountability social e 

institucional.  

Não define mecanismos pelos quais os 

agentes públicos não eleitos serão 

accountable perante a sociedade. Não define 

mecanismos relacionados à capacidade de 

resposta e aos novos valores do papel do 

servidor público, como a não conduta; e a 

sanção, quando necessária. Não define os 

mecanismos em relação à responsividade e às 

manifestações do ‘dever’ do servidor. 

MOTIVAÇÕES 

Inibe autonomia, apropriação 

individual de poder, prestígio, 

mudança, criatividade, inovação. 

Estimula a competência pelo mérito 

individual, separação da propriedade 

pública e privada, obediência acrítica, 

corporativismo, descolamento de 

interesses dos destinatários da ação 

pública com o dos executores. 

Inibe corporativismo. Estimula autonomia, 

criatividade, inovação, autodeterminação, 

trabalho em equipe, desempenho, competição 

entre órgãos públicos e privados, 

produtivismo. 

Estimula: Autocrítica preventiva; o 

questionamento das razões por traz das 

opiniões ou decisões, empatia; transparência 

no processo, adaptabilidade, recursividade, 

inclusão. Inibe: diferentes formas de viés 

cognitivo. 

Fonte: A partir de (MANSBRIDGE, 2014), (PATIL, VIEIDER e TETLOCK, 2014), (ROCHA, 2011) e (SECCHI, 2009) 
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No modelo burocrático de accountability predomina o contexto de desconfiança para 

coibir a discricionariedade do gestor - SBA, a forma de prestação de contas é o seguimento 

dos procedimentos estabelecidos nas normas, por processo. O modelo gerencialista de 

accountability predomina o contexto de desconfiança, entretanto, há o deslocamento sobre 

quem será punido, o gestor e a organização serão punidos pelo não atingimento dos 

indicadores estabelecidos (outcomes). E a punição está baseada na lógica de mercado e dada 

autonomia de decisão ao gestor, assim, sugere um hibridismo entre SBA e TBA. O modelo de 

governança pública predomina o contexto da confiança, punir caso haja necessidade, TBA. 

Caracterizado pela observação mútua é relativamente integral à sua colaboração, não precisa 

ser percebido como a ameaça de sanção. Os membros podem coletivamente experimentar 

uma solução que funciona mal e, em seguida, revisitar o problema, ou eles podem levar a 

questão a todo o departamento para discutir juntos, dynamic accountability. 

Também é observado, conforme Bovens (2005 p.186) aponta, a accountability como 

uma relação social, que contém um bom número de variáveis: o agente (accountor), o fórum 

(accountee), o que o ator deve sentir-se obrigado a informar, o debate sobre o que foi 

informado pelo ator, o julgamento e a punição. O sistema de accountability para as IPES pode 

ser observado a partir do: modelo burocrático, modelo gerencialista e modelo da governança 

pública, bem como as variáveis apontadas por Bovens (2005). As atividades da IPES serão 

desmembradas em: (1) atividades de apoio: gestão administrativa, financeira e patrimonial no 

uso dos recursos e (2) atividades finalísticas: ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.2.1. Accountability das Atividades de apoio: administrativa, financeira e patrimonial das 

IPES 

A accountability das atividades de apoio: administrativa, financeira e patrimonial é 

decorrente das normas do direito administrativo, pois as IPES são órgãos da administração 

indireta, independente se caracterizados juridicamente como autarquia especial ou fundação. 

De acordo com Roczanski e Tomasi (2010) as universidades públicas, integrantes da 

administração pública estão sujeitas às regras e princípios de direito público comum à 

generalidade da administração pública. No quadro institucional legal cabe destacar: Lei nº 

4320/1964 (Lei do direito financeiro público); Lei nº 8112/1990 (Lei do concurso público); 

Lei nº 8429/1992 (Lei do enriquecimento ilícito); Lei nº 8443/1992 (Lei do Tribunal de 

Contas), Lei nº 9325/1993 (Lei do Ministério Público); Lei nº 8666/1993 (Lei das Licitações); 

Lei Complementar nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), Lei nº12527/2011 
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(Lei do Acesso a Informação - LAI); Lei nº 8958/1994 e Lei nº 12863/2013 (Lei das 

fundações de apoio) (LIMA, 2015). 

A Lei nº 4320/1964 estatui normas para a elaboração e controle orçamentário público 

e ao longo do tempo sofre poucas alterações. Essa Lei apresenta os procedimentos para o 

planejamento orçamentário e para a execução, apresenta os fóruns de accountability para o 

poder executivo e seus órgãos, e a forma de prestação de contas. A partir da CF/1988 são 

reformulados a forma de atuação de algunsfóruns, tribunais de contas e ministério público. 

A Lei Complementar nº101/2000, LRF, estabelece as normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilização fiscal, um instrumento auxiliar para os agentes públicos 

gerirem recursos, a partir de regras claras e necessárias. Aplicável a todos os agentes de 

recursos e em todas as esferas de governo, entretanto, sua aplicabilidade depende dos órgãos 

de controle e a atuação desses órgãos não se mostra homogênea para todo o Brasil. E é 

relativa à gestão da receita e das despesas públicas, ao endividamento e à gestão do 

patrimônio público. No sentido de reduzir as assimetrias informacionais entre principais e 

agentes públicos são estabelecidos mecanismos de transparência, de modo a reduzir as falhas 

de gestão e permitir o controle pelo principal sobre atos ilícitos cometidos.  

A transparência é o meio pelo qual o cidadão torna-se capaz de avaliar a ação 

pública. Conforme estabelecido na Lei nº12527/2011 a informação sob a guarda do Estado é 

pública e o acesso é direito fundamental dos cidadãos, conforme artigo 5º da CF/1988. Sendo 

ressalvadas aquelas imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. A LRF estabeleceu 

instrumentos de transparência da gestão fiscal ao instituir regras voltadas à responsabilidade 

na gestão fiscal das finanças públicas. A LAI prevê que todos os órgãos e entidades do poder 

público devem criar um serviço de disponibilização de informações. E cabe a cada unidade 

destes órgãos ou entidades, dentre outras atribuições: (1) protocolizar documentos e 

requerimentos de acesso à informação; (2) orientar sobre os procedimentos de acesso, 

indicando data, local e modo em que será feita a consulta; (3) informar sobre a tramitação de 

documentos; e (4) manter as informações atualizadas.  

A Lei nº 8429/1992 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de enriquecimento ilícito no exercício do cargo, mandato ou cargo público na 

administração direta, indireta ou fundacional, com alterações nas Leis nº11107/2005, 

nº12120/2009, nº 13019/2014, nº 13146/2015, e Leis Complementares nº 116/2003 e nº 

157/2016. O conjunto de normas relacionadas à prestação de contas do uso dos recursos 

públicos funda-se no estabelecimento de punições como estímulos e constrangimento das 

motivações dos agentes em dissonância com as do principal. Bem como, esta prestação de 
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contas não relaciona os objetivos, aos resultados no uso dos recursos públicos, mas no 

seguimento de procedimentos.  

É relevante às discussões sobre as atividades de apoio, gestão administrativa, 

financeira e patrimonial das IPES o artigo 212 da CF/88. O referido artigo trata sobre 

percentuais mínimos de aplicação de recursos na educação – 18% para União, 25% para 

Estados e Municípios, sendo percentual mínimo restrito à educação básica e fundamental para 

Estados e Municípios, não podendo ser incluso recursos aplicados na educação superior. Este 

artigo tem implicações sobre o financiamento e sustentabilidade das instituições, públicas de 

educação superior, mantidas por estados e municípios (existentes no Brasil desde os primeiros 

anos da educação superior). Em 2013, as IPES estaduais e municipais foram responsáveis por 

10,9% das matrículas no sistema total e 41,1% do sistema público. 

Essa alteração constitucional pode ter relação com as variações no quantitativo de 

IPES e matrículas, dado que denota atenção e pode ser observado na Tabela 2. Nota-se 

redução da quantidade de IPES municipais e de matrículas, no período de 1985 a 2000. No 

período 2010 à 2013, houve aumento de 69,7% no volume de matrículas nas IPES municipais, 

6,3% nos estaduais e 25,4% nos federais. Em 2013, os municipais possuíam 9,8% das 

matrículas das IPES, 31,4% eram estaduais. As IPES possuíam 28,9% do total de matrículas. 

Entretanto, em 1995, as municipais possuíam 13,4%, os estaduais 34,1%, todos os públicos 

somavam 39,8% do total de matrículas. No período 1995 à 2000, enquanto as federais 

ampliaram em 31,3%, as estaduais 38,8%, as municipais reduziram em 23,0% o número de 

matrículas (a partir do Banco de Dados INEP/2016).  

A sazonalidade para o número de matrículas em cursos presenciais nas IPES 

municipais, comparativamente a relação matrículas por número de instituições, entre 1980 e 

2013. Entretanto, as IPES municipais apresentam um crescimento de 3,2 vezes, enquanto as 

federais de 1,7, estaduais de 2,3 e as privadas de 1,6. Se comparados os anos de 1990 e 2013, 

as municipais ampliaram em 2,6 vezes, as federais 1,8 vezes, as estaduais de 2,0 vezes e as 

privadas de 1,5 vezes. Este fato estilizado sinaliza para melhoria na eficiência nas IPES 

municipais em resposta aos enfrentamentos das transformações do contexto, na busca por 

sobrevivência e atendimento às necessidades sociais locais.  

Como consequência do artigo 212 da CF/1988 e a partir de 1995, com a definição 

das receitas de transferência intergovernamental, a União passa a ampliar suas receitas a partir 

de tributos não compartilhados. Para a manutenção de suas atribuições os municípios passam 

a depender de arrecadação própria, o contexto de crise econômica, limitou a autonomia 

financeira municipal (SANTOS, 2011), além dos problemas de desigualdades 
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socioeconômicas regionais e a concentração populacional dos municípios, 70% dos 

municípios brasileiros possuem população inferior a 20 mil habitantes (TEIXEIRA, 2014) e 

conduz os municípios se organizarem para defesa de seus interesses (SANTOS, 2011). Este 

fato pode contribuir para a justificação da redução do número de IPES municipais e de 

estudantes em IPES municipais apartir de 1990, conforme tabela 2. 

Tabela 1 - Número de Instituições e Matrículas em Cursos Presenciais por Categoria Administrativa, 

1980-2013 

 
Número de instituições por categoria 

administrativa  

Matrículas cursos presenciais por Categoria 

Administrativa 

Ano Total Federal Estadual Municipal Privada Total Federal Estadual Municipal Privada 
1980 882 56 53 91 682 1.377.286 316.715 109.252 66.265 885.054 

1985 859 53 75 105 626 1.367.609 326.522 146.816 83.342 810.929 

1990 918 55 83 84 696 1.540.080 308.867 194.417 75.341 961.455 
1995 894 57 76 77 684 1.759.703 367.531 239.215 93.794 1.059.163 

2000 1180 61 61 54 1004 2.694.245 482.750 332.104 72.172 1.807.219 

2005 2165 97 75 59 1934 4.453.156  579.587  477.349  135.253  3.260.967  
2010 2378 99 108 71 2100 5.449.120 833.934 524.698 103.064 3.987.424 

2013 2391 106 119 76 2090 6.152.405  1.045.507  557.588  174.879  4.374.431  

* 2013 – dados mais recente disponibilizado pelo INEP. 
Fonte: a partir de Inep/Mec Sinopse Educação Superior 1980-1998; 2000; 2005; 2010; 2013  

 

Ademais, no artigo 213, que posteriormente foi corrigido pela Emenda 

Constitucional nº 14/1996, institui que “as atividades universitárias de pesquisa e extensão 

poderão receber apoio financeiro do poder público”, portanto, reforça a parceria público-

privada, mas também possibilita investimento público nas instituições privadas. Santos (2014) 

questiona a legitimidade do financiamento público em instituições privadas ponderando que 

as essas estariam cumprindo sua obrigação legal e que não caberia serem premiadas por isto. 

As universidades de caráter confessional procuraram se organizar como fundações de direito 

privado para também participarem das discussões no MEC e a angariarem recursos públicos. 

Como consequência as IES públicas e privadas passaram a competir por recursos estatais. 

Por outro lado, o artigo 207, da CF/88, traz em suas premissas a possibilidade de 

parcerias das universidades públicas com a iniciativa privada. A permissão de parcerias com 

Fundações de Apoio Institucional (Lei nº 8958/1994 e Lei nº 12863/2013) diversificou as 

fontes de recursos das Universidades e tirou do Estado a responsabilidade de manutenção, em 

contrapartida, exigiu maior atividade extensionista pela prestação de serviços. Chaves (2009) 

analisa as possíveis relações entre a Reforma do Estado brasileiro e a reforma da educação 

superior e as consequências na organização e gestão das universidades públicas federais 

brasileiras. Para Chaves (2009) a reforma busca ajustar essas instituições ao paradigma 

gerencialista, à lógica produtivista de privatização e mercantilização de produtos acadêmicos 

economicamente rentáveis, pela assunção de princípios como flexibilidade, diversidade e 

competitividade, com o objetivo de contenção do gasto público.  
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A captação de recursos próprios promoveu nos gestores a defesa de serviços de 

ensino, pesquisa e extensão remunerados pelo mercado, segundo Chaves (2009), como 

alternativa à sobrevivência das instituições. O meio alternativo se deu via fundações de apoio, 

instituições de direito privado, ou seja, estabelecimento de parceria público-privada. Chaves 

(2009) conclui que em decorrência, áreas de maiores potencialidades de geração de renda 

passam a ser privilegiadas em detrimento de outras, acirrando conflitos internos. Os achados 

de Chaves (2009) se distinguem dos de Costa, Marques e Borges (2010) na área da saúde. 

A política nacional para a educação superior além dos programas de expansão e 

ampliação do acesso também estabelece programas de organização e gestão dos aparelhos 

federais e trazem algumas contradições, a exemplo, mesmo sendo importantes para o sistema 

de educação superior as IPES municipais e estaduais, em sua maioria, ficaram a certo modo 

em situação de vulnerabilidade, com limitações de recursos e à margem das discussões sobre 

a política nacional para a educação superior. Com a LDB/1996 é observado um grande 

volume de alterações nos estatutos e regimentos das IPES, principalmente no tipo de vínculo 

com o Estado, introdução do conceito de autarquia especial.  

Dada à característica de estrutura organizacional das universidades, processos de 

decisão colegiada, a accountability pode sofrer do problema de identificação do agente. A 

prestação de contas das atividades de apoio envolvem diversos fóruns internos e externos às 

universidades. Internamente podem ser citados: a auditoria interna, o conselho de 

administração, o conselho de curadores (quando previsto no estatuto e regimento) e o 

conselho universitário. Externamente, ao órgão executivo de vinculação (União, Estado e 

Município), e seus órgãos internos de prestação de contas e controle (secretarias de fazenda, 

auditorias internas e controladorias internas); aos legislativos, tribunais de contas e Ministério 

Público. A forma de prestação de contas está institucionalizada para o processo, ou seja, 

focados em responsabilizar os atores por seus esforços para alcançar resultados. E os arranjos 

institucionais moldam incentivos produzidos pela ameaça de sanção. 

A prestação de contas das atividades de apoio, em especial o uso do recurso público, 

envolve muitas mãos e muitos olhos (BOVENS, 2005), e reflete um contexto de 

desconfiança, baseado tanto em sanções formais e informais, bem como envolvem um 

extenso procedimentalismo e variados indicadores de resultados, que envolve três fases: 

planejamento, execução e prestação de contas. Os fóruns de accountability ou accountee são 

confrontados com múltiplos potenciais accountors, muitas mãos, e têm dificuldades de 

identificar quem contribuiu nas decisões, de que forma, e em qual grau, pois diversos agentes 
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contribuíram de diversas maneiras para as decisões. Assim, a conduta de uma organização é 

muitas vezes o resultado da interação entre tradições e decisões órfãs.  

A título de exemplo são apresentadas a seguir algumas formas adotadas pelos fóruns 

para a solução do problema das múltiplas mãos. Em 2016, o Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná e Ministério Público condenaram o Reitor e o Conselho Universitário da Universidade 

Estadual do Oeste (UNIOESTE) pelo pagamento da Tide (Tempo Integral e Dedicação 

Exclusiva), que havia sido instituído pela Resolução 105/2012 do Conselho Universitário, a 

diversos servidores, também sofreram sanções no processo. A estratégia do fórum 

administrativo de accountability para superar o problema das múltiplas mãos foi a 

accountability coletiva, all for one (BOVENS, 2005). 

Ou ainda, o caso da condenação da Universidade de São Paulo (USP) e de uma 

empresa prestadora de serviços de vigilância, em 2014, pela 43ª. Vara do Trabalho, a pagar 

R$ 1 milhão de indenização, a título de danos morais coletivos, devido ao não fornecimento 

de cestas básicas aos seguranças que trabalhavam na universidade. Pois, o benefício estaria 

previsto em norma coletiva e respaldado por contrato firmando entre a USP e a empresa 

prestadora de serviços. A estratégia do fórum jurídico de accountability para superar o 

problema das múltiplas mãos foi a accountability corporativa ou organizacional, organization 

as accountor (BOVENS, 2005). 

Por outro lado, a accountability das atividades de apoio apresenta problemas 

inerentes à definição do fórum, ou seja, prestar contas para quem? Quem é o accountee? Os 

gestores das IPES encaram diversos olhos, a quem se sentem obrigados a explicar e justificar 

suas condutas, e com base em diferentes critérios são julgados. O processo de prestação de 

contas no uso de recursos públicos envolve fóruns: organizacionais, políticos, legais, 

administrativos e profissionais (BOVENS, 2005).  

Mesmo legalmente dotadas de autonomia administrativa, financeira e patrimonial as 

IPES possuem um vínculo hierárquico com órgãos específicos de seus mantenedores, União, 

Estado ou Município. Os gestores das IPES têm subordinação política e administrativa. O 

problema da accountability organizacional é não ser acessível ao grande público (BOVENS, 

2005). Pode ser citado o caso que ocorreu, em 2003, quando o governador do Estado de Santa 

Catarina destitui o reitor eleito pela comunidade acadêmica da UDESC e nomeou um reitor 

interventor. 

Visto que os cargos de gestão e de membros dos conselhos das IPES são eletivos e, 

portanto, haverá o problema da accountability política, pois os critérios de julgamento político 

são sempre contestáveis e a contestação pode depender da cobertura da mídia, da formação de 
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coalizões e da oportunidade política (BOVENS, 2005). A título de exemplo podemos citar a 

gestão 2012-2016 da UFSC e do embate político interno sobre o uso dos recursos, os quatro 

excertos a seguir são notícias públicas na internet, a primeira delas se refere ao período 

eleitoral e apresenta a base de apoio político da candidata vencedora. A segunda se refere à 

contestação da gestão por parte do grupo de apoio nas eleições. A terceira se refere à 

contestação da gestão por parte do grupo de oposição nas eleições. E a quarta se refere ao 

escrutínio do novo processo eleitoral após mandato. 

[...] A vitória de Roselane Neckel foi garantida pelos alunos, que deram 

67,20% dos votos (6.518) à candidata do CFH. Entre os professores, Paraná 

foi melhor, com 52,69% dos votos, assim como entre os servidores técnico-

administrativos, onde o candidato da situação obteve 57,51% dos sufrágios. 

Dos 13.549 votos totais, houve apenas 228 nulos e 84 brancos. O clima 

favorável à professora Roselane podia ser medido pela animação dos jovens 

presentes no hall da reitoria antes do anúncio do resultado. [...] (Notícias 

UFSC, de 30/11/2011, disponível em 

http://noticias.ufsc.br/2011/11/oposicao-surpreende-e-vence-eleicao-para-a-

reitoria-da-ufsc/) 

[...] para uma reitora eleita numa plataforma de promessas que se sustentava 

em um único pilar – a democracia universitária para escolher “qual UFSC 

queremos” – Roselane mostrou-se mais do mesmo! Nenhum debate, 

nenhuma alteração na estrutura de tomada de decisões na UFSC. Os 

prometidos Fóruns de debates não aconteceram. Desde que assumiu a 

reitoria, só houve prioridades muito seletivas para a atual gestão: comprar 

um edifício milionário para alocar setores da própria administração, eleger 

diretores de centros politicamente alinhados com seu gabinete e se justificar 

continuamente para o Grupo RBS. Roselane parece prometer a UFSC do 

século XVII. Toda a comunidade universitária está alarmada com a falta de 

segurança para transitar no campus e nos seus entornos [...] (UFSC à 

Esquerda, de 19/08/2013, disponível em http://lh.eng.br/testes/2013/08/19/a-

ufsc-foi-cercada-pelo-imobilismo/). 

Seis meses depois de ser apresentado pela pró-reitoria de administração à 

reitora Roselane Neckel, o projeto de iluminação do campus de Florianópolis 

da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) continua no papel. A 

medida está dentro do plano de segurança no campus, que no dia 25 de 

março foi palco de confronto entre estudantes e policiais federais e militares 

durante operação contra o tráfico de drogas. O projeto prevê a ampliação de 

545 para 1.335 pontos iluminados na universidade [...] (Floripamanhã, de 

02/04/2014, disponível em http://floripamanha.org/2014/04/apresentado-ha-

seis-meses-projeto-de-iluminacao-da-ufsc-nao-saiu-do-papel/). 

[...] Primeira mulher a comandar a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), a reitora Roselane Neckel ficou apenas em quarto lugar na disputa 

de sua própria sucessão. Com votações abaixo dos 10% entre os servidores e 

estudantes da instituição, ela ficou longe da briga que será decidida entre os 

professores Luís Carlos Cancellier e Édson De Pieri no segundo turno. Logo 

após a oficialização de derrota, ela avaliou a disputa [...] (Diário Catarinense 

de 21/10/2015, disponível em 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2015/10/roselane-neckel-nao-

conseguimos-mostrar-tudo-que-fizemos-pela-ufsc-4883778.html). 
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A accountability jurídica é cada vez mais importante para os gestores públicos, pois 

reflete tanto a crescente formalização das relações sociais, como a maior confiança depositada 

no judiciário do que no legislativo (BOVENS, SCHILLEMANS e GOODIN, 2014). 

Entretanto, Bovens (2005) alerta que esse é o tipo de accountability mais inequívoco, pois o 

escrutínio jurídico será baseado em padrões legais detalhados, prescritos por estatutos civis, 

penais, administrativos ou precedentes. Como exemplos da prestação de contas do uso de 

recurso público por gestor de IPES ao judiciário podem ser citados dois casos recentes: (1) 

Em 2016, Juiz da 3ª. Vara Federal condena a pena de prisão ex-reitor da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF) e o diretor executivo da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao 

Ensino, Pesquisa e Extensão (FADEPE) em ação do Ministério Público Federal (MPF) pelo 

crime previsto no artigo 10 da Lei 7.347/1985, que consiste em recusar, retardar ou omitir 

dados técnicos requisitados pelo Ministério Público. (2) Em 2017, Ministério Público Federal 

(MPF) moveu ação civil pública por prática de improbidade administrativa contra reitor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente do Centro Acadêmico de 

Engenharia da UFRJ e foram absolvidos das acusações pela 21ª Vara Federal do Rio de 

Janeiro, por inexistência de ato de improbidade. Os dois casos são bem distintos e não 

comparáveis, mas exemplificam a accountability jurídica, legal accountability (BOVENS, 

2005) no uso do recurso público para os gestores de IPES. 

Os dois casos anteriormente apresentados também ilustram os fóruns quasi-legal, 

que são os auditores e controllers que exercem de forma independente e externa a supervisão 

e controle administrativo e financeiro. No Brasil os fóruns administrativos são exercídos pelos 

Tribunais de Contas e o Ministério Público. E exercem controle financeiro e administrativo 

regular, com base em estatutos específicos e normas prescritas. Cabe apontar que as três IPES 

em estudo estavam com auditorias do Ministério Público e do Tribunal de Contas nos dias das 

entrevistas, de acordo com os entrevistados, dada a existência de diversos outros casos dessas 

auditorias sugerem um caso de explosion auditor nas IPES. 

A accountability para as atividades de apoio quando vista pela perspectiva dos fóruns 

externos são predominantemente caracterizadas como um arranjo de culpabilidade, contexto 

de punição, pautado na prestação de contas do seguimento de um conjunto de normas 

procedimentais, com múltiplos accountors e múltiplos accountees. Essas características o 

categorizam no modelo burocrático da administração pública, aqui nominada de 

Accountability Administrativa, Financeira e Patrimonial (AAFP). Quando vista pela 

perspectiva dos fóruns internos, processos democráticos eleitorais e de decisões colegiadas, 

instituídos pela Lei 5540/1968, assume a característica do modelo de governança pública 
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quando do processo de planejamento e das decisões de onde os recursos serão investidos, aqui 

nominada de Dynamic Accountability (DA). Mas a execução e o controle observa-se que os 

órgãos colegiados são fóruns que atuam em consonância aos externos, fazendo parte da 

AAFP. 

 

3.2.2. Accountability das Atividades finalísticas: ensino, pesquisa e extensão 

O aparato institucional legal para as atividades finalísticas foi apresentado em seção 

anterior de forma que nesse item será apresentada a categorização. Assim como para as 

atividades de apoio as de ensino, pesquisa e extensão também possuem múltiplos accountors 

e múltiplos accountee. A MP nº 938/1995 tornou o mercado o fórum preponderante para a 

prestação de contas a partir do desempenho dos estudantes. Mesmo com as mudanças 

instituídas pela MP nº 147/2003 ainda manteve-se o mercado como fórum, com a prestação de 

contas dos indicadores ENADE, CPC e IGC, e as sanções de mercado como indutores do 

comportamento dos gestores das IPES. De modo, que esse aparato legal assume 

características do modelo gerencialista de administração pública, aqui nominada de 

Accountability Ensino, Pesquisa e Extensão (AEPE). 

A accountability é concebida em um contexto que sugere confiança na tomada de 

decisão associado a um contexto de desconfiança no atingimento dos resultados, a partir das 

regras de mercado. Os gestores e as IPES são qualificados e responsabilizados pelos 

resultados da política pública. Ou seja, uma visão privada e de mercado. São os resultados que 

movimentam e direcionam a organização e pressupõe confiança no processo de decisão do 

gestor. A punição é a não sobrevivência organizacional no mercado, para o gestor é o 

rompimento do contrato. Havendo a necessidade de existência de controles externos e de 

estabelecimento de padrões para medição de objetivos para que ocorra accountability, na 

forma de auditorias (accountability institucional). 

Entretanto, arranjos institucionais após a MP nº 147/2003, como a autoavaliação 

institucional, a reorganização dos conselhos e câmaras que discutem o Plano Nacional de 

Educação trazem características do modelo de governança pública. Para além das 

características internas das IPES instituídas pela reforma universitária, Lei 5540/1968, 

expandida para todas as IPES após a LDB/1996, estrutura descentralizada em centros de áreas 

frouxamente interligadas por processos de decisões colegiadas e processos eleitorais. 

Adicionalmente, as Leis nº 8958/1994 e nº 12863/2013 reforçam o modelo de governança 

pública, pela coordenação de atores estatais e não estatais nas operações de governo, parcerias 

público-privadas (PPPs) e notadamente uma das fontes dos escândalos envolvendo IPES. 
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Accountability é considerada como multifacetada e caracterizada como processo 

democrático. A responsabilidade dos servidores públicos por cumprir a lei, manter uma 

postura ética, defender o interesse público e os princípios democráticos e atender ao interesse 

dos cidadãos. Tem também a característica do agente público ter a capacidade de 

compreender e responder às necessidades e às expectativas dos cidadãos. Reconhece a 

accountability institucional em relação à conformidade com as regras e procedimentos 

administrativos e resultados esperados. Acrescenta o controle sobre o ‘dever’ do servidor 

público. Aqui nominada de Dynamic Accountability. 

Esta pesquisa intenciona compreender a influência da coexistência de três 

mecanismos distintos, AAFP, AEPE e DA, afetam as motivações intrínsecas dos gestores, 

bem como compreender se a lógica da adequação interfere na influência de três mecanismos 

de accountability distintos sobre as motivações intrínsecas dos gestores da UFSC, UDESC e 

FURB. Pois como apresentado anteriormente enquanto a AAFP intenciona coibir a 

discricionariedade a AEPE e a DA intencionam estimular. Levando a considerar que a 

dissonância entre mecanismos de accountability conduzem ao problema de over-

accountability. 

.  
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4. METODOLOGIA 

Este capítulo está estruturado em (1) a questão de pesquisa e hipótese, (2) as 

categorias analíticas; (3) os objetivos e o delineamento da pesquisa; (4) a população e a 

seleção dos casos; (5) os dados, a coleta e o tratamento.  

4.1. Pergunta de pesquisa 

As mudanças institucionais legais, após a Constituição de 1988, instituem um 

imbricado de mecanismos de accountability para o serviço público e para a educação superior 

pública brasileira e que associados aos mecanismos das IPES formam um sistema de 

accountability complexo e multifacetado. As IPES são organizações complexas e apresentam 

típica tensão com o controle externo. Adicionalmente, se considerado que os agentes 

procuram a aprovação e suas escolhas são muitas vezes baseadas na lógica da adequação, ou 

seja, suas decisões são muitas vezes mais influenciadas pela sua necessidade de aprovação e 

apoio de importantes grupos sociais do que o desejo de obter resultados específicos, na 

expectativa de justificar seus julgamentos, ações e decisões a outros tem uma influência 

marcante nesses julgamentos, ações e decisões (Mansbridge, 2014). Nesse sentido esta tese 

busca responde a seguinte questão: Como a lógica da adequação interfere na influência de três 

mecanismos de accountability distintos sobre os gestores da UFSC, UDESC e FURB?  

Considerando o exposto por (PETERS, 2014) que novos mecanismos de 

accountability se juntam a uma série de outras interpretações e instrumentos de 

responsabilidade administrativa, se por um lado, esse embricamento de mecanismos fornece 

um conjunto rico para aqueles que tentam controlar o sistema administrativo, por outro, no 

entanto, os múltiplos meios e múltiplos significados podem criar incerteza e confusão tanto 

para a burocracia quanto para os cidadãos.  

Assim, parte-se da hipótese de que os gestores da UFSC, UDESC e FURB serão 

mais influenciados pela lógica da adequação do que pelos mecanismos de accountability, e 

que dada a dissonância entre os mecanismos AAFP, AEPE e DA, ou seja, enquanto a AAFP 

intenciona coibir a discricionariedade, a AEPE e a DA intencionam a estimular, os gestores 

buscaram a adaptação aos mecanismos privilegiando o equilíbrio e a coerência organizacional 

interna. Leva a considerar que a dissonância entre mecanismos de accountability conduzem 

ao problema de over-accountability. 
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4.2. Categorias Analíticas 

Os estudos que contribuem para a compreensão da influência da accountability sobre 

as motivações intrínsecas dos indivíduos foram desenvolvidos a partir de experimentos, Deci 

(1970), Goldin (1980), Deci e Ryan (1985), Frey (1987), Tetlock (1992), Deci e Koestner 

(1999), Behn (2001), Philip (2008), Ryan e Deci (2006) e demonstram a relação 

determinística entre essas variáveis. Esses estudos observam os efeitos de uma intervenção 

deliberada de ajuste controlado, que oferece a oportunidade de estabelecer causalidade por 

meio da ferramenta de randomização. A partir da literatura são definidas as variáveis: 

accountability e motivações intrínsecas: 

(1) – Accountability - variável independente - é vista como um arranjo institucional, 

definida como uma relação social na qual os atores sentem-se obrigados (formal 

ou informal) a explicar e justificar sua condução (performance – processos ou 

resultados) para alguém (virtual ou real), que irá debater, julgar e aplicar a 

sansão, (formal ou informal) (BOVENS, 2005, P.185). 

Essa variável é explorada nesta pesquisa a partir dos mecanismos de accountability 

que compõe o sistema de Accountability para as IPES. E são divididos em três conjuntos de 

arranjos institucionais. (1) accountability administrativa, financeira e patrimonial (AAFP), 

formados pelas leis e regulamentações da administração pública; (2) accountability ensino, 

pesquisa e extensão, formado pelas leis e regulamentos para a educação superior; e, (3) 

dynamic accountability instituído pelos estatutos, regimentos e regulamentos das IPES, e 

autoavaliação institucional. O arranjo institucional revela qual ator (accountor) deverá se 

sentir obrigado a explica e justificar sua conduta (qual conduta e de que forma), para um 

fórum (real ou virtual, accountee), que irá debater, julgar e aplicar a sanção, (formal ou 

informal) (BOVENS, 2005). 

A escolha dos arranjos institucionais considera o artigo 207 da CF/1988 - “as 

universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”, ou seja, mecanismos específicos para a gestão financeira e patrimonial, os 

específicos para ensino, pesquisa e extensão, e aqueles mecanismos mistos. Também foi 

considerada a autonomia, se os arranjos institucionais de garantia da autonomia, portanto são 

interno da organização, e aqueles institucionalizados externamente.  

A accountability é explorada através dos arranjos institucionais e categorizados: (a) 

modelo burocrático, pela prestação de contas administrativa, financeira e patrimonial. (b) 
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modelo gerencial, pela prestação de contas da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. 

(c) modelo da governança pública, pela prestação de contas da estrutura eleitoral e de decisão 

das IPES, autoavaliação institucional. Por duas perspectivas a intencionalidade na criação do 

arranjo institucional e o evento crítico ex-post.  

(2) Mix de motivações intrínsecas dos atores – variável dependente - as razões 

intrínsecas para tomar uma ação (Deci, 1970). A SCTA trata o conjunto de 

motivações intrínsecas dos agentes, como honestidade; trabalho árduo; 

preocupação com a qualidade do trabalho; reputação, desempenho; produtividade 

(Manbridge, 2014), honra (Pennington & Schlenker apud Lerner e Tetlock, 

1999), ansiedade social, sentimento de envolvimento pessoal, dilemas éticos 

(Brockner et al., 1981), auto-estima, auto-determinação, percepções, afetos e 

satisfações dos subordinados em relação à equipe de trabalho imediata e à 

corporação de forma mais geral, ameaças de punição (Ryan e Deci, 1989).  

Esse conjunto de motivações são relacionadas aos mecanismos de accountability, 

considerando as proposições do Selection Model, contexto de confiança e de desconfiança; do 

Process Accountability/ Outcome Accountability, forma de prestação de contas, processo ou 

indicadores de desempenho; e do Dynamic Accountability, negociação e recursividade. A 

observação das motivações serão investigadas pelas falhas nos padrões de comunicação dos 

gestores. 

4.3.. Delineamento da pesquisa 

Ante o problema de pesquisa três objetivos são propostos. O primeiro refere-se a 

estruturação de um arcabouço teórico que possibilite a análise organizacional pelo prisma da 

influência do sistema de accountability sobre as motivações intrínseca dos agentes públicos, 

de modo alternativo à predominância, da relação principal-agente e de eficácia dos 

mecanismos de accountability, na literatura nacional. O segundo objetivo é caracterizado pela 

contextualização histórica da educação superior brasileira, em especial após a Constituição 

Federal de 1988. O terceiro objetivo, eminentemente empírico, refere-se ao estudo sistemático 

a partir da coleta dos dados, de forma a compreender como o sistema de accountability afetou 

as motivações intrínsecas dos gestores de IPES, se existem diferenças ou semelhanças nas 

motivações intrínsecas de gestores de IPES com diferentes origens de recursos e a exploração 

se a lógica da adequação ajuda a explicar essas semelhanças e diferenças. 
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Koch e Wüstemann (2014) indicam que o experimento é menos adequado para 

documentar quais os mecanismos existentes no mundo real e para identificar as formas pelas 

quais estes são diferentes uns dos outros, para tanto, deve-se buscar em outras abordagens de 

pesquisa para descobrir essas informações. A abordagem deste estudo é qualitativa. Os 

objetivos definem suas características: estudo comparativo, exploratório, descritivo, 

interpretativo. Procedimento empírico se dará ex-post facto, e reconstitui fatos passados.  

O desenho da pesquisa busca na teoria interpretativa ou da ação a influencia da 

accountability sobre os gestores, pois essa teoria, conforme (DENHARDT, 2015), 

compreende que as pessoas tanto influenciam quanto são influenciadas pelas circunstâncias 

que as cercam e concebem o mundo em termos simbólicos, de forma que a capacidade de 

autorreflexão deve considerar qualquer interpretação da atividade humana. Este tipo de estudo 

necessita cuidado com a seleção das fontes de coleta de dados, para que sejam relevantes aos 

limites do tempo a serem investigados, outra questão relevante é como considerar as 

influências das opiniões atuais sobre a percepção e avaliação de experiências anteriores. 

Como método ou estratégia de pesquisa caracterizada como comparativo de casos, 

pois busca observa mais de um caso e compará-los. A comparação das motivações intrínsecas 

dos gestores de IPES pesquisados propicia o aprofundamento sobre a influência da 

accountability sobre suas motivações intrínsecas e se essas se constituem em ações nas quais 

acreditam não servirem de fato os verdadeiros interesses do principal. Casos são utilizados 

para contribuir com o conhecimento aprofundado de um fenômeno e de seu contexto quando 

os limites entre fenômeno e contexto não estão claramente definidos (YIN, 2005). A 

observação de multiplicidade de casos concentrando-se em aspectos particulares necessita de 

atenção na seleção dos casos a serem comparados, com o grau de padronização ou constância 

de alguns aspectos para conseguir relacionar diferenças em relação à dimensão comparativa. 

Exploratório pela escassez de estudos que tratem sobre a compreensão do sistema de 

accountability e sua relação com as motivações intrínsecas dos agentes, no sistema de 

educação superior pública. A literatura sobre educação superior no Brasil refere-se a dois 

polos: (1) aumento da demanda social por accountability na educação superior; (2) avaliação 

institucional. O primeiro trata accountability como um termo genérico e o debate sobre 

autonomia e controle, revelado pelo que Santos (1989) nominou de tripla crise: hegemônica, 

legitimidade e institucional, ou seja, entre conhecimentos exemplares e conhecimentos 

funcionais, entre hierarquização e democratização, e entre autonomia institucional e 

produtividade social. Neste polo estão Chauí (1999, 2003, 2008); Zchwartzman (1988, 2003, 

2004, 2006, 2011); Corbucci (2000, 2004, 2007, 2014). O segundo polo se dedica a três 
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vertentes: (1) autoavaliação institucional (Dias Sobrinho, 2011, 2012); (2) avaliação do 

sistema, vinculada ao monitoramento de qualidade por padronizações (Fiscarelli e Souza, 

2007; Pereira, 2012, Rothen, 2012); e (3) avaliação da política pública (Tavares, Oliveira e 

Seffert, 2010; Catani, Oliveira e Michelotto, 2010; Bertolin e Marcon, 2015). Esta literatura 

tem pouco discutido sobre como o todo o sistema de accountability afeta o agente público, há 

a vertente da quarta geração de avaliação institucional que se aproxima dessa questão.  

Na literatura brasileira sobre accountability tem priorizado a discussão dos 

mecanismos de accountability (Abrúcio e Loureiro, 2005; Ceneviva e Farah, 2007; 

Sacramento e Pinho, 2009; Rocha, 2011; Oliveira, 2012; Loureiro, Abrucio, Olivieri e 

Teixeira, 2012; Zucolloto e Teixeira, 2014) nas seguintes áreas de análise: instituição política 

ou governamental, sistema político eleitoral, instrumento de gestão, e relações entre governo e 

sociedade civil (MEDEIROS, CRANTSCHANINOV e SILVA, 2013). Assim, o impacto do 

ambiente social do agente sobre seu comportamento é desconsiderado. Bem como uma 

análise do sistema de accountability por uma perspectiva histórica, de sua dinâmica e 

conflitos. 

A pesquisa assume natureza qualitativa e pode ser classificada quanto aos objetivos 

como uma pesquisa descritiva, pois compreende quatro aspectos: descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais (BEST apud MARCONI e LAKATOS, 2011). Para 

Boaventura (2007) os estudos descritivos identificam características de um fenômeno e 

estende o estudo com a atenção para a ocorrência de eventos que permitam entender esse 

fenômeno. Quanto aos procedimentos técnicos é utilizado o parâmetro de pesquisa teórico-

empírica. Considera-se como nível da análise do fenômeno como organizacional e as 

unidades de análise agentes, documentos (leis, regulamentos, regimentos, estatutos). Desta 

forma as fontes de coletas de dados serão: entrevistas em profundidade e documentos. 

4.4. População e seleção do caso 

Para a seleção dos casos inicialmente forma observados dados quantitativos de 

instituições e de matrículas no ensino superior presencial, no período de 1980 à 2013, 

disponibilizados no sítio do INEP, estes foram compilado na tabela 2, apresentado no capítulo 

3. Aspecto que chama atenção para as instituições municipais é a criação de novas 

universidades, de 2 em 2000 passam à 11 em 2013, considerando as limitações orçamentárias 

dos municípios em relação à União e aos Estados, e que os gastos com educação superior não 

podem ser contabilizados junto aos gastos dos limites orçamentários com educação. As 
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variações dos dados das IPES estilizam que a origem dos recursos é elemento importante no 

período da introdução de novos mecanismos de accountability para as IPES. Este fato 

estilizado sinaliza haver diferenças significativas entre aparelhos federais, estaduais e 

municipais em resposta aos enfrentamentos das transformações a partir da Constituição 

Federal de 1988, e das decisões na busca por sobrevivência e atendimento às necessidades 

sociais. Considerando que estudos comparativos necessitam que acurado processo de seleção 

dos casos, considerou igualdade na indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão e diferença 

na origem dos recursos financeiros, forma estabelecidos quatro critérios. 

1º critério - refere-se a existência destas instituições em 1988, ano crítico ou de 

ruptura para o período de análise, e já ser universidade – indissociabilidade ensino, pesquisa e 

extensão, bem como algumas dos 181 aparelhos categorizados com estabelecimentos isolados 

passam por processos de agrupamentos, estadualização/federalização, fechamento ou 

privatização. Das 233 IES existentes em 1988 este critério restringe a população para 52 IES.  

2º critério - refere-se que cada caso tenha vinculo com um ente federativo, diferentes 

origens de recursos, ou seja, um caso deve estar vinculado à União, outro ao Estado e outro ao 

Município, durante todo o período de 28 anos (1988- 2016), origens diferentes de recursos. 

Este critério restringe a população para nove aparelhos. 

3º critério - refere-se localização geográfica, os três casos devem ser próximos 

geograficamente para mitigação os efeitos sociais, culturais e econômicos, externos as IPES 

(ver quadro 5). As duas universidades públicas municipais em 1988 eram a Universidade de 

Taubaté (SP, credenciada em 1976) e a Universidade Regional de Blumenau (SC, credenciada 

em 1986), limitando o estudo aos estados de São Paulo (2 Federais - UNIFESP e UFSCAR e 

3 Estaduais - USP, UNICAMP e UNESP) e de Santa Catarina (1 Federal - UFSC e 1 Estadual 

- UDESC).  

Quadro 5 - Características da População de IPES 
Aparelho Sede Estado Unidade 

Administrativa 

Categoria  

Administrativa 

Estrutura 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo São Paulo SP Federal Universidade Multi-campi  

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos São Carlos SP Federal Universidade Multicampi  

USP – Universidade de São Paulo São Paulo SP Estadual Universidade Multi Campi  

ÚNICAMPI – Universidade Estadual de Campinas Campinas SP Estadual Universidade Multicampi  

UNESP – Universidade Estadual Paulista  SP Estadual Universidade Multi-campi  

UNITAU – Universidade de Taubaté Taubaté SP Municipal Universidade Campus Único 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catariana Florianópolis SC Federal Universidade Multi-campi 

UDESC – Universidade Estadual de Santa Catarina Florianópolis SC Estadual Universidade Multi-campi 

FURB – Universidade Regional de Blumenau Blumenau SC Municipal Universidade Multi-campi 

Fonte: pesquisa nos sites das diversas ies. 

 

 

4º critério - IPES com característica semelhante estrutura de campus (ou campus 

único ou multicampi). A estrutura campus único ou multicampi é um fator relevante, pois é 
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um elemento que centraliza ou descentraliza unidades de gestão, ou seja, implica em 

quantidade de níveis hierárquicos, bem como influencia na definição de critérios de 

distribuição interna de recursos. De modo que ao optar por estruturas iguais, supoem-se uma 

mesma quantidade de níveis hierárquicos para os diferentes casos. As universidades federais e 

estaduais de São Paulo possuíam em 1988 estruturas multicampi, sendo muito distintas as 

estruturas multicampi – ou em um mesmo município ou diferentes municípios, enquanto que 

a municipal possuía estrutura de campus único. Assim, os casos selecionados foram a UFSC, 

UDESC e FURB, todas multicampi em diferentes municípios.  

4.5. Dados - Coleta e Tratamento  

Para a concretização da pesquisa foram utilizadas duas fontes de coleta de dados: 

indivíduos e documentos. Sendo a fonte primária: Indivíduos. A coleta de dados a partir dos 

indivíduos tem como procedimento técnico a entrevista semiestruturada. Para a seleção dos 

entrevistados considerou-se como relevante que os indivíduos a prestarem as entrevistas 

tivessem uma relação direta com os mecanismos de accountability e exercer a função de 

representação da universidade, reitor, pois suas ações ou não estabelecem os direcionamentos 

dos recursos organizacionais. Os indivíduos entrevistados foram os reitores cada uma das 

instituições.  

O contato com os reitores foi primeiramente por telefone através da chefia de 

gabinete da reitoria das IPES selecionadas. Na sequência foi enviada uma de carta de 

apresentação, do pesquisador e da pesquisa com a solicitação de entrevista de pesquisa, por 

correio eletrônico, indicado pela chefia de gabinete. Não havendo resposta eletrônica à 

solicitação após uma semana foi realizado novo contato telefônico, não obtendo resposta 

foram se sucedendo novos contatos até a obtenção de uma agenda com o reitor ou outro 

entrevistado por ele indicado que fizesse parte da alta gestão da IPES.  

O reitor da UFSC, não aceitou dar a entrevista, entretanto indicou o diretor geral do 

gabinete da reitoria para falar em seu nome. Foi solicitado ao entrevistado que indicasse duas 

outras pessoas que exercesse cargos de direção e fossem membros do conselho universitário, 

a intencionalidade do efeito cascata era identificar o grupo social ao qual o gestor pode ter a 

necessidade de aprovação e apoio. E considera que os indicados serão sujeitos relevantes para 

o tema pela visão do primeiro entrevistado. Foram entrevistados: UFSC: o diretor geral do 

gabinete do Reitor, o diretor do Centro de Ciências da Saúde e o Pró-reitor de Pesquisa. Na 

UDESC o reitor prontamente aceitou conceder a entrevista e indicou o diretor geral da ESAG. 
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Na FURB a princípio houve dificuldade de agendamente com o reitor, entretanto, ele 

concedeu a entrevista expontaneamente quando encontrou a pesquisadora na antesala do 

gabinete, essa aguardava a chefe de gabinete para formalizar agenda. Como a princípio houve 

dificuldade de data disponível na agenda do reitor, assim foi indicado o vice-reitor (também 

pró-reitor de Administração). Prontamente foi realizado agendamento com o vice-reitor e esse 

indicou o Coordenador de Relações Internacionais, que também foi indicado pelo reitor.  

A entrevista teve por base um roteiro semi-estruturado, dividido em dois blocos de 

questões. O primeiro explorar o entendimento espontâneo de accountability; do sistema de 

accountability para as IPES, dos mecanismos. A espontaneidade releva quem ele acredita ser 

principal, o que ele acredita ser o interesse do principal, onde ele se sente obrigado a justificar 

e explicar suas ações e de que forma. Revela também os mecanismos que estão mais presentes 

no seu cotidiano. 

O segundo bloco explora pela indução como mecanismos específicos afetam suas 

motivações intrínsecas. É especificado para o entrevistado um mecanismo e solicitado a 

exploração espontânea do mecanismo. Os mecanismos accountability específicados: (1) 

atividades de apoio: AAFP, (2) atividades finalísticas: AEPE e (3) dynamic accountability. O 

conjunto da dynamic accountability está institucionalizado a partir do estatuto e regimento das 

IPES, (a) processos eleitorais para os cargos de gestão, (b) órgãos colegiados de decisão e 

controle e (c) autoavaliação institucional. Durante a entrevista foram introduzidos estímulos a 

partir dos constructos teóricos: honestidade; trabalho árduo; preocupação com a qualidade do 

trabalho; reputação, desempenho; produtividade (Manbridge, 2014), honra (Pennington & 

Schlenker apud Lerner e Tetlock, 1999), ansiedade social, sentimento de envolvimento 

pessoal, dilemas éticos (Brockner et al., 1981), auto-estima, auto-determinação, percepções, 

afetos e satisfações dos subordinados em relação à equipe de trabalho imediata e à corporação 

de forma mais geral, ameaças de punição (Ryan e Deci, 1989).  

A coleta dos dados secundários tem como fonte documentos. Os documentos 

analisados foram a legislação pertinente ao uso dos recursos públicos, a da educação superior 

e os documentos internos, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, da 

Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC e da Universidade Regional de Blumenau 

– FURB, de regulação (Estatuto e Regimento), para a descrição dos mecanismos de 

accountability (eleições de gestores e decisões colegiadas) e identificar semelhas e diferenças 

existentes entre as três universidade. Também foram analisados relatórios (Plano de 

Desenvolvimento Institucional, Relatório da Comissão de Avaliação Institucional, Relatórios 

de Prestação de Contas, Atas do Conselho Universitário do ano de 2016), e sites (histórico, 
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estrutura organizacional e seus membros, link de transparência e acesso à informação). No 

sentido de identificar formas de comportamento, valores, regras, conceitos, princípios, 

soluções de problemas, que ao longo do tempo foram percebidas como responsáveis pela 

sobrevivência destas IPES, ou seja, padrões culturais, que são percebidos pela linguagem, 

imagens, ritos, mitos, hábitos e objetos – arquitetura, móveis, espaços físicos, decoração.  

Para o quadro de dados secundários foi realizado um levantamento de eventos 

críticos da AAFP por meio do site de busca google® a partir da combinação da sigla ou nome 

da universidade com os termos, tribunal de contas, ministério público, irregularidade(s), 

escândalo(s), fraude(s), denúncia(s). As notícias foram rastreadas ao momento inicial do 

evento, formando uma linha do tempo como o que foi prestado contas em qual fórum e a 

sanção. Para a AEPE foi realizado o levantamento do IGC contínuo para o período de 2007 a 

2015, a partir da base de dados do INEP/MEC. 

Esses dados estabelecem a triangulação dos dados coletados a partir das entrevistas, 

pois auxiliam na análise das falas dos atores. E permitem a investigação da interveniência da 

lógica da adequação na relação entre os mecanismos de accountability e as motivações 

intrínsecas dos gestores da IPES.  

Limitações da pesquisa (1) subjetividade inerente às pesquisas qualitativas, tanto do 

pesquisador quanto dos entrevistados, desta forma buscará superar tal limitação pelas fontes 

de dados: pessoas, documentos; (2) limitações do método, escolha inadequada de 

documentos, imprecisão na definição de objetivos, no sentido de mitigar esta limitação se 

recomenda a triangulação de dados; e (3) disponibilização irrestrita das informações por parte 

da instituição a ser pesquisada.  
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5. ACCOUNTABILITY E OS GESTORES UNIVERSITÁRIOS 

Este capítulo tem o objetivo de caracterizar os casos em estudo, a Universidade 

Federal de Santa Catarina - UFSC, a Universidade Estadual de Santa Catarina - UDESC e a 

Universidade Regional de Blumenau – FURB, descrever e analisar como os mecanismos de 

AAFP, AEPE e DA do sistema de accountability instituído a partir da Constituição Federal de 

1988 afetaram as motivações intrínsecas dos gestores de diferentes universidades públicas, 

por origens de mantenedor, e comparativamente, analisar se a lógica da adequação foi 

interveniente na relação entre os mecanismos de accountability analisados e as motivações 

intrínsecas dos gestores.  

5.1. As Universidades: UFSC, UDESC e FURB 

As três universidades são diferentes na origem dos seus recursos financeiros, a UFSC 

predominantemente tem seus recursos a partir dos repasses da União, a UDESC 

predominantemente tem seus recursos a partir dos repasses do governo do Estado de Santa 

Catarina e a FURB tem seus recursos a partir das mensalidades pagas pelos estudantes. São 

diferentes na quantidade de recursos disponíveis. Historicamente elas são criadas na mesma 

década, mas são distintas na quantidade de estudantes, na quantidade de cursos, na quantidade 

de agentes técnicos e administrativos, na quantidade de docentes e na titulação do corpo 

docente. Os casos em números está na tabela 3 a seguir.  

A partir do levantamento dos eventos críticos foram observados os seguintes eventos: 

A UFSC apresenta eventos críticos em sua relação com fundações de apoio nos anos de 2007 

e 2013, em 2015 os eventos são relacionados ao controle de ponto de professores, aquisição 

de um prédio e no site de transparência, em 2016 o Ministério Público solicita providencia da 

reitoria para a desocupação dos estudantes no prédio da reitoria. 

Em relação a UDESC foram encontradas apenas notícias de evento ocorrido em 2002 

por irregularidades nos processos de licitação de equipamentos, sendo que a condenação dos 

responsáveis ocorreu em 2016. Nos noticiários foi encontrada apenas um caso de 

irregularidade na FURB, em 2007, referente a contratação de empresa de prestação de 

serviços de propriedade de funcionário envolvido no processo de licitação, havendo 

responsabilização. Estes casos foram observados pela mídia, fórum virtual e não institucional. 

Nos sites do Ministério Público e Tribunais de Contas há uma diversidade de termos de 



77 

 

 

ajustamento de conduta, destaca-se os referentes as relações com fundações de apoio e 

controle das atividades docentes. 

Tabela 2 - UFSC, UDESC e FURB em Números 
 UFSC UDESC FURB 

Data de fundação 18/12/1960 20/05/1965 20/12/1967  

Campi 

Florianópolis, Araranguá, 

Curitibanos, Joinville e 

Blumenau 

Florianópolis, Joinville, São 

Bento do Sul, Lages, Oeste, 

Laguna, Ibirama, e Balneário 

Camboriú  

Blumenau (4 campi), Gaspar e 

Timbó 

Cursos de Graduação – presencial 105 47** 47** 

Cursos de Graduação – a distância 13   

Cursos Especialização 29 10 20 

Cursos Stricto-senso Mestrado – acadêmico 61 29 10 

Cursos Stricto-senso Mestrado - profissional 15   

Cursos Stricto-senso Doutorado 55 11 4 

Estudantes de Graduação – Presencial 27.156 10.931 10.207 

Estudantes de Graduação – à Distância 1.586 1.581 0 

Estudantes Especialização 7.901 276 426 

Estudantes Stricto-senso Mestrado Acadêmico 3.411 955 368 

Estudantes Stricto-senso Mestrado Profissional 381  0 

Estudantes Stricto-senso Doutorado 3.590 452 73 

Docentes – titulação graduação 12  12 

Docentes – titulação especialização 19 8 196 

Docentes – titulação mestrado 182 214 404 

Docentes – titulação doutorado 2.072 615 236 

Docente Substituto – graduação  215 336  

Agentes Técnicos e Administrativos 3.217 779 1.429 

Pessoal Terceirizado 1.115  183 

Receita Total Realizada (2015) 1.040.968.910,36 * 345.051.436,00 171.918.051,00 

Despesa Total Realizada (2015) 1.040.968.910,36 * 345.595.942,62 166.026.329,00 

*Não há acesso a informação orçamentário/financeira UFSC, estes dados são constante do PDI 2015-2019 e se referem ao ano de 2013 

** Possui ensino na modalidade à distância, mas os dados disponíveis não permitem diferenciar EAD de presencial. 

 

A partir dos dados do INEP foi elaborada figura 1, abaixo, que apresenta o IGC 

contínuo das três IPES, cabe notar que em 2007, UFSC e UDESC possuíam IGCs muito 

próximos, entretanto, ao longo do tempo o IGC da UDESC abaixa, e mesmo com a melhora 

no ano de 2012 não retoma a nota de 2007, e em 2015 atinge seu pior IGC. A UFSC apresenta 

um crescimento constante e uma ligeira redução em 2015. O IGC da FURB se mantem 

constante no período 2007 a 2009, tem crescimento entre 2009 e 2010, se mantem estável até 

2013 e tem significativa redução de 2013 a 2015, o IGC de 2015 é abaixo do de 2007. 

 

Figura 1 - Trajetória do IGC da UFSC, UDESC e FURB, 2007à 2015 
Fonte: a partir do banco de dados do INEP 

 

Os projetos dessas universidades nascem no período desenvolvimentista, 

“desenvolver o Brasil 50 anos em 5”, marcado pela entrada das multinacionais no mercado 
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nacional, da guerra fria e da contestação do capitalismo. Em suas publicações comemorativas 

de 50 anos essas IPES destacam elementos importantes para elas. No documento da UFSC há 

o destaque ao papel da universidade para a sociedade e no trabalho árduo dos docentes para a 

concepção da universidade. No documento da UDESC é destacado o papel de Celso Ramos e 

do governo do Estado de Santa Catarina e as falhas do aparato de estado. No documento da 

FURB o esforço comunitário e a falta de apoio dos governos estadual e federal são 

destacados. Abaixo segue o primeiro parágrafo da narrativa de suas histórias nos livros 

comemorativos de 50 anos. 

UFSC - A UFSC na década de 1960: outras histórias... No dia 12 de março 

de 1962, reuniram-se no Teatro Álvaro de Carvalho, o governador do estado 

de Santa Catarina, o arcebispo metropolitano, o presidente do Tribunal de 

Justiça, entre outras “ilustres” personalidades, para a solenidade de 

instalação da Universidade de Santa Catarina (USC). Nesse ato solene, João 

David Ferreira Lima, então reitor da instituição, discursou sobre a 

“desvanecedora e difícil incumbência de coordenar a criação da 

Universidade Federal” no estado de Santa Catarina, destacando, 

principalmente, o papel social das universidades. 

UDESC - A educação como prioridade no Governo Celso Ramos - O marco 

inicial do planejamento em Santa Catarina decorreu de um projeto de lei 

enviado à Assembleia Legislativa em março de 1955, durante o Governo 

Irineu Bornhausen, com a finalidade de orientar a atuação do poder público, 

dando origem ao Plano de Obras e Equipamentos (POE), que durou cinco 

anos (1956-1960). No entanto, as primeiras diretrizes para uma política 

educacional desenvolvimentista em SC surgiram no Seminário 

Socioeconômico, promovido em 1959 e 1960 pela Federação das Indústrias 

do Estado de Santa Catarina (Fiesc), cujo presidente era Celso Ramos.  

FURB – Como tudo começou - As solicitações para a implantação de 

unidades de Ensino Superior na região do Vale do Itajaí surgiram, em 

Blumenau, através de movimentos de opinião pública a partir de 1953. Com 

pronunciamentos de Vereadores, da União Blumenauense de Estudantes - 

UBE, e Clubes de Serviço. Começava-se a idealizar o acontecimento de uma 

Universidade que, além de contribuir para o desenvolvimento da região, 

romperia com a monopolização do ensino superior exercido pela Capital do 

Estado. Movimento este que não contou com apoio político nem técnico da 

capital, a qual estava, de certa forma, privilegiada com a criação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. - Fundação Universitária de 

Blumenau, em 1968.” (http://www.furb.br/web/1317/institucional/a-

furb/nossa-historia) 

As narrativas de suas histórias foram sintetizadas em slogans institucionais: 

UFSC – “Produzindo conhecimento para um mundo melhor”.  

UDESC – “Vocacionada para o desenvolvimento”.  

FURB – “Unidos construímos a nossa Universidade”.  

O slogan é um artefato da cultura das IPES e demonstra como elas lutam pela 

sobrevivência a partir das suas experiências positivas, estratégias e padrões de comportamento 
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que deram certo e funcionam. Como elementos de construção histórica refletem as interações 

internas de poder, a estabilidade nos níveis elevados do poder enraíza os valores e crenças dos 

grupos sociais importantes.  

5.1. Accountability para os gestores 

Quadro 6  - Caracterização dos Entrevistados 
Carac 

terís 

ticas 

UFSC1 UFSC2 UFSC3 UDESC1 UDESC2 FURB1 FURB2 FURB3 

cargo 

diretor geral 

gabinete da 

reitoria 

diretor de 

centro de 

área CCS 

pró-reitor 
pesquisa 

reitor 

diretor de 

centro de área 

ESAG 

Reitor 

vice-reitor/pro-

reitor 

administração 

diretor de 

relações 

internacionais 

F
o

rm
aç

ão
 

G
ra

d
u
aç

ão
 

(I
E

S
/C

u
rs

o
/a

n
o

) 

Universidad 
Catolica de 

Valparaiso 

Chile (1979) 

Universidad
e Federal de 

Santa 

Catarina 

Universidade 

Federal de 
Santa Catarina 

Universidad
e do Estado 

de Santa 

Catarina 

Universidade 
Federal de 

Santa Catarina, 

UFSC 

Universidad

e Federal do 
Paraná 

Universidade 

Regional de 
Blumenau 

Universidade 

Regional de 
Blumenau 

Engenharia 

Civil 

Química 

Farmácia e 
Bioquímica 

Engenharia 
Sanitária 

Administraç
ão 

Biblioteconomi
a 

Medicina 
Processamento de 
Dados 

Administraçã

o de 

Empresas 

1979 1988 1985 1988 1989 1987 1991 1990 

F
o

rm
aç

ão
 

E
sp

ec
ia

;l
iz

aç
ão

 

(I
E

S
/C

u
rs

o
/A

n
o

) 

        

Universidade 

do Estado de 

Santa Catarina, 
UDESC 

Universidad
e Federal do 

Paraná 

Nova Southeastern 
University - 

Flórida - USA 

Universidade 
Regional de 

Blumenau 

        
Administração 

Pública 

Residência 

Médica em 
Neurologia 

Empreendedorism

o 

Comércio 

Exterior 

        1993 1990 1999 1994 

F
o

rm
aç

ão
 M

es
tr

ad
o
 

(I
E

S
/C

u
rs

o
/A

n
o

) 
 

Universidad

e Federal de 
Santa 

Catarina 

Universidad

e de São 

Paulo 

Institut 
National Des 

Sciences 

Appliquées de 
Lyon, França 

Universidad

e do Estado 
de Santa 

Catarina 

Universidade 

Federal de 
Santa Catarina, 

UFSC 

Universidad
e Federal de 

Santa 

Catarina, 
UFSC 

Universidade 

Regional de 

Blumenau 

Universidade 

Regional de 

Blumenau 

Engenharia 

de Produção 

Farmácia 
(Análises 

Clínicas) 

Gestion et 
Traitement des 

Déchets 

Administraç

ão 

Engenharia de 

Produção 

Ciências 

Médicas 

Administração - 
Gestão moderna 

de negócios 

Administraçã
o de 

Empresas 

1985 1992 1991 2001 1997 2002 2000 1999 

F
o

rm
aç

ão
 D

o
u

to
ra

d
o

  

(I
E

S
/C

u
rs

o
/A

n
o

) 

Universidad 

Politécnica 
de Madrid 

Universidad

e de São 
Paulo 

Institut 

National des 

Sciences 
Appliquées de 

Lyon (França) 

Universidad

e Federal da 
Bahia 

Universidade 
Federal de 

Santa Catarina, 

UFSC 

Universidad

e de São 

Paulo, 
Ribeirão 

Preto 

    

Engenharia 
Industrial 

Farmácia 

(Análises 

Clínicas) 

Gestão e 

tratamento de 

resíduos 

Administraç
ão 

Engenharia de 
Produção 

Neurologia     

1995 1998 1994 2012 2003 2010     

P
ó

sd
o

c     

École 

Polytechnique 

de Montréal 
(Canadá) 

          

    2004           

O
b

s 

 

Comissão 

Técnica do 
INEP 

 
Avaliador do 

INEP 
   

Avaliador do 

INEP 

Fonte: consulta a plataforma lattes (CNPQ) 

 

Os entrevistados foram caracterizados pelo cargo e formação acadêmica (quadro 6), 

são do gênero masculino, estão na faixa etária entre 45 e 60 anos. Chama atenção nos 

currículos desses gestores: (1) com exceção do entrevistado FURB1, todos os demais 

possuem alguma formação acadêmica nas universidades em que são gestores. (2) os 
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entrevistados da UFSC possuem formação internacional, tem título de doutor a mais de 20 

anos e faixa etária entre 48 e 50 anos. (3) os entrevistados da UDESC, formação acadêmica 

nacional, título de doutor há menos de 15 anos, idade 48 e 60 anos. (4) os entrevistados da 

FURB, com exceção do entrevistado FURB1, maior titulação é mestrado, endógena, a mais de 

15 anos, faixa etária varia entre 45 e 60 anos. (5) as áreas de formação, UFSC, engenharias e 

farmácia; UDESC, administração e engenharia; FURB, medicina e administração. 

A construção conceitual de accountability nos termos utilizados pelos entrevistados 

conduz a reflexão sobre seus contextos de referência. Ao expressarem suas percepções sobre 

o conceito de accountability. Os entrevistados da UFSC percebem a accountability como uma 

virtude, como uma qualidade desejável dos governos, organizações públicas, empresas ou 

funcionários. Para Bovens, Schillemans e Goodin (2014) a accountability neste sentido muito 

amplo se aproxima da responsiviness, de um senso de responsabilidade ou de uma vontade de 

agir de forma transparente, justa, complacente e eqüitativa.  

UFSC1 – “[...] se relacionada [] com a [] postura ética da instituição com 

relação a sua atividade e suas consequências [...]”. 

UFSC2 – “[...] é um sistema [...] de utilização e otimização de recursos a 

serem investidos [...] é deve servir de ferramentas [...] ou indicadores, para 

que os gestores otimizem os investimentos [...] há outros parâmetros de 

avaliação [...] para aferição de metas [...] é assim que o mercado age ai fora 

[...] dar uma contrapartida para o governo e para a sociedade [...]”. 

UFSC3 – “[...] uma preocupação em garantir a honestidade dos processos 

[...] prestar contas de uma maneira correta [] e garantir que o processo tem a 

maior lisura possível [...] ser responsável por aquilo que é sua obrigação, é a 

função de quem exerce um trabalho [] para o qual está contratado, 

responsabilizado [...] trabalhar dentro das regras deveria ser um padrão [...] é 

assim que deveria ser [...]”. 

Outros dois pontos chamam a atenção nas percepções dos entrevistados da UFSC, 

um deles é o entendimento de que honestidade é caráter, “ou a pessoa é honesta ou não é” 

(UFSC1 e UFSC2) no sentido que a honestidade não pode ser estimulada. A definição de 

consequências é dada pela negociação de padrões éticos. O outro ponto se refere ao fórum a 

quem prestar contas, referido em partes de suas falas como ‘sociedade’, ao exemplificarem é 

preponderante mercado e os pares internacionais, sendo que mercado é usado em dois 

sentidos, um, a quem a universidade fornece mão de obra e conselhos de profissão, e, dois, a 

quem a universidade presta serviços de desenvolvimento tecnológico e angaria recursos. 

UFSC1 – “[...] é uma dificuldade efetivamente que nós temos de nos 

aproximar da sociedade [...] Eu acho que a sociedade não tem ideia do que se 

trata [...]”. 
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Para os entrevistados da UDESC a accountability é percebida como uma relação 

institucional na qual o agente público se sente responsável em prestar contas a outro, com 

foco em transparência. Esta referência a arranjo institucional é trazida às falas pela memória 

do período em que a UDESC teve um reitor interventor, decorrente da prestação de contas ao 

Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado de Santa Catarina, nos quais gestores da 

UDESC passaram por processos judiciais e penalizações em virtude de processos licitatórios. 

Os fóruns de prestação de contas são os órgãos do aparato de estado de Santa Catarina, o 

mercado empresarial e a política do Estado de Santa Catarina para o desenvolvimento. Os 

entrevistados deram destaque ao curso de Administração Pública, profissionalização do 

aparato de Estado, e aos cursos da área tecnológica, para o desenvolvimento empresarial de 

Santa Catarina, como ‘carros chefes da instituição’. A transparência e acesso a informação são 

elementos internalizados organizacionalmente, pois os relatórios de gestão e dados 

quantitativos estão disponíveis no site da UDESC, o acesso é fácil, de forma clara e simples. 

UDESC1 – “[...] publicizar os atos as atividades da gestão pública [...] a 

punição pode ser uma consequência [...] a boa gestão no serviço público [...] 

vai ser facilitada [...] a partir do momento que os stakeholders [...] 

perceberem que você [...] está fazendo a coisa certa, que você transmite 

confiança [...]”.  

UDESC2 – “[...] prestar contas a sociedade e responsabilizar-se [...]”. 

Para os entrevistados da FURB o conceito de accountability é percebido para além 

do sentido de prestar contas e ser responsabilizado, mas também traz o sentido de 

aprendizagem e aperfeiçoamento operacional, a partir dos mecanismos externos instituídos. 

No site da FURB são encontrados todos os documentos de gestão desde a sua fundação. Em 

suas falas o principal, na relação agente-principal, é a comunidade de Blumenau.  

FURB1 – “[...] é relativo a prestação de contas, a transparência daquilo que é 

feito dentro do serviço público[...]”. 

FURB2 –“[...] toda a accountability na verdade é para os gestores é a 

ferramenta principal [] não só ter a visão holística da estrutura como um 

todo, [] dos controles, mas também os controles mais individuais [...]”. 

FURB3 -  

Apenas para o entrevistado UDESC1 a accountability é percebida pela dimensão da 

punição, para os demais entrevistados a accountability não é percebida como punição ou 

fórum de culpabilidade, mas acreditam que deva haver consequências a uma má conduta. Para 

os entrevistados da UFSC os padrões éticos e as consequências são frutos das negociações 

internas.  



82 

 

 

UFSC1 -“[...] o propósito de uma organização são bem estabelecidos [...] eu 

não sei se a minha comunidade quer que eu faça pesquisa com arma, por 

exemplo. Mas é preciso no mínimo discutir [...] Então essas coisas tem que, 

podem ser chatas de discutir, que podem até ser complexas de discutir, 

podem demorar para ser discutida, mas tem que ser feito. E... a organização 

tem que ter compromisso [...] até te ajuda a estabelecer padrões éticos [...]”.  

5.2. Accountability administrativa, financeira e patrimonial  

A prestação de contas e responsabilização no uso de recursos públicos (AAFP) é um 

processo longo que envolvem diferentes atores que se sentem obrigados a explicar e justificar 

suas ações no uso dos recursos públicos, de diferentes formas, em diferentes fóruns. Sobre o 

acesso a informação, ver figura 2. 

O site da UFSC possui um link de Acesso a Informação e em três cliques são 

encontrados diversos documentos. Além da disponibilização de documentos como atas, 

resoluções do Conselho Universitário da IES desde 2008. Entretanto o acesso à informação 

pelo portal de transparência são doze cliques para acesso para localizar a UFSC no portal do 

governo federal. A UFSC também disponibiliza um portal para interlocução com a 

comunidade: http://comunidade.ufsc.br/, mas vazio. (Gazeta do Povo de 12/04/2015 - Na 

UFSC, brechas abertas para irregularidades, para promotor do Ministério Público de Santa 

Catarina, transparência não é o “forte” de instituições de ensino superior). 

  

 
Fonte: prints de [http://ufsc.br/]; [http://acessoainformacao.ufsc.br/]; 
[http://acessoainformacao.ufsc.br/acoes-e-programas-2/] e 

[http://acessoainformacao.ufsc.br/despesas/] 

Fonte: [http://ufsc.br/]; [http://www.portaltransparencia.gov.br/] e 

[http://www.portaltransparencia.gov.br/PortalComprasDiretasOEOr

gaoSubordinado.asp?Ano=2016&CodigoOS=26000&Pagina=9 

  

http://comunidade.ufsc.br/
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Fonte: prints das páginas [http://www.udesc.br/]; 

[http://www.udesc.br/prestandocontas] e 

[http://www.udesc.br/números] 

Fonte: [http://www.furb.br/]; 

[http://www.furb.br/web/1667/servicos/outros-portais/transparencia-

furb/apresentação] 

Figura 2 - Acesso à Informação - sites de Transparência das IPES 

 

No site da UDESC há o link transparência, em dois cliques para acesso a informação. 

A exposição da informação é simples. Os documentos de gestão são disponibilizados, sendo 

fácil obter, PDI, atas de reuniões dos conselhos entre outros. FURB, transparência em dois 

cliques, e em diferentes páginas do site há o link para o acesso as informações de prestação de 

contas. Estão disponibilizados no site os relatórios de gestão e atas do conselho universitário 

desde a sua fundação, além de as reuniões do Conselho Universitário serem transmitidas ao 

vivo. Há muita documentação histórica da instituição disponível. Os entrevistados externaram 

preocupações com a legislação vigente para a AAFP, pois acreditam que estão defasadas na 

compreensão do funcionamento da complexidade da universidade. 

UFSC1 – “[...] a hipótese por traz disso que é que o administrador ou 

gestores são desonestos , então se são desonestos tenho que estabelecer um 

monte de regrinhas, se eu obedecer as regrinhas então sou bom, [] é claro 

que eu posso burlar a regra [] mas tem um ônus [...] quem tem que dar a 

tônica [] é a universidade, ética, o uso do dinheiro somos nós, mas quem 

manda o dinheiro, ainda não tá preocupado com isso, a preocupação dele é 

outra [...]. Os órgãos de controle, que controlam o nosso dinheiro, [...] eu 

acho que eles não foram preparados para isso [...] Eu acho isso aí muito 

salutar [...] é um mecanismo de controle muito bom, por outro lado engessa 

um pouco. [...] eu tenho dificuldade para superar uma emergência, eu vou 

tentar fazer... e minimizar a situação de emergência. Ai então todas essas 

parafernália aí vai te obrigar a ti planejar um pouco mais. É claro que 

significa mais energia, mais esforço né, mas tem um efeito benéfico também, 

não é assim tão ruim [...] [...]ele é um mecanismo que te faz se pensar [...]” 

UDESC1 – “[...] o pessoal do tribunal de contas acha que o professor tem 

que bater ponto, dedo, um relógio de ponto. [...] o processo de auditoria de 

apontamento, mas também tem que ter um trabalho preventivo, de 

orientação, pra evitar, né, que a gente, vamos dizer assim, tome caminhos 

que não são os caminhos adequados [...] a gente toma conhecimento de 

outros órgãos que tiveram algum tipo de situação de auditagem, que a gente 

vê que ‘olha fulano foram punidos por tal situação’, a gente traz isso pra nós 

também, pra evitar que ocorra aqui [...]”. 
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FURB2 – “[...] até o ano passado o tribunal de contas do estado não auditava 

as nossas contas [...] Eu acho que é bom. Até porque isso acaba fazendo com 

que os nossos processos tem que ser cada vez mais apurados, para que não se 

cometa nenhum deslize. [...] a lei já não cumpri mais esse papel, 

infelizmente [...] eu acho que ele tolhendo de alguma forma a alguma 

melhora que a gente pudesse ter nesse processo [...]” 

Como há diversas instâncias internas as IPES de deliberação e pouco tempo, as IPES 

desenvolveram ferramentas de otimização desses processos, e a existência de estruturas 

burocráticas especializadas. Havendo, também a partir deste mecanismo de accountability, o 

desenvolvimento de ferramentas internas e indicadores para a distribuição dos recursos. Os 

entrevistados identificaram como fóruns apenas os Tribunais de Contas e o Ministério Público 

e apontaram para suas importancias, entretanto, revelam que o procedimentalismo não é 

compatível com a diversidade e dinamismo das universidades, de modo que estimulam a 

aprendizagem e de desenvolvimento de tecnologia de gestão para superar os problemas 

organizacionais promovidos pelos mecanismos. 

Os problemas organizacionais apontados pelos entrevistados ocasionados pelos 

AAFP foram: retenção de docentes nas IPES que possuem valor de mercado superior às 

remunerações da carreira docente, e compras/serviços emergenciais por quebra de 

equipamentos importantes na realização das atividades de pesquisas e extensão. Esses dois 

problemas interferem significativamente, segundo os entrevistados, para o atingimento dos 

indicadores da AEPE. De modo que buscam por meio das fundações de apoio a superação das 

limitações impostas pela AAFP. A regulação das fundações de apoio traz tanto as 

características do modelo burocrático como de governança pública, entretanto tem encontrado 

limites na AAFP, visto os eventos críticos da UFSC com MP e TCU em 2007 e 2013.  

Estes fatos corroboram com o conflito observado no arcabouço teórico, enquanto a 

accountability no modelo burocrático intenciona coibir a discricionariedade do agente a 

accountability no modelo gerencialista intenciona autonomia de decisão pelo gestor. O que se 

observa também o uso das fundações de apoio tem sido um meio de manutenção da coerência 

e equilíbrio interno para os casos. Os valores organizacionais e os grupos de interesse dessas 

IPES intervêm na influência dos mecanismos sobre as motivações intrínsecas dos gestores. Na 

UFSC e FURB as relações com as fundações de apoio são mais intensas do que na UDESC, e 

mais utilizadas nas áreas de ciências sociais aplicadas e jurídicas, ciências tecnológicas e 

ciências da saúde. Essas áreas são mais presentes na estrutura de comanda dessas IPES, 

apresentada mais afrente neste texto.  

5.3. Accountability Ensino, Pesquisa e Extensão 
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As IPES pesquisadas possuem estruturas organizacionais para atender essa 

multiplicidade da prestação de contas, estruturas específicas para a graduação, para a pós-

graduação, para a pesquisa e para a extensão. Na UFSC essa estrutura é altamente 

fragmentada em unidades descentralizadas e autônomas. Na FURB a estrutura é mais 

centralizada e imbricada. Na UDESC é mais descentralizada e menos imbricada que a FURB. 

As IPES dispoem de órgãos colegiados específicos de controle, tais como: comitês de ética, 

câmaras setoriais, conselhos superiores, para além da menor unidade de controle: eleições de 

coordenador de curso e decisões colegiadas de curso. 

Os dados quantitativos apresentados anteriormente dessas IPES relevam uma alta 

verticalização da UFSC (para cada curso de graduação há 1,36 cursos de pós-graduação, e os 

cursos lato senso representam 16% do total da pós-graduação), a UDESC uma verticalização 

mais moderada que a UFSC (1 para 1,04, sendo 20,4% de lato senso). A FURB tem baixa 

verticalização (1 para 0,72, e o lato senso representa 58,5% da pós-graduação). Toda em uma 

diversidade muito grande extensionista, de hospital universitário à mostras de cinema, de 

venda de produtos e serviços, que angariam muitos recursos, à trabalho voluntário, como dito 

por um dos entrevistados ‘do átomo à bomba atômica’, ao se referir aos itens que uma 

universidade faz compras para atender as necessidades dos projetos de pesquisa e extensão. 

Os entrevistados são coesos ao externarem a importância da AEPE, mas apontam os 

problemas organizacionais que enfrentam em decorrência da competição de mercado por ela 

promovido. 

UFSC1 – “[...] sucesso de um curso ou de um novo curso depende de um 

colegiado, e depende da articulação de um colegiado, se você escolher um 

coordenador ruinzinho, o curso vai ser meio ruinzinho, ou vai demorar para 

melhorar. [...] temos inclusive alguns problemas sérios [...]o coordenador de 

um curso de graduação tá olhando uma coisa e o coordenador de pós-

graduação tá olhando outra, dentro de um mesmo ambiente, isso é ruim,[...] 

cada departamento acaba fixando suas normas [...] mais ênfase para pós-

graduação, ou ao contrário, porque esse mecanismos externos são diferentes, 

não são unificados [...] desestimulam a integração [...] {estimulam a 

confiança na universidade?}sim, porque as pessoas veem qual é o conceito  

[...] mas internamente necessariamente vai criar grupos [...] eu tenho casos 

de castas aqui. Eu tenho o lado rico e o lado pobre” 

UFSC2 – ‘[...] toda avaliação tem determinados vieses. Eu participei da 

elaboração dos instrumentos de avaliação de 1994, de [...] e parte do 

instrumento de avaliação de 2012 e era nítida que determinadas pessoas que 

conduziam o processo tinham vieses de avaliações diferentes [...] então 

quando você pretende determinadas respostas, então você conduz para que 

as perguntas conduzam para as respostas que você pretende [...] o formulário 

de avaliação é um parâmetros, mas não deve ser o único instrumento, tem 

outros como o da Folha, o da Editora Abril [...] eu falo como avaliador de 

curso e avaliador institucional [...].” 
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UDESC1 – “[...] inclusive eu sou avaliador [...] de certa forma, de uma 

maneira geral são critérios [] são critérios importantes, para qualificação da 

instituição [...] relação nossa, sobretudo com o conselho estadual de 

educação [...] é muito tranquila, o conselho tem [...] uma percepção da 

instituição como uma instituição importante, de qualidade [...] eu tenho 

percebido que a adequação da universidade a esses parâmetros, é de suma 

importância para o processo de qualificação dela. [...] processo avaliativo 

[...] ele te orienta [...] de certa forma traz segurança [] para os pares, para os 

servidores porque a gente sabe aonde, pelo menos, deve chegar né, além do 

nosso planejamento estratégico [...] mas a gente recebe um sinal lá de fora 

que o caminho, que o caminho é esse [...]”. 

FURB1 - indicadores, [...] para o curso [...] seja credenciado e recredenciado 

[...] eles são aqueles indicadores para o Brasil inteiro. [] não considerando 

nenhum tipo de característica que possa ser diferente [...] gente passa a ter 

uma visão externa. Então se a gente tem eventualmente internamente alguns 

vícios, alguns erros essa visão externa isenta, a princípio, ela acaba nos 

ajudando muito na melhoria continua dos nossos processos [...] {em 

decorrência do mecanismo tomou alguma decisão da qual acreditasse não ser 

do interesse público} [...] Acredito, às vezes, que isso a gente já presenciou 

aqui [...] de ver que as pessoas acreditam que teriam formas diferentes de 

fazer isso e melhores [] mas que isso vai ferir algum indicador previamente 

colocado. E aí acaba fazendo, e isso gera, na verdade, um desconforto, né. 

Porque aí eu sou obrigado a fazer uma coisa da qual eu não acredito 

profundamente, só para satisfazer um indicador, para não deixar a instituição 

mal qualificada. [...] 

Com a análise dos dados são observadas distinções na relação da accountability com 

as motivações intrínsecas dos gestores na UFSC e na FURB há o aumento da ansiedade 

social, que se espelha na UFSC conflito de classes – ricos e pobres, na FURB se espelha no 

conflito entre o novo e o velho. Na UDESC tem influído na qualidade do trabalho, no trabalho 

árduo, produtividade. Confrontando os dados das entrevistas com os dados secundários 

observamos que organizacionalmente a UFSC empreende esforços para alcançar padrões 

internacionais de avaliação da educação, a UDESC empreende esforços para a superação dos 

parâmetros da avaliação da pesquisa e a FURB para superação da pós-graduação stricto-

senso. Não significa que já superaram o atendimento de todos os fóruns da graduação. Ao 

longo da trajetória das três IPES alguns cursos e centros ao invés de expandirem, 

verticalizarem entraram em processo entrópico. Ao serem observados os IGCs dessas IPES, 

UDESC e FURB apresentam dificuldades organizacionais para atendimento dos indicadores. 

Altbach (2016) caracteriza era da globalização da educação superior pela 

massificação, tecnologia de informação, predomínio da língua inglesa e mobilidade global. 

Contraditoriamente, promovem a emergência de agrupamentos regionais, deteriorização da 

qualidade, reforços de status quo das universidades centrais, tornam a gestão das 

universidades mais complexas, ao mesmo tempo em que se demanda por mais accountability 
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maiores são as dificuldades em definir acuradamente e medir quais são os resultados da 

educação, inexistindo métricas ou metodologias capazes de abarcar sua complexidade. 

Da AEPE cabe destacar a UFSC teve interlocutores relevantes nos processos de 

institucionalização e regulamentação desses mecanismos junto ao MEC, INEP e CAPES, 

sendo um deles o entrevistado UFSC2. Os entrevistados UDESC1 e FURB3 são avaliadores 

do INEP. Os entrevistados UFSC2, UDESC2 e FURB3 são estudiosos da autoavaliação 

institucional, sendo que UDESC2 e FURB3 são membros relevantes das Comissões de 

Avaliação Institucional de suas instituições. Na tabela 4, a seguir, foram listados os ranques 

utilizados pela Comissão Própria de Avaliação da UFSC, e matérias divulgadas em seu site, 

sendo acrescidos os dados da UDESC e FURB. 

Tabela 3 - Posicionamento das IPES nos Ranques Nacionais e Internacionais 
 UFSC UDESC FURB 

INEP/MEC – IGC 5 4 3 

INEP/MEC – IGC contínuo - Posição (2014) 6º 38º 133º 

Ranking Universitário Folha (2016) 8º 45º 68º 

University Ranking QS – América Latina (2016) 25º 134º 251º 

Nature Global Index (2015) – América Latina 20º 291º 267º 

Nature Global Index (2015) Brasil 14º 129º 119º 

BRICS & Emerging Economies University (2016) 143º Não consta  Não consta 

Ranking Web of University (2016) – mundial 367 º 1.813 º 2.935 º 

Ranking Web of University (2016) – Brasil 6º 42º 88º 

Fonte: consulta aos sites dos ranques 

 

Altbach (2016) muitos desses rankins são desenvolvidos a partir de universidades 

centro, e que privilegiam a manutenção de seus status quo. Considerando que universidades 

estaduais e municipais não possuem interlocutores nos conselhos nacionais que instituem a 

política nacional para a educação superior e os mecanismos de accountability suas 

especificidades não entram na agenda de debate. Desse modo têm posicionamentos distintos 

sobre esse mecanismo. 

UFSC1 – “[...] sou um defensor do mercado em qualquer hipótese [...]montei 

um grupo e estou pegando os principais rankings de universidades do mundo 

e verificando quais são os indicadores que eles usam e vou montar um 

mapinha de indicadores e vou ver nas universidades públicas como que estão 

esses indicadores, e vou planejar a universidade por conta disso [...] relação 

candidato vaga muito alta, é mercado [...]” 

UDESC1 – “Este tipo de mecanismo é a baixa da demanda no nosso 

vestibular [...] é meio difícil até a gente dizer essa questão do ranqueamento 

[]. Porque de certa forma, alguns podem achar que criam uma competição, 

[...] vejo como o processo mais positivo para a universidade, em função dos 

critérios que foram hoje estabelecidos. Eu vejo como um processo mais 

positivo para essa questão por meio da regulação do conselho estadual de 

educação, do MEC e do INEP.[...]”. 

FURB2 - Como um instrumento de gestão e não como mero indicador ou 

mero instrumento obrigatório, ou coisa nesse sentido. A gente usa a CPA 

realmente para nos provocar e buscar melhoria contínua. [] Que nem sempre 

é possível por outros fatores []. Fatores limitantes orçamentários, ou outra 

coisa nesse sentido []. Às vezes até de qualidade de recursos humanos, coisa 
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nesse sentido. Mas eles são instrumentos extremamente importantes para nós 

e provocador de toda a instituição. 

Na AEPE os gestores são mais motivados por determinados fóruns. Na UFSC os três 

entrevistados acreditam que os ranques, nacionais e internacionais são mais motivadores, 

estimulam produtividade, melhores desempenhos, reputação, qualidade do trabalho, mesmo 

que provoquem uma atmosfera de trabalho mais conflituosa, a “competição é estimulante”. 

Na UDESC os entrevistados apontam para os indicadores do MEC e INEP como 

estimuladores de trabalho árduo, qualidade do trabalho e autodeterminação, entretanto o 

entrevistado UDESC2 defende a necessidade da UDESC criar a cultura da autoavaliação 

institucional como instrumento de gestão e aprendizagem. Na FURB os entrevistados foram 

unanimes na defesa da autoavaliação institucional como estimulante da qualidade do trabalho, 

da aprendizagem, do sentimento de envolvimento. 

Os fatos estilizam que a AEPE, mecanismo de mercado, busca estimular a autonomia 

dos gestores tem sido refreada pela AAFP, e que os limites de recursos disponíveis é um fator 

interveniente significativo para o atendimento da AEPE. Outro ponto a destacar é a defesa da 

autoavaliação, pela FURB, como um meio de superação dos limites impostos tanto pela 

AEPE quanto pela AAFP. Sendo indício da interveniência dos valores organizacionais e 

grupos de interesse na influência do mecanismo de accountability sobre a motivação 

intrínseca dos gestores. 

5.4. Dynamic Accountability 

Nesta seção são apresentadas as percepções dos gestores sobre a autoavaliação 

institucional, processos eleitorais e decisões colegiadas. Os processos de avaliações 

institucionais internas ou autoavaliação envolvem a avaliação dos objetivos, missão, 

processos, gestão, corpo docente, corpo administrativo, desempenho econômico-financeiro, 

pela comunidade interna das instituições com a participação de membros da comunidade 

externa próxima. Entretanto, os processos de avaliação interna têm assumido caráter 

participativo emancipatório (DIAS SOBRINHO, 2012). Ou seja, o objetivo da avaliação é a 

verificação da eficácia social das atividades institucionais, portanto, os resultados da avaliação 

geram estímulos ao aprimoramento (DIAS SOBRINHO, 2012) e não sanção e punição. Os 

processos de autoavaliação são pouco reconhecidos como mecanismo de accountability, 

entretanto, foi instituído pela legislação da educação superior, e é um dos elementos que 

compõem os processos de autorização, credenciamento, recredenciamento e das avaliações 
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externas, também passaram a compor o conjunto de regras internas da IPES e o fórum de 

escrutínio é interno. 

A avaliação institucional dos casos, todas tem seus relatórios disponíveis nas páginas 

específicas para a Comissão Própria de Avaliação (CPA). A CPA da UFSC está vinculada 

diretamente ao Gabinete da Reitoria como órgão assessor, de avaliação centralizada, o 

relatório é um conjunto de tabelas contendo os resultados dos processos avaliativos. Na 

UDESC a Coordenadoria de Avaliação Institucional, é um órgão suplementar superior 

vinculado à Reitoria, desenvolve as ações em colaboração com a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), e as Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs), o processo de avaliação dos 

cursos de graduação é de responsabilidade da Coordenação de Ensino de Graduação, que está 

vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, o processo de avaliação dos cursos de pós-graduação, é 

monitorada pela Coordenadoria de Programas de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa 

e Pós-Graduação, processo avaliativo fragmento da mesma forma que o MEC, e não tem 

produzido aprendizagem tampouco melhorias. Na FURB, a CPA não possui vínculo 

hierárquico com outro órgão da gestão, a Coordenadoria de Planejamento – COOPLAN, é um 

órgão assessoramento no desenvolvimento das ações necessárias para implementar o processo 

de avaliação, os relatórios trazem análises e geram processos de aprendizagem e melhoria. 

UFSC1 – “[...] nível de participação muito baixo [...] não criamos, e isso é 

uma questão histórica, nós não criamos mecanismos de fazer leitura do 

resultado. Né claro! Aí acaba virando número, números, números sem 

respostas. Hoje eu te digo assim, nós não temos planejamento ou ações 

derivadas da avaliação [...]”. 

UDESC1 – “[...] nós recebemos [] um dos senão da nossa avaliação [...]. A 

Cpa nem tanto, mas as [] comissões setoriais de avaliação [] é que não 

funcionam, não funcionaram da maneira como deveriam funcionar. Nós 

temos aí muita dificuldade da participação da comunidade acadêmica nesse 

processo. Tá. Eu não sei se é por, [] receio, acredito que não seja tanto por 

receio, mas eu acho que, sobretudo, eu faço a meia culpa, []. Eu acho que a 

comunidade acadêmica não está percebendo [] resultados com o processo de 

avaliação[...]”. 

A autoavaliação para a UFSC e UDESC não motivam seus gestores, mantêm em 

suas estruturas como elemento necessário para as avaliações do MEC, INEP e Conselho 

Estadual (para UDESC). No campo teórico da avaliação institucional o insucesso da 

autoavaliação é muitas vezes creditado ao seu vínculo hierárquico com órgão de gestão, não 

permitindo independência de análise e enfrentamento de ideias, no campo da Dynamic 

Accountability a justificação pode ser o tamanho do organismo em autoavaliação. 

Os elementos de análise, nas representações, nos gráficos e nos mapas causais 

internalizados e que figuram em alguns documentos organizacionais é a missão, visão e 
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valores (ver quadro 7) e a partir da institucionalização dos SINAES é um elemento 

obrigatório. Na UFSC o enunciado da visão é “ser uma universidade de excelência” e aparece 

em documentos disponíveis que datam de 1993. Ao definirem como regra a excelência 

estabeleceram pelo que e onde vão prestar contas. Sendo seu mantenedor a União a sua 

excelência será comparativamente a dois espaços geográficos, o território nacional e o 

internacional. Em 2013, foi a visão descrita no PDI como “ser uma universidade de 

excelência e inclusiva”. Esta regra de decisão influi, por exemplo, sobre os processos de 

seleção docente, em que a legitimação é dada pelos pares internacionais via publicação, 

titulações obtidas no exterior. Ou em outras representações como a exposição no site da CPA 

do posicionamento em ranques internacionais. E pode ser uma possibilidade de explicação do 

não funcionamento da CPA, pois excelência é dada comparativamente a algo externo, perante 

o externo. A CPA, por sua vez, é um olhar dos de dentro para dentro. Nos espaços de 

negociação são estabelecidas regras dos processos de decisão para todos os níveis e 

participantes dessas universidades e são espelhados na missão, visão e valores 

organizacionais. UFSC a visão e os valores estão estabelecidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) para o período de 2015 a 2019. Missão foi estabelecida no artigo3º do 

Estatuto em 1993 e condiz com a fala do reitor João David quando da inauguração da UFSC.  

Na UDESC a missão é estabelecida pelo PDI de 2004 à 2011, a visão é estabelecida 

pelo PDI de 2012 à 2016. E os valores estão estabelecidos no Estatuto vigente datado de 

2006. A visão “referência nacional e de abrangência estadual”, e assim, define para os 

gestores o parâmetro comparativo e o vínculo com o mantenedor. Na UDESC o conflito 

interno se dá pela não ruptura com o mantenedor, autonomia universitária, esse é observado 

também nas atas do conselho universitário das IPES. O slogan ‘vocacionada para o 

desenvolvimento’ reflete uma política do Estado de Santa Catarina e está em consonância 

com os objetivos de seu criador, Celso Ramos.  

Na FURB a missão, a visão e os valores são instituídos a partir do PDI de 2010 a 

2015, não está disponibilizado no site da IES o PDI anterior ou posterior ao de 2010 a 2015. 

Mas estas regras de decisão aparecem em outros artefatos, a exemplo da disponibilização de 

vários documentos históricos, quadros e elementos decorativos que remetem a cultura de 

Blumenau. O slogan “unidos construímos nossa universidade” traz um valor agregativo e de 

autoaprendizagem, esse também é valor o da autoavaliação institucional como ferramenta de 

accountability. E o uso do ‘nossa’ remete a um fórum mais próximo, a comunidade que 

auxiliou na criação da universidade. Na afirmação de seus valores instituem o compromisso 

de manter a sua identidade e tradição. De modo, que o alinhamento de valores entre 
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indivíduos, organização, fórum e mantenedor, seja um elemento que possa explicar o efetivo 

uso da autoavaliação como mecanismo de accountability. 

Quadro 7 – Misão e Visão das IPES 
 UFSC UDESC FURB 

Missão “produzir, sistematizar e socializar 

o saber filosófico, científico, 
artístico e tecnológico, ampliando e 

aprofundando a formação do ser 

humano para o exercício 
profissional, a reflexão crítica, a 

solidariedade nacional e 

internacional, na perspectiva da 
construção de uma sociedade justa 

e democrática e na defesa da 

qualidade da vida”. 

“produzir, sistematizar, socializar e 

aplicar o conhecimento nos 
diversos campos do saber através 

do ensino, da pesquisa e da 

extensão, indissociavelmente 
articulados, de modo a contribuir 

para uma sociedade mais justa e 

democrática em prol da qualidade 
de vida e do desenvolvimento 

sustentável do Estado de Santa 

Catarina e do País”. 

“promover o ensino, a pesquisa e a 

extensão, fomentando o 
desenvolvimento socioeconômico 

sustentável e o bem-estar social”. 

Visão Ser uma universidade de 
excelência e inclusiva. 

Ser uma universidade pública 
inovadora, de referência nacional e 

de abrangência estadual, e com 

ação acadêmica marcada pelo 
comprometimento e pela 

responsabilidade social. 

Ser uma Universidade pública, 
reconhecida pela qualidade da sua 

contribuição na vida regional, 

nacional e global. 

    

A seguir é apresentado o conjunto de valores de cada uma das IPES. Valores são 

direcionadores para a tomada de decisão organizacional, bem como externam sobre o que 

estas organizações se propõem a prestar contas, a forma como intencionam prestar contas e 

perante quem prestam contas. E condizem com as falas dos entrevistados. 

A UFSC deve afirmar-se, cada vez mais, como um centro de excelência 

acadêmica nos cenários regional, nacional e internacional, contribuindo para 

a construção de uma sociedade justa e democrática e para a defesa da 

qualidade da vida, com base nos seguintes valores: Acadêmica e de 

Qualidade - Uma instituição com busca contínua de patamares de excelência 

acadêmica, em todas as suas áreas de atuação, em especial no ensino, na 

pesquisa e na extensão. Inovadora - Uma instituição capaz de identificar e 

optar por novos caminhos e de criar novas oportunidades, carreiras e práticas 

em conformidade com uma visão inovadora. Atuante - Uma instituição 

capaz de opinar, influenciar e propor soluções para grandes temas, tais como 

acesso ao conhecimento e à cidadania, desenvolvimento científico e 

tecnológico, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento humano e social. 

Inclusiva - Uma instituição compromissada com a democratização do acesso 

ao ensino superior público, gratuito e de qualidade, e com o intuito de 

superar as desigualdades regionais do estado de Santa Catarina, mantendo a 

concepção de uma universidade verdadeiramente pública e compromissada 

com a sociedade catarinense e brasileira. Internacionalizada - Uma 

instituição capaz de intensificar parcerias e convênios com instituições 

internacionais, contribuindo para o seu desenvolvimento, o do Brasil e o de 

outras nações. Livre e Responsável - Uma instituição com servidores 

docentes e técnico-administrativos e estudantes livres e responsáveis para 

desenvolver suas convicções e suas vocações no ensino, na pesquisa e na 

extensão. Autônoma - Uma instituição capaz de decidir sobre seus próprios 

rumos, dentro de suas competências. Democrática e Plural - Uma instituição 

que assegura o reconhecimento pleno de sua diversidade acadêmica. Bem 

Administrada e Planejada - Uma instituição com estratégias eficientes e 

efetivas de gestão e de busca dos recursos para a realização de suas metas. 

Transparente - Uma instituição que presta contas de suas ações e decisões à 
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comunidade. Ética - Uma instituição orientada para a responsabilidade ética, 

social e ambiental.  

A UDESC, como universidade pública e de ensino gratuito em busca de 

excelência, é aberta às diferentes correntes de pensamento e orienta-se pelos 

princípios de liberdade de expressão, democracia, moralidade, ética, 

transparência, respeito à dignidade da pessoa e seus direitos fundamentais. 

A FURB estabelece os seguintes valores: Comprometimento: com a 

transparência nos processos e atos institucionais; com a participação 

democrática das comunidades interna e externa nas políticas e decisões 

institucionais; com a valorização dos discentes e dos servidores; com a 

formação integral do ser humano; com a democracia, com a ética e com a 

pluralidade; com o desenvolvimento social e sustentável; com a manutenção 

da sua identidade e tradição; com respeito à natureza e a todas as formas de 

vida. Efetividade: como universidade pública; na socialização do 

conhecimento e de tecnologias; na indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão; na integração e inserção comunitária. Inovação: nos processos de 

humanização; nos processos de ensino-aprendizagem, de pesquisa e 

extensão; nas soluções para atendimento às demandas da sociedade; nos 

processos de internacionalização; na gestão acadêmica e administrativa. 

Missão, visão e valores são construções sociais perpetuadas pelos grupos de poder. 

Galeria de ex-reitores reflete a estrutura social de poder dos importantes grupos sociais dessas 

universidades, e, portanto, um instrumento auxiliar para a observação das estruturas e regras 

que correspondem à visão de mundo e os valores e fazem parte dos espaços de negociação e 

dos processos decisórios internos e fazem parte da atividade cognitiva dos interlocutores 

representantes dessas universidades. Na estrutura de poder (ver quadro 8) da UFSC 

notadamente o Centros de Ciências da Saúde e o Centro Tecnológico têm sido presenças 

constantes nos cargos eletivos máximos, reitor e vice-reitor. Deve ser destacados os 12 anos 

de gestão de Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, sendo 8 consecutivos para o período de 1996 a 

2004, tendo como vice-reitor Lúcio José Botelho, que o sucessedeu no cargo de reitor, no 

período 2004-2008. Essa galeria tem como característica de titulação doutorado ou pós-

doutorado, com formação internacional e publicação internacional.  

O estatuto e o regimento geral, da UFSC, datam de 1º de fevereiro de 1982 (Parecer 

do nº 779/CFE/81). E são alterados por meio de Resoluções Normativas, anualmente de 1983 

à 1997, em 2002, 2004; 2008, 2010, 2012, 2015, 75 e 2016, mudanças incrementais. Missão 

da universidade foi aprovada em Assembleia Estatuinte de 1993 e incluída como Art.3.º do 

Estatuto da UFSC. As regras eleitorais, estrutura hierárquica e de decisões colegiadas não se 

alteram desde sua fundação. Outras regras básicas são alteradas de forma incremental. Outro 

ponto a ser destacado sobre a galeria de reitores da UFSC, em 2011, foram eleitas mulheres 

pelo voto estudantil. 



93 

 

 

Quadro 8 - Galeria de Reitores UFSC 
PERÍODO REITOR GRADUAÇÃO CENTRO  VICE-REITOR GRADUAÇÃO CENTRO  

1972-1976 Roberto Mündell de 

Lacerda 

Direito CCJ Hamilton Nazareno 

Ramos Schaefer 

Engenharia Elétrica CTC 

1976-1980 Caspar Erich 
Stemmer 

Engenharia 
Mecânica 

CTC Roldão Consoni Medicina CCS 

1980-1984 Ernani Bayer Direito CCJ Nilson Paulo Engenharia Química CTC 

1984-1988 Rodolfo Joaquim 

Pinto da Luz 

Engenharia 

Agronômica 

CCA Aquilles Amaury 

Córdova Santos 

Microbiologia CCB 

1988-1992 Bruno Rodolfo 

Schlemper Júnior 

Medicina CCS Osvaldo Monn Matemática Pura CFM 

    José Carlos Zanini Engenharia da 

Produção 

CTC 

1992-1996 Antônio Diomario 

de Queiroz 

Economia CSE Nilcéa Lemos 

Pelandré 

Licenciatura Letras CCE 

1996-2004 Rodolfo Joaquim 

Pinto da Luz 

Engenharia 

Agronômica 

CCA Lúcio José Botelho Medicina  CCS 

2004-2008 Lúcio José Botelho Medicina  CCS Ariovaldo Bolzan Engenharia Química CTC 

2008-2012 Álvaro Toubes Prata Engenharia 

Mecânica 

CTC Carlos Alberto Justo 

da Silva 

Medicina CCS 

2012-2016 Roselane Neckel Licenciatura em 
História 

CFH Lúcia Helena 
Martins-Pacheco 

Engenharia Elétrica CTC 

2016-2020 Luiz Carlos 

Cancellier de Olivo  

Direito CCJ Alacoque Lorenzini 

Errmann 

Enfermagem CCS 

CCJ- Centro de Ciências Jurídicas; CTC - Centro de Tecnológico; CCA – Centro de Ciências Agrárias; CCB – Centro de Ciências 
Biológicas; CCS – Centro de Ciências da Saúde; CFM – Centro de Ciências Físicas e Matemáticas; CSE – Centro Socioeconômico; 

CCE – Centro de Comunicação e Expressão; CFH – Centro de Filosofia e Ciências Humanas; CDS – Centro de Desportos; CED – 

Centro de Ciências da Educação. 
 

Durante este mandato é acrescida na visão da UFSC “e inclusiva”, bem como foi o 

período muito conflituoso internamente. No processo sucessório perde as eleições com 10% 

de votos. As ações primeiras de seu sucessor, conforme descrito a seguir, buscam coerência e 

equilíbrio interno para que haja sobrevivência organizacional externamente. 

UFSC1 “[...] construir uma universidade que seja gostosa de trabalhar. É 

claro que sempre nos limites daquilo que é possível. [...] Nós criamos uma 

secretaria que tem um status de pró-reitoria só para cuidar do esporte, não do 

esporte enquanto ensino, da formação de professores, mas quanto essas 50 

mil pessoas que circulam por aqui, [] criamos uma secretaria de ações 

afirmativas que cuida [] basicamente das pessoas que entram por cotas aqui. 

Nós temos 50% de cotas pra negros, pra indígenas, pra pessoas do campo 

enfim [...] preocupação de integrá-los. Integrá-los à nossas ações, a todas as 

nossas ações apesar dos preconceitos [...] temos questões de acessibilidade 

também”. 

Na UFSC o reitor é eleito para o mandato de quatro anos, permitida uma recondução. 

Há requisitos para o exercício do mandato de reitor, os candidatos deverão ser servidores 

docentes integrantes dos dois níveis mais elevados da carreira do magistério (Professor Titular 

ou Professor Associado IV) ou que possuam o título de Doutor. O processo de consulta é 

organizado, coordenado e fiscalizado por uma Comissão Eleitoral Representativa de 

Entidades da UFSC: da ANDES; Associação dos Pós-Graduandos da Universidade (APG); 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade (DCE); representantes do sindicato dos 

funcionários da UFSC (SINTUFSC). A proporcionalidade dos votos mantem o disposto na 

Lei 5540/68 e Lei 9394/96, 70% docentes, 15% agentes e 15% discentes. A última eleição foi 
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em 2015, com 5 chapas inscritas, teve dois turnos eleitorais, no segundo turno a chapa 

vencedora obteve 47,42% do total de votos, contra 46,06%, há acirrado processo de disputa. 

UFSC1 – “[...] a gente se elegeu [] numa plataforma de trabalho, ideias 

nossas [...] então nós temos um compromisso, temos que dar conta [] dizer 

para a comunidade que nós estamos conseguindo levar a frente aquilo que 

nós propusemos [...] ainda que a eleição seja do titular, ele tem a obrigação 

de escolher as pessoas certas pra dar conta das promessas, dos ideais de 

universidade [...] processo democrático nem sempre é bom, porque você 

pode escolher uma gestão ruim por outras razões [...] nós tivemos um caso 

aqui de uma gestão desastrosa, notadamente desastrosa, sabe, foi o processo 

democrático que permitiu, é o risco, é o risco a ser contado, nem sempre te 

leva a melhor solução[...]”. 

Na UDESC a estrutura de poder (ver quadro 9), destaca-se o primeiro reitor eleito 

pela comunidade teve mandato de 1990 a 1994.  

Quadro 9 - Galeria de Reitores UDESC 
PERÍODO REITOR GRADUAÇÃO CENTRO VICE-REITOR GRADUAÇÃO CENTRO 

1976-1979 João Nicolau 

Carvalho 

Direito e Jornalismo  Não identificado   

1979-1990 Lauro Ribas 
Zimmer 

Direito  Não identificado   

1990-1994 Rogério Braz da 

Silva  

Pedagogia  [primeiro reitor 

eleito] 

  

1994-2002 Raimundo Zumblick Administração ESAG Jorge Oliveira 
Musse 

Matemática CCT 

2002-2004 José Carlos 

Cechinel 

Pedagogo CEO Sebastião Iberes 

Lopes Melo 

Educação Física CEFID 

Mai/jun 
2003 

Antônio Diomario 
de Queiroz  

Economia 
[interventor do 

governo estadual] 

 Foi reitor da UFSC 
de 1992 a 1996 

  

2004-2008 Anselmo Fábio de 
Moraes 

Engenharia Civil CCT Sebastião Iberes 
Lopes Melo 

Educação Física CEFID 

2008-2012 Sebastião Iberes 

Lopes Melo 

Educação Física CEFID Antônio Heronaldo 

de Souza 

Ciência da 

Computação 

CCT 

2012-2016 Antônio Heronaldo 
de Souza 

Ciência da 
Computação 

CCT Marcus Tomasi Administração ESAG 

2016-2020 Marcus Tomasi Administração ESAG Leandro Zvirtes Engenharia de 

Produção 

CCT 

CEO – Centro de Educação do Oeste; CCT – Centro Tecnológico; CEFID – Ciências da Saúde e do Esporte; ESAG – Ciências da 
Administração e Socioeconomicas; CEART – Artes; FAED – Humanas e da Educação; CAV – Ciências Agroveterinárias; CEAD – 

Educação à Distância; CEAV – Educação Superior do Alto Vale do Itajaí; CEPLAN – Educação Superior do Planalto Norte; CERES 

– Educação Superior da Região Sul; CESFI – Educação Superior do Foz do Itajaí. 
 

Em 2003, o governador do Estado de Santa Catarina nomeia um reitor interventor. A 

partir de 2004, se alterna entre professores do campus de Florianópolis e de Joinville. E os 

vice-reitores tornam-se reitores no período subsequente. Esta galeria mostra que a identidade 

da UDESC e do governo estadual é muito imbricada. E que o atual processo sucessório seja 

um elemento para criação de identidade e valores próprios. A presença constante do Centro 

Tecnológico. Essa galeria, no período do exercício do mandato, tem como característica de 

titulação doutorado apenas para os 3 reitores, com formação nacional e baixa publicação 

nacional. O estatuto e regimento vigentes datam de 2006, os anteriores são datados de 1990. 
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As regras eleitorais e de decisão colegiada foram mudadas por ruptura, sendo a última 

decorrente do processo de escândalo e intervenção. 

UDESC1 – “[...] no princípio dos anos 2000 que a universidade passou por 

um momento bastante delicado, [...] a gente costuma dizer que a gente saiu 

de uma das páginas boas dos jornais e fomos para as páginas policiais [...] 

então nós temos hoje um estatuto, um regimento, [] vamos dizer assim, 

muito leonino, [] muito engessado que engessa muito a universidade [] e o 

próprio reitor tem muito pouco poder de decisão”. 

Os cargos de Reitor e Vice-Reitor são privativos de brasileiros, integrantes de 

carreira do Magistério Superior da UDESC, pelo menos, 5 anos com dedicação integral, 

eleitos por votação direta e secreta da comunidade universitária e nomeados por ato do 

Governador do Estado. Proporcionalidade de 50% docentes, 25% agentes e 25% discentes. As 

eleições realizadas em 2015 tiveram 2 chapas, a chapa vencedora obteve 59,65% dos votos. 

UDESC1 – [...] acho que estimula cada um [] pode de certa forma, em algum 

momento, podendo contribuir com a gestão da universidade. [...] é 

importante para que o gestor repense [] as suas, os seus discursos, [] suas 

propostas [] em função da resposta que é dada pelo processo eleitoral a 

universidade, a cada processo eleitoral tende a melhorar. [...] {acredita que 

ele seja um bom mecanismo de accountability?} Eu acho que sim, mas é 

discutível. 

Na FURB a estrutura de poder (ver quadro 10), a partir de 1998, é caracterizada por 

reitor que possui uma formação externa a FURB, com um vice-reitor de formação endógena. 

O período de 1978 à 1998 é notadamente a formação dos gestores é endógena. Com presença 

constante do Centro de Ciências da Saúde na alta gestão. Somente a partir de 2006 os reitores 

possuíam título de doutor, com alguma publicação nacional, até o período de seus mandatos. 

O Estatuto e Regimento Interno são datados de 2010, e sofrem mudanças incrementais a 

posteriori, sendo o estatuto anterior datado de 2001. Por ser indício de adaptação das tradições 

às novas realidades do ambiente, no qual o fórum de prestação de contas muda, tanto para as 

atividades finalísticas quanto do uso do recurso públicos.  

O cargo de reitor é eletivo, com consulta à comunidade acadêmica, desde a sua 

fundação. A condição de elegibilidade é pertencer ao quadro docente da FURB a mais de 8 

anos. O reitor eleito é nomeado pelo Prefeito Municipal de Blumenau para mandato de 4 anos, 

sendo permitida a recondução para um único período imediatamente subsequente.  

As eleições de 2010 inscrveram-se 3 chapas e a última eleição, em 2014, inscreveu-

se apenas uma. 
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Quadro 10 - Galeria de Reitores da FURB 
PERÍODO REITOR GRADUAÇÃO CENTRO VICE-REITOR GRADUAÇÃO CENTRO 

1970-1974 Padre Orlando 

Maria Murphy 

Filosofia CCEAL Lorival Hari Hübner 

Saade 

Medicina CCS 

1974-1978 Ignacio Ricken Licenciatura Letras CCEAL Renato de Mello 
Vianna 

Direito CCJ 

    Pedro Reis Júnior Direito CCJ 

1978-1982 José Tafner Pedagogia e 

Filosofia 

CCEAL Mário Wisintainer Economia Secretaria 

1982-1986 Arlindo Bernart Ciências Contábeis 

e Direito 

CCSA Bráulio Maria 

Schloegel 

Direito CCJ 

1986-1990 José Tafner Pedagogia e 

Filosofia 

CCEAL João Joaquim 

Fronza 

Licenciatura 

História e Geografia 

CCHC 

03/1989 a 

04/1990 

João Joaquim 

Fronza 

Licenciatura 

História e Geografia 

CCHC    

1990-1994 Celso Mário Zipf Economia CCSA Lorival Hari Hübner 

Saade 

Medicina CCS 

1994-1998 Mércio Jacobsen Administração CCSA Egon José Schramm Ciências Biológicas CCEN 

1998-2006 Egon José Schramm Ciências Biológicas CCEN Rui Rizzo Educação Física CCS 

2006-2010 Eduardo Deschamps Engenharia Elétrica CCT Romero Fenili Médico CCS 

2010-2015 João Natel Pollonio 

Machado 

Médico CCS Griseldes Fredel 

Boos 

Engenharia Química  CCT 

2015-2019 João Natel Pollonio 

Machado 

Médico CCS Udo Schroeder Processamento de 

Dados 

CCSA 

CCEAL - Centro de Ciências da Educação, Artes e Letras; CCEN - Centro de Ciências Exatas e Naturais; CCHC - Centro de Ciências 

Humanas e da Comunicação; CCJ - Centro de Ciências Jurídicas; CCS - Centro de Ciências da Saúde; CCSA - Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas; CCT - Centro de Ciências Tecnológicas 

 

FURB2 – “[...] é altamente democráticas [...] mas ele pode sim prejudicar a 

instituição, porque muitas das decisões são feitas no sentido de preservar 

esse âmbito, esse espaço político, em detrimento muitas vezes de qualidade, 

de eficiências, e outras coisas nesse sentido”. 

Apontam Roczanski e Tomasi (2010), que a universidade é representada por um 

conjunto de estruturas organizacionais descentralizadas que objetiva flexibilizar e 

desconcentrar a gestão pública. Essa característica pode ser reconhecida como mecanismo de 

accountability. Na categorização de O’Donnell, há tanto accountability vertical quanto 

horizontal, pois há processos eleitorais para os cargos diretivos em todos os níveis e processos 

decisórios são colegiados, além da existência de órgãos internos de controle. A estrutura 

organizacional constituída por processos eleitorais demonstra que o principal empregará 

esforços ex-ante para selecionar o agente certo, TBA (Mansbridge, 2014). Entretanto, o 

processo decisório colegiado e órgãos internos de controle constituem mecanismo ex-post, 

para monitorar e sancionar o agente se os interesses não estiverem alinhados, SBA 

(Mansbridge, 2014). O conjunto das normas (estatuto e regimento) e estrutura organizacional 

superior das universidades públicas brasileiras podem estar focados em responsabilizar os 

atores por seus esforços para alcançar resultados (com mínima consideração pela precisão ou 

qualidade dos resultados), PA (Lerner e Tetlock, 2009). 

As três universidades possuem suas estruturas organizacionais (ver quadro 11) 

órgãos especializados a prestação de contas em diferentes fóruns, cada qual nos seus limites 

orçamentário têm estruturas mais robustas ou simplificadas. E as estruturas relevam o quanto 

essas organizações constrangem o poder de seus gestores. Enquanto na UFSC e FURB o 
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reitor tem dois fóruns de prestação de contas, o da UDESC tem 5 fóruns. A partir das atas do 

conselho universitário dessas IPES nota-se que o engessamento dos processos de decisão, 

entradas de processos na pauta, pedidos de vistas e contraposições, refletem mais problemas 

de interpretações sobre as AAFP e suas contradições do que processos de disputa de poder, 

que é mais característico de decisões colegiadas. 

Quadro 11 – Estrutura Organizacional Superior das IPES 
UFSC UDESC FURB 

 

 

 

   

Altbach (2016) ao tratar sobre corrupção e a criação de cultura acadêmica nos 

sistemas de educação superior dos países dos BRICs (Brasil, Russia, Índia e China) aponta 

que as universidades brasileiras são tipicamente governadas por eleição de seus gestores em 

todos os níveis e esse arranjo encoraja a politização das decisões acadêmicas, mas 

impossibilita a implementação dada a dificuldade decisória.  

Quadro 12 - Composição dos Conselhos Superiores das IPES 
 UFSC UDESC FURB 

Composição do Conselho Universitário +/- 53 membros +/-87 membros +/-46 membros 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Câmara de graduação +/- 23 membros 
Câmara de pós-graduação +/-27 membros 

Câmara de pesquisa +/- 29 membros 

Câmara de extensão +/- 29 membros 

+/-44 membros +/-28 membros 

Conselho de Administração  +/-44 membros Não possui 

Conselho de Curadores 9 membros 7 membros Não possui 

A estimação da quantidade de membros dos conselhos e câmaras teve por base os Estatutos e os quantitativos de participantes constantes 

das atas de reuniões dos conselhos. 
 

Os entrevistados observam que as decisões colegiadas inibem a autonomia dos 

gestores e impõe lentidão de decisão, mas rapidez de implementação das decisões. São 

estimuladoras de trabalho em equipe, de processos de negociação e de uma visão mais ampla 

das IPES. 

UFSC1 – “[...] é bom como balizador... sua proposta tá dentro daquilo que é 

razoável, mas é porque os conselhos não é [] eles não produzem nada, 

decidem , decidem sobre a proposta de alguém. É ali que está o espírito [...] 

pela sua própria natureza, eles são demorados, e são cheios de 

procedimentos [...] engessa um pouco, mas [] é bom. Eles cumprem uma 

função boa [...] decisões colegiadas pressupõe um confronto de ideias [...] 

rivalidade [...] estimulam no sentido de que eu posso enxergar como 

controle, [] ‘olha você pode ser punido’ [...]”. 

UDESC1 – “[...] para o gestor [] é importante essas decisões colegiadas, elas 

despersonalizam, [] elas democratizam. [] trazem [] o processo democrático. 

Democrático mais aflorado, [] eu só temo dentro da nossa, dentro da nossa 

lógica aqui, que esse processo [] decisões colegiadas são muito morosos, são 
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muito morosos []. Então [] eles atrapalham, vamos dizer assim [] de certa 

forma a instituição porque eles acabam sendo demorados. E muitas vezes, 

em função disso acabam onerando a própria universidade”. 

FURB2 – “[...] ele é bom, porque se constrói as regras, e principalmente de 

forma colegiada, não é? Então acaba ajudando muito depois num momento 

em que a gente tem que implementar isso, fazer com que isso aconteça, né. 

Apesar de eu achar que muitas vezes eles são morosos. Mas de forma, mas 

em relação a qualidade eu acho que eles ajudam sim”. 

A AAFP se constitue em um extenso procedimentalismo de direcionamentos para a 

ação do indivíduo sobre a mesma coisa (dinheiro) e, portanto, com maior facilidade de 

identificação do accountor. Essas IPES a partir de suas experiências instituem mecanismos 

internos de accountability para que comportamentos individuais não comprometam a 

organização na sua adaptação ao ambiente externo. Bem como os utilizam como processo de 

aprendizagem de solução de problemas. Havendo assim, há interveniência da necessidade de 

ter a aprovação e apoio de importantes grupos sociais na relação entre um sistema de 

accountability e as motivações intrínsecas dos gestores. E essa interveniência é decorrente da 

DA. Contudo, também foi observado que a AAFP é interveniente na relação da influência da 

DA sobre a motivação dos gestores e estiliza que essa contrariedade promove disfunções em 

ambos os mecanismos. 

A AEPE é constituida por um conjunto de indicadores e procedimentos que depende 

da ação coletiva sobre diversos elementos, e, portanto, com maior dificuldade de identificação 

do accountor individual. Os dados revelam que ao longo da trajetória dessas organizações 

foram instituídos valores organizacionais, esses valores estavam em alinhamento com os 

valores de seus mantenedores e dos fóruns aos quais prestavam contas, assim as mudanças 

institucionais legais para a educação superior desalinham esses valores e acirram os conflitos 

internos. Os gestores buscam, a partir das experiências organizacionais positivas, resolver os 

problemas de adaptação às novas regras institucionais e manutenção do equilíbrio e coerência 

interna. De forma que empreendem esforços para atender a prestação de contas de 

determinados fóruns de accountability que atendam dois requisitos: os custo de 

implementação, não apenas financeiros e a mitigação do conflito interno.  

Os gestores da UFSC na busca resolver seu conflito interno por meio de um 

programa que realinha os valores individuais, dos grupos, da organização, do fórum e do 

provedor, novas regras para extensão, “[...] Nós criamos secretaria de ações afirmativas que 

cuida é [] das pessoas [...]”, bem como busca instituir organizacionalmente novos mecanismos 

de accountability fundados nos valores de seu grupo “[...] montei um grupo e estou pegando 

os principais rankings de universidades do mundo e verificando quais são os indicadores que 
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eles usam e vou montar um mapinha de indicadores e vou ver nas universidades públicas 

como que estão esses indicadores, e vou planejar a universidade por conta disso” . E a partir 

da participação de interlocutores em fóruns externos busca influir na institucionalização de 

mecanismos que privilegiem o seu status quo. 

UFSC1 – “[...] universidade é um conceito, o que diferencia é o dono. Nesse 

caso é o dono. E, portanto é o público. Eu se sou universidade federal tenho 

a missão de atender a federação [...] não é para Joinville, é para o Brasil, ele 

está por acaso lá em Joinville. [...] mercado claro que é verdade [...] o que 

faz uma organização são as pessoas [...] mas são as pessoas, então a vocação 

é diferente [...] não posso comparar com uma universidade que tá mais 

voltada para a tecnologia ou para outra coisa [...]”. 

Os gestores da FURB para resolver o conflito entre o novo e o velho, pautados na 

construção histórica da organização, buscam atender ao seu novo fórum de accountability e as 

novas formas de prestação de contas por meio do uso da autoavaliação institucional, 

preservando suas tradições de construção coletiva. Bem como enfrenta o problema de ter as 

receitas oriundas da iniciativa privada e ter seus gastos na lógica do setor público. 

Os gestores da UDESC para resolver o conflito de autonomia e identidade, busca 

estabelecer um “carro chefe”, altamente vinculado com seu provedor, a partir do atendimento 

dos quesitos da pós-graduação stricto senso e da pesquisa. Desse modo, assim interveniência 

da necessidade de ter a aprovação e apoio de importantes grupos sociais na relação entre um 

sistema de accountability e as motivações intrínsecas dos gestores.  

Os dados estilizam que a influência dos mecanismos de accountability (AAFP, 

AEPE e DA) sobre as motivações intrínsecas dos gestores das IPES é afetada por dois 

elementos: (1) contrariedade de estímulo sobre as motivações; e, (2) a busca de equilíbrio e 

coerência interna das IPES pelo alinhamento entre os valores individuais, dos grupos de 

interesse, organizacionais, do próprio mecanismo e do provedor. O que faz considerar que 

over-accountability não é uma simples assimetria informacional entre principal e agente, mas 

também decorrente da sobreposição de mecanismos que institucionalizam a relação entre 

principal e agente a partir de valores distintos. Bem como os gestores em conjunto com suas 

IPES idealizaram um principal, um fórum e sobre o que devem prestar contas a partir de suas 

trajetórias e esses elementos intervêm fortemente sobre na influência do mecanismo 

institucionalizado sobre as motivações intrínsecas desses gestores. Como os mecanismos 

foram concebidos a partir do princípio constitucional da impessoalidade tratam desse modo 

organizações distintas de modo igual. E isso acarreta que esses gestores acreditam não 

estarem agindo em consonância com aquilo que acreditam ser o interesse do principal.  
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A partir da CF/1988 foram acrescidos mecanismos de accountability para a educação 

superior. A política pública visa dois pontos: (1) a expansão de vagas e ampliação do acesso, 

prioritariamente pelo incentivo da iniciativa privada, e (2) a melhoria da qualidade. No 

sentido de melhoria da qualidade são estabelecidos mecanismos de accountability, amparados 

no artigo 208 da CF/1988, que atribui à União o estabelecimento dos parâmetros de qualidade 

para a educação superior. Esses mecanimos assumem duas características distintas, uma que 

caracterizada pela prestação de contas ao mercado a partir de indicadores de desempenho dos 

estudantes da graduação, e, portanto, desconsidera outros fatores relevantes da educação 

superior. A segunda é caracterizada por caracterizar a accountability como multifacetada e 

como um processo democrático. Entretanto, esses mecanismos não permitem a avaliação da 

melhoria da qualidade, intuito da política para a educação superior pública brasileira. Pois, ao 

se observar o IGC de cada uma dessas organizações, poderia se supor que houve melhoria da 

qualidade apenas na UFSC. Entretnto, as transformações da UDESC e FURB não são 

valoradas pelas métricas atualmente vigentes. Se consideradas as divergências de intensão de 

estímulos dos mecanismos AAFP, AEPE e DA tornasse mais nítido que a complexidade das 

instituições de educação superior é desconsiderada.  

De modo que uma política pública que vise a melhoria da qualidade da educação 

superior necessita refletir sobre a complexidade da IES, sobre a integração da prestaçao de 

contas das atividades administrativas, financeiras e patrimoniais com a prestação de contas 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como deve considerar aspectos históricos e 

culturais das IPES, além de considerar a origem de recursos mantenedor do aparelho 

ofertante, quantidade e qualidade dos estudantes, as características regionais, a categoria 

administrativa, ou seja, a origem e qualidade dos recursos organizacionais, não apenas 

financeiros, mas também humanos.  

Nesse sentido, a política pública que busca a melhoria da qualidade da educação 

superior pode induzir a um “bom tipo” de agente a tomar a decisão errada, quando a melhor 

decisão pode ser referida como “tipo ruim” na ausência de accountability. Pois, os 

mecanismos de accountability criam incentivos para o agente tomar decisões que o principal 

espera que seja a melhor. Entretanto, o arranjo institucional não permite reconhecer qual o 

melhor interesse do principal. Além de não reconhecer a complexidade da organização 

administrativa, dos atores e da mudança, e que a teoria e a prática administrativa estão ligadas 

à história e à cultura específicas, de forma que as definições de “bom servidor público”, “boa 

administração” e “bom governo” dependerem de definições específicas de fins, propósitos e 

valores (OLSEN, 2005).   



101 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação superior propicia aos indivíduos a apropriação de saberes que qualificam 

as decisões de suas vidas pessoais, bem como propicia externalidades que se sobrepõem aos 

investimentos públicos. A decisão governamental de investir em educação pode ser entendida 

como meio de contribuir para o aumento da produtividade, ou como forma de engrandecer o 

indivíduo, permitindo o acesso a uma vida melhor, ou ainda, pode ser entendida como meio 

de informar ao mercado de trabalho sobre as habilidades do trabalhador (VASCONCELLOS, 

2004), ou seja, o Estado definidor dos setores produtivos a serem prioritariamente 

desenvolvidos, a exemplo da Suécia do pós-guerra até a década de 1970 (ELZINGA, 2006) e 

da Coréia do Sul, nas décadas de 1970 e 1980 (SERRA e MASSON, 2007). 

Entretanto, muitos trabalhos falam sobre a melhoria da qualidade do sistema de 

educação superior, mas poucos se enveredam em uma análise sistemática do conjunto desse 

sistema ao longo do tempo, Vasconcellos (2004) aponta para a dificuldade em se constituir 

um conjunto de indicadores para além da mensuração do desempenho. Afonso (2009) critica a 

accountability baseada em avaliações padronizadas e por rankings, pois é “uma forma parcial, 

incompleta e redutora, face à complexidade e pluralidade dos objetivos, missões e funções da 

educação” (AFONSO, 2009, p.11). Os olhares sobre a educação superior pela perspectiva da 

accountability são parciais sobre sua atividade finalística, fragmentando a complexidade 

organizacional das instituições públicas ofertantes de educação superior. De mesmo modo, os 

estudos sobre a accountability também é fragmentado, com olhares sobre arranjos 

institucionais ou mecanismos, ficando ao segundo plano a exploração do sistema de 

accountability. 

Teoricamente a lacuna explorada por esta pesquisa foi: um sistema de accountability 

estruturado em mecanismos com diferentes princípios e regras, que fornecem análises e 

prescrições concorrentes, ampliaria a típica tensão entre instituições e accountability. Dada a 

incipiência de aporte teórico do tema, esta foi explorada a análise por três perspectivas: 

histórica, dinâmica e o conflito. A perspectiva histórica é explorada a partir dos modelos: 

burocrático, gerencialista e de governança pública, Secchi (2009), nos quais são associados a 

dinâmica e o conflito. A dinâmica e o conflito são explorados por meio da SCTA, que explora 

a relação entre os mecanismos de accountability e as motivações dos agentes, considerando 

que os contextos e indivíduos diferem. E permite reconhecer a complexidade da organização 

administrativa, dos atores e da mudança. 
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A tensão entre instituições e accountability pode ser observada pela própria 

construção conceitual de accountability e o embate acadêmico sobre o conceito, as diversas 

correntes de pensamanto, que se questionam: quem é o principal? Quem é o agente? ter ou 

quem é o accountor? Políticos, burocracia, organizações? Que é o accountee? Institucional, 

formal, informal, virtual? Quais os interesses do principal? Quais os interesses do agente? De 

que forma o agente prestará contas? É ou não sanção? Nesse sentido Dubinick (2014) vai 

tratar a accountability como palavra chave cultural. Isso implica em pensar accountability a 

partir de um conjunto de caracterísiticas políticas, sociais, culturais e econômicas, que fazem 

parte do processo histórico de regiões específicas e de como definem “bom servidor público”, 

“boa administração” e “bom governo” dependem de definições específicas de fins, propósitos 

e valores. 

Apropriando as contribuições da psicologia social e sociologia da Social 

Contingency Theory of Accountability que tem empreendido esforços para observar a 

influência da accountability sobre os indivíduos, considerando o contexto e contribuido para o 

entendimento de como mecanismos com diferentes princípios e regras, que fornecem análises 

e prescrições concorrentes influenciam na tensão entre instituições e accountability. Trabalhos 

como o Mansbridge (2009), sobre processos eleitorais pela associação das características 

distritos homogeneos e incumbência prolongada, no qual define o contexto por tipo de 

accountability: Sanction Based Accountability e Trust Based Accountability. Adicionalmente, 

o trabalho de Tetlock (LERNER e TETLOCK, 1999) (PATIL, VIEIDER e TETLOCK, 2014) 

sobre process accountability e outcome accountability e sua influência sobre as motivações 

dos agentes. E o trabalho de Sabel e Zeitlin (2008) sobre dynamic accountability que analisam 

accountability como um processo de interação entre principal e agente em um contexto de 

rapida evolução, experimentação e recursividade, o que torna quase sem significado a relação 

principal agente. 

Entretanto, esses trabalhos possem um olhar para um ou para outro arranjo e suas 

influências sobre os agentes. Não observando as relações quando há a sobreposição dos 

arranjos com proposições concorrentes. Guy Peters por outro lado, analisa o conflito entre a 

accountability e a administração pública, sobre a perspectiva da competência neutra e 

competência responsiva, e aponta para a transparência e a importância de muitos dos 

mecanismos formais para detectar o erro pode ser reduzida, porque o governo agora é mais 

visível e, portanto, pode ser apropriado considerar o apoio a uma maior responsabilidade 

individual no governo (PETERS, 2014).  
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A análise sobre o conflito feita por Peters desconsidera a influência da lógica da 

adequação, ou seja, o comportamento dos indivíduos também é influenciado pelos grupos de 

interesse ao quais sente necessidade de aprovação. Ademais, a preocupação de Peters é com a 

responsabilização individual. O campo teórico da accountability tem também discutido sobre 

a accountability e as organizações, pois apesar dos mecanismos terem o indivíduo como 

accountor, o interesse do principal é sobre os direcionamentos organizacionais. 

No sentido de compreender um sistema de accountability com mecanismos com 

diferentes princípios e regras, que fornecem análises e prescrições concorrentes, foi 

estruturado um modelo. O modelo combina as perspectivas históricas, dinâmica e conflitos a 

partir dos modelos da teoria da administração pública, utilizados autores como Secchi (2009), 

Denhardt (2015) e Rocha (2011). A partir do modelo burocrático, gerencialista e da 

governança pública, foram destacadas as características da Sanction-Based Accountability, da 

Trust-Based Accountability, da Process Accountability, da Outcome Accountability e da 

Dynamic Accountability, bem como suas influências sobre as motivações intrínsecas dos 

gestores. De forma a evidenciar princípios e regras concorrentes, sendo o principal deles o 

conflito entre estimular e coibir a discricionariedade do gestor público. 

A típica tensão entre instituições e accountability é explorada a partir da educação 

superior pública (universidades públicas), setor de atuação governamental historicamente de 

enforce entre autonomia e controle. Além de as universidades possuirem estruturas, apesar de 

complexas, altamente adaptativas (MEYER JR, 2003) (WEICK, 1976). A base de análise são 

os regramentos a partir da Constituição Federal de 1988, pois a própria CF/1988 que 

institucionaliza o conflito, nos artigos 207, 212 e 37. Esses regramentos foram categorizados 

com base no modelo analítico.  

Fica configurado que o arranjo institucional para as atividades administrativa, 

financeira e patrimonial tem a prevalência das características do modelo burocrático da 

administração pública e coibe a discrissionariedade do gestor e fóruns institucionais de 

accountability. O arranjo institucional para as atividades de ensino, pesquisa e extensão tem a 

prevalência das características do modelo gerencialista, e estimula a discricionariedade do 

gestor e fórum de mercado. Havendo ainda o arranjo institucional interno das instituições 

públicas de educação superior, o arranjo da institucional da autoavaliação e as novas 

configurações para a institucionalização da política pública para a educação superior, que 

assumem características predominantemente do modelo de governança pública, que estimula 

para além da discricionariedade, redes de accountability, interação e recursividade. 
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A partir dessa categorização foi realizado um estudo de casos comparativos, a partir 

de entrevistas com gestores da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade do 

Estado de Santa Catarina e Universidade Regional de Blumenau. Três instituições distintas 

tanto nas suas origens históricos, mantenedor, disponibilidade de recursos, qualificação 

docente, quantidade de cursos, quantidade de estudante, mas que estão inseridas em um 

contexto sócio econômico próximo, que é o estado de Santa Catarina. Para além das 

entrevistas foram utilizados dados secundários que auxiliassem a evidenciar a trajetória 

histórica dessas instituições, seus valores, os grupos de interesse relevantes. 

Tendo por base a questão “Como a lógica da adequação interfere na influência de 

três mecanismos de accountability distintos sobre as motivações intrínsecas dos gestores da 

UFSC, UDESC e FURB?” Foi constatado que os entrevistados identificam no mecanismo a 

intencionalidade de estímulo, de forma isolada para cada mecanismo, ou seja, se o mecanismo 

do modelo burocrático coibe a discrissionariedade, o entrevistado indica que deve cumprir os 

procedimentos. Entretanto, quando tratam suas atividades como um conjunto interligado, ou 

seja, sem a fragmentação entre atividade de gestão e de ensino, pesquisa e extensão, é 

reforçado a concorrência entre os mecanismos. Os gestores passam a ser estimulado a agir de 

modo a preservar a homeostase organizacional. Bem como passam a interagir externamente 

em prol da resolução dos conflitos internos, a exemplo disso é a criação de entidades como 

ANDIFES, ABRUM e ACAFE. 

Para os casos estudados é observado que o sistema de accountability para a educação 

superior pública, que está estruturado em mecanismos com diferentes princípios e regras, que 

fornecem análises e prescrições concorrentes, ampliou a típica tensão entre essas IPES e 

accountability, e as ações de seus gestores têm privilegiado a sobrevivência dessas 

organizações. A adaptação dessas organizações aos mecanismos de accountability, por meio 

de seus gestores, tem observado não apenas as limitações de recursos, mas também os valores 

organizacionais. Os dados também estilizam que a concorrência entre os mecanismos induz 

esses gestores a agirem de forma na qual não acreditam ser de interesse da sociedade, 

apontando para over-accountability (GERSEN e STEPHENSON, 2014). 

A partir dos achados de pesquisa é válida a hipótese de que os gestores da UFSC, 

UDESC e FURB serão mais influenciados pela lógica da adequação do que pelos mecanismos 

de accountability, e que dada a dissonância entre os mecanismos AAFP, AEPE e DA, ou seja, 

enquanto a AAFP intenciona coibir a discricionariedade a AEPE e a DA intencionam 

estimular, os gestores buscaram a adaptação aos mecanismos privilegiando o equilíbrio e a 

coerência organizacional interna e leva a considerar que a dissonância entre mecanismos de 
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accountability conduz ao problema de over-accountability, ou seja, comportamentos 

indesejáveis sistemáticos desencadeados ou exacerbados pela accountability dos agentes para 

com o seu principal. 

Bem como os achados apontam que um sistema de accountability com mecanismos 

concorrentes, centrados na detecção de erros individuais, podem conduzir ao um processo de 

entropia organizacional, por não considerarem alguns elementos organizacionais relevantes: 

tais como a interrelação entre atividades fins e de apoio, disponibilidades de recursos, valores, 

qualidade dos recursos.  

Este trabalho é caracterizado por uma pesquisa exploratória por meio de estudo 

comparativo de casos, portanto, apresenta limitações de os achados explicarem os casos em 

estudo, assim não generalizáveis. Mas oferecem indícios que contribuem para o estudo de 

sistemas de accountability estruturados em mecanismos com diferentes princípios e regras, e 

suas implicações sobre a tensão entre instituições e accountability. Nesse sentido, sugerem-se 

trabalhos que contribuam para o entendimento dos diferentes princípios e regras que 

estruturam os mecanismos que compõem um sistema de accountability e sobre as implicações 

do sistema de accountability sobre a tensão entre instituições e a accountability. Além de 

oferecer indícios para o debate do sistema de accountability para a educação superior pública 

brasileira. 

  



106 

 

 

Bibliografia 

ABRUCIO, L. F.; LOUREIRO, M. R. Finanças públicas, democracia e accountability. In: 

BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: 

Campus, 2005. 

ABRUEM. Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. 

Histórico, 15 fev 2017. Disponivel em: <http://www2.abruem.org.br/historico/>. 

ACAFE. Conheça a Acafe. Sistema Acafe, 15 fev 2017. Disponivel em: 

<http://www.new.acafe.org.br/acafe/acafe>. 

AFONSO, A. J. Nem tudo o que conta em educação é mensurável ou comparável. Crítica à 

accountability baseada em testes estandardizados e rankings escolares. Revista Lusófona de 

Educação [online], Lisboa, v. 13, p. 13-29, 2009. Disponível em:. ISSN 1645-7250 acessado 

em 17/03/2016. 

AFONSO, A. J. Questões, Objetivos e Perspectivas em Avaliação. Revista da Avaliação da 

Educação Superior, Campinas/Sorocaba, v. 19, n. 2, p. 487-507, jul 2014. 

tp://dx.doi.org/10.1590/S1414-40772010000100011> acessado em 10/10/2015. 

ALFINITO, S. Educação superior no Brasil : análise do histórico recente (1994-2003). 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Brasília, p. 93. 2007. 

ALTBACH, P. G. Global Perspectives on Higher Education. Baltimore: Hohns Hopkins 

University Press, 2016. 

ALTOÉ, N. As universidades estaduais do Paraná: os caminhos da heteronomia. 

Piracicaba: Faculdade de Educação da Universidade Metodista de Piracicaba, 2007. 

ANDES. Histórico. Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, 

15 fev 2017. Disponivel em: <http://portal.andes.org.br/imprensa/migracao/historia.html>. 

ANDIFES. A Adinfes. Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior, 15 fev 2017. Disponivel em: <http://www.andifes.org.br/institucional/a-

andifes/>. 

BABBIE, E. Métodos de pesquisa de Survey. Belo Horizonte: UFMG, 2001. 

BAPTISTA FILHO, O. Economia da Educação, Planejamento e Explosão Demográfica. 

São Paulo: Pioneira, 1975. 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. revisada e atualizada. ed. Lisboa: Edições Loyola, 2010. 

BEHN, R. D. Rethinking Democratic Accountability. Washington DC: Brookings 

Institution, 2001. 

BELLONI, I. et al. Proposta de avaliação institucional da universidade de Brasília. Educaoón 

superior y sociedad, v. 5, n. 1-2, p. 51-70, 1994. 

BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. The Social Constrution of Reality: a treatise in a 

sociology of knowledge. New York: Penguin Books, 1966. 

BERNHEIM, C. T.; CHAUÍ, M. D. S. Desafios da universidade na sociedade do 

conhecimento: cinco anos depois da conferência mundial sobre educação superior. Brasília: 

Unesco, 2008. 

BERTOLIN, J. C. G.; MARCON, T. O (des)entendimento de qualidade na educação superior 

brasileira - Das quimeras do provão e do ENADE à realidade do capital cultural dos 

estudantes. Avaliação, Sorocaba, v. 20, n. 1, p. 105-122, mar 2015. 



107 

 

 

BOBBIO, N. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco 

Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1986. 

BOVENS, M. Public Accountability. In: FERLIE, E.; LYNN JR, L. E.; POLLITT, C. The 

Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 182-

208. 

BOVENS, M.; SCHILLEMANS, T.; GOODIN, R. E. Public Accountability. In: BOVENS, 

M.; GOODIN, R. E.; SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Public 

Accountability. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 1-22. printed from Oxford 

Handbooks Online (www.oxfordhandbooks.com) in 21jun2016. 

BRASIL. Lei 11.107, Brasília, 06 abr 2005. 

BRASIL. Decreto 6.017, Brasília, 17 jan 2007. 

BRESSER-PEREIRA, L. C. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: 

MARE, 1995. 

CAPES. História e Missão. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, 15 fev 2017. Disponivel em: <http://www.capes.gov.br/historia-e-missao>. 

CATANI, A. M.; OLIVEIRA, J. F.; MICHELOTTO, R. M. As políticas de expansão da 

educação superior no Brasil e a produção do conhecimento. Série-Estudos - Periódico do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UCDB, Campo Grande/MS, v. n.30, p. 267-

281, jul-dez 2010. 

CENEVIVA, R.; FARAH, M. F. S. O Papel da Avaliação de Políticas Públicas como 

Mecanismo de Controle Democrático da Administração Pública. In: GUEDES, A. M.; 

FONSECA, F. Controle Social da Administração Pública: cenários, avanços e dilemas no 

Brasil. São Paulo: Cultura Acadêmica: Oficina Municipal: Rio de Janeiro: FGV, 2007. p. 129-

156. 

CHAUÍ, M. A universidade operacional. Revista da Avaliação da Educação Superior, 

Sorocaba, 4, n. 3, 1999. 3-8. 

CHAUÍ, M. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira de Educação, 

Rio de Janeiro, n. 24, set/out/nov 2003. 5-15. 

CHAVES, V. L. J. Parceria público-privada na gestão da universidade pública brasileira. 

Cadernos de Educação, Pelotas, v. 33, p. 311-324, mai/ago 2009. 

CLAD, C. L. D. A. P. E. D. Introdução. In: BRESSER-PEREIRA, L. C.; CUNILL-GRAU, N. 

A Responsabilização na Nova Gestão Pública Latina-Americana. São Paulo: Fundap, 

2006. p. 13-70. 

CNPQ. Centro de Memória. Conselho Nacional de Pesquisas, 15 fev 2017. Disponivel em: 

<http://centrodememoria.cnpq.br/Missao.html>. 

CORBUCCI, P. R. As universidades federais: gastos, desempenho, eficiência e produtividade. 

Textos para discussão IPEA, Brasília, v. 752, p. 1-64, ago 2000. 

CORBUCCI, P. R. Financiamento e democratização do acesso à educação superior no Brasil: 

da deserção do estado ao projeto de reforma. Educação e Sociedade, Campinas, 25, n. 88, 

especial outubro 2004. 677-701. 

CORBUCCI, P. R. Desafios da Educação Superior e Desenvolvimento. Textos para 

Discussão IPEA, p. 33, 2007. 



108 

 

 

CORBUCCI, P. R. Evolução do acesso de jovens à educação superior no Brasil. Texto para 

discussão / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada , Brasília, abr 2014. 33. 

COSTA, L. S.; MARQUES, P.; BORGES, T. R. A prestação pelo setor público não estatal 

dos serviços de saúde pública: análise de hipóteses e potencialidades. Revista do Serviço 

Público, Brasília, v. 3, p. 249-267, jul/set 2010. 

CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e mistos. 

Tradução de Luciana de Oliveira da Rocha. 2a. ed. Porto Alegre/RS: Artmed, 2007. 

CUNHA, L. A. Ensino superior e universidade no Brasil. In: LOPES, E. M. T.; FARIA 

FILHO, L. M.; VEIGA, C. G. 500 anos de educação no Brasil. 2a. ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2000. p. 151-204. 

CYERT, R. M.; MARCH, J. G. A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 1963. 

DENHARDT, R. B. Teorias da Administração Pública. São Paulo: Cengage Learning, 

2015. 

DI PIETRO, M. S. Z. Direito Administrativo. 5a. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação institucional: marcos teóricos e políticos. Revista de 

avaliação da educação superior, v. 1, n. 1, p. 15-24, 1996. 

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação Institucional: integração e ação integradora. Revista da 

Avaliação da Educação Superior, v. 2, n. 2, p. 19-29, 1997. 

DIAS SOBRINHO, J. Avaliação e transformações da educação superior brasileira (1995-

2009): do provão ao Sinaes. Revista da Avaliação da Educação Superior, 

Campinas/Sorocaba, v. 15, n. 1, p. 195-224, 2010. disponível em acessado em 10/10/2015. 

DIAS SOBRINHO, J. Políticas y Conceptos de Calidad: Dilemas y Retos. Revista de 

Avaliação da Educação Superior, Campinas/Sorocaba, v. 17, n. 3, p. 601-618, nov 2012. 

DOURADO, L. F. Reforma do estado e as politicas para a educação superior no Brasil nos 

anos 90. Educação e Sociedade, Campinas, 23, n. 80, set 2002. 234-252. 

DUBNICK, M. J. Clarifying Accountability: An ethical theory framework. In: SAMPFORD, 

N. P. Public Sector Ethics: Finding and Implementing Values. London: 

Routledge/Leichhardt, 1998. p. 68-81. 

DUBNICK, M. J. Accontability and Ethics: reconsidering the relationships. International 

Journal of Organization Theory and Behavior, v. 6, p. 405-441, 2003. 

DUBNICK, M. J. Accountability as a cultural keyword. In: BOVENS, M.; GOODIN, R. E.; 

SCHILLEMANS, T. TheOxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford 

University Press, 2014. p. 23-40. printed from Oxford Handbooks Online 

(www.oxfordhandbooks.com) em 07jun2016. 

ELZINGA, A. Universities, research and the transformation of the State in Sweden. In: 

ROTHBLATT, S.; WITTROCK, B. The European and American university since 1800: 

Historical and sociological essays. New York: Cambridge University Press, 2006. p. 370. 

FESTINGER, L. A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press, 

1957. 

FISCARELLI, S. H.; SOUZA, C. B. G. D. Contribuições para a Avaliação de Políticas 

Públicas em Educação na Era da Informação. In: GUEDES, A. M.; FONSECA, F. Controle 



109 

 

 

Social da Administração Pública: cenários, avanços e dilemas no Brasil. São Paulo: Cultura 

Acadêmica: Oficina Municipal: Rio de Janeiro: FGV, 2007. p. 157-185. 

FURB, U. R. D. B. Nossa História, Blumenau, abril 2015. disponível em acessado em 

20/08/2016. 

GERSEN, J. E.; STEPHENSON, M. C. Over-Accountability. Journal of Legal Analysis, v. 

6 n.2, p. 185-242, winter 2014. 

GODOI, C. K.; BALSANI, C. P. V. A pesquisa qualitativa nos estudos organizacionais 

brasileiros: uma análise bibliométrica. In: SILVA, B. D.; GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-

MELLO, R. Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e 

métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 89-114. 

GOFFMAN, E. The Representation of Self in Every Life. New York: Doubleday Anchor 

Books, 1959. 

GOULDNER, A. W. Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe: The Free Press, 1954. 

GOUVEIA, A. B. et al. A Trajetória da Avaliação da Educação Superior no Brasil: 

singularidades e contradições (1983-2004). Estudos em Avaliação Educacional, v. 16 n31, 

p. 101-131, jan/jun 2005. 

GUBA, E. G.; LINCOLN, Y. S. Avaliação de quarta geração. Tradução de Beth Honorato. 

Campinas: Editora da Unicamp, 2011. 318 p. 

HARLOW, C. Accountability and Constitutional Law. In: BOVENS, M.; GOODIN, R. E.; 

SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Accountability. Oxford: Oxford University 

Press, 2014. p. 195-208. print from Oxford Handbooks Online (www.oxfordhandbooks.com) 

in 21jun2016. 

HIRONOBU, S. Nova Gestão Pública e accountability: o caso das organizações sociais 

paulistas. FGV. São Paulo, p. 149. 2003. 

IBGE. Estados@. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 2016. Disponivel em: 

<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php>. Acesso em: 10 mar 2016. 

INEP. História. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

28 nov 2015. Disponivel em: <http://portal.inep.gov.br/historia>. 

INEP, I. N. D. E. E. P. E. A. T. Microdados para download. Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2002. Disponivel em: 

<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso em: 06 ago 2015. 

INEP, I. N. D. E. E. P. E. A. T. Microdados para download. Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013. Disponivel em: 

<http://portal.inep.gov.br/basica-levantamentos-acessar>. Acesso em: 06 ago 2015. 

INEP, I. N. D. E. E. P. E. A. T. Percentual do Investimento Total em Relação ao PIB por 

Nível de Ensino. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

2013. Disponivel em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/estatisticas-gastoseducacao-

indicadores_financeiros-p.t.i._nivel_ensino.htm>. Acesso em: 06 ago 2015. 

INEP/MEC. Nota Técnica 72: Cálculo do Conceito Preliminar de Curso. Brasília. 2013. 

KRUPPA, S. M. P. O banco mundial e as políticas pública de educação nos anos 90, 07-11 

out 2001. Disponivel em: <24reuniao.anped.org.br/T0511651397173.doc>. Acesso em: 25 

mai 2015. 



110 

 

 

LERNER, J. S.; TETLOCK, P. E. Accounting for the Effects of Accountability. 

Psychological Bulletin, v. 125 n.2, p. 255-275, 1999. 

LIMA, E. C. P. Curso de Finanças Públicas: uma abordagem contemporânea. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

MANCEBO, D. Autonomia Universitária: reformas propostas e resistência cultural. 

34a.Reunião Anual da da ANPEd - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação. Rio de Janeiro: Anped. 2001. disponível em acessado 11/01/2016. 

MANNING, N. et al. Reformas de Gestão Pública: o que a América Latina tem a aprender 

com a OCDE. In: MEDEIROS, P. C.; LEVY, E. Novos Caminhos da Gestão Pública: 

olhares e dilemas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009. p. 97-148. 

MANSBRIDGE, J. A “Selection Model” of Political Representation. The Journal of 

Political Philosophy, v. 17 n.4, p. 369-398, 2009. 

MANSBRIDGE, J. A Contingency Theory of Accountability. In: BOVENS, M.; GOODIN, 

R. E.; SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: 

Oxford University Press, 2014. p. 56-69. printed from Oxford Handbooks Online 

(www.oxfordhandbooks.com) em 14jun2016. 

MARCH, J. G.; OLSEN, J. P. Ambiguity and Choice in Organizations. Oxford: Oxford 

University Press, 1985. 

MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: : planejamento e execução 

de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de 

dados. São Paulo: Atlas, 2011. 

MEC. Estrutura Organizacional. Ministério da Educação, 01 fev. 2015. Disponivel em: 

<http://portal.mec.gov.br/institucional/estrutura-organizacional>. 

MEDEIROS, A. K.; CRANTSCHANINOV, T. I.; SILVA, F. C. D. Estudos sobre 

accountability no Brasil: meta-análise de periódicos brasileiros das áreas de administração, 

administração pública, ciência política e ciências sociais. Reevista de Administração 

Pública, v. 47 n.3, p. 745-775, mai/jun 2013. 

MEYER JR, V. Novo contexto e as habilidades do administrador universitário. In: MEYER 

JR, V.; MURPHY, P. J. Dinossauros, Gazelas & Tigres: novas abordagens da 

administração. Florianópolis: Isular, 2003. 

MORGAN, G. A. A Natureza entra em Cena: as organizações vistas como organismos. In: 

MORGAN, G. A. Imagem da Organização. São Paulo: Atlas, 1996. p. 43-52. 

MOSSI, T. W.; ROSENFIELD, C. L. O que é ser flexível na nova configuração do trabalho? 

Os quadros superiores de TI e a flexibilidade na gestão da empresa, na organização do 

trabalho e nas relações de trabalho. Revista ABET, v. 10, n. 2, p. 80-95, jul-dez 2011. 

MOTTA, F. C. P.; VASCONCELOS, I. G. D. Teoria Geral da Administração. São Paulo: 

Cengage Learning, 2008. 

MOTTA, P. R. D. M. O Estado da Arte da Gestão Pública. Revista de Administração de 

Empresas, São Paulo, v. 53, n. 1, p. 82-90, 2013. 

NECKEL, R.; KRÜCHLER, A. D. C. UFSC 50 anos: trajetórias e desafios. Florianópolis: 

UFSC, 2010. 

NEWMAN, F.; COUTURIER, L.; SCURRY, J. The future of high education: rhetoric, and 

the risks of the market. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc, 2004. 284 p. 1a. edição. 



111 

 

 

OCPF. Banco de Dados. Observatório dos Consórcios Públicos e do Federalismo, 2016. 

Disponivel em: <http://www.ocpf.org.br/consorcios-publicos/banco-de-

dados/pesquisa/page/14/>. Acesso em: 10 mar 2016. 

OLSEN, J. P. Maybe it is Time to Rediscover Bureaucracy. Journal of Public 

Administration Research and Theory, v. 16, p. 1-24, 2005. 

OLSEN, J. P. Accountability and Ambiguity. In: BOVENS, M.; GOODIN, R. E.; 

SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford 

University Press, 2014. p. 107-122. printed from Oxford Handbooks Online 

(www.oxfordhandbooks.com) em 14jun2016. 

ORTON, D. J.; WEICK, K. E. Loosely coupled systems: a reconceptualization. Academy of 

Management Review, v. 15 n.2, p. 203-223, 1990. 

PAIVA, A. C. Mundialização Financeira e Educação: os impactos das políticas neoliberais no 

ensino superior, o caso do Brasil e Chile. Itinerarius Reflections, Jataí, v. 11, n. 2, p. 1-19, 

mar 2015. disponível em acessado em 01/03/2016. 

PATIL, S. V.; VIEIDER, F.; TETLOCK, P. E. Process Versus Outcome Accountability. In: 

BOVENS, M.; GOODIN, R. E.; SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Public 

Accountability. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 70-90. printed from Oxford 

Handbooks Online (www.oxfordhandbooks.com) em 14jun2016. 

PEREIRA, E. D. S. Organizações sociais, instituições federais de ensino superior e autonomia 

universitária. Revista do Serviço Público, 48, n. 2, mai-ago 1997. 58-79. 

PEREIRA, E. M. D. A. A universidade da modernidade nos tempos atuais. Avaliação, 

Campinas; Sorocaba, 14, n. 1, mar 2009. 29-52. 

PEREIRA, J. T. V. Avaliação institucional: objetivos e critérios. Resvista de avaliação 

institucional, v. 2, n. 3, 1997. 

PETERS, B. G. Accountability in Public Administration. In: BOVENS, M.; GOODIN, R. E.; 

SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxforf: Oxford 

University Press, 2014. p. 212-230. PRINTED FROM OXFORD HANDBOOKS ONLINE 

(www.oxfordhandbooks.com) in 15jun2016. 

PINHO, J. A. G. D.; SACRAMENTO, A. R. S. Accountability: já podemos traduzí-lo para o 

português? Revista de Administração Pública, 43, n. 6, nov-dez 2009. 1343-1368. 

PIRES, C. P. As reformas neoliberais na estrutura, na organização e no financiamento da 

educação superior do Chile e a deflagração do movimento estudantil em 2011. Revista 

Contraponto, v. 1, n. 3, p. 77-100, out-nov 2015. 

PIRES, S. S. Cooperação Horizontal: a experiência dos consórcios intermunicipais. VII 

Jornada Internacional Políticas Públicas, São Luís/MA, 25-28 ago 2015. 12. 

POWELL, W. W.; DIMAGGIO, P. The New Institutionalism in Organizational Analyses. 

Chicago: Chicago University Press, 1991. 

ROCHA, A. C. Accountability na Administração Pública: modelos teóricos e abordagens. 

Contabilidade, Gestão e Governança, Brasília, 14, n. 2, mai-ago 2011. 82-96. 

ROCZANSKI, C. R. M.; TOMASI, M. Universidade Pública e Accountability. III Congresso 

Consad de Gestão Pública, Brasília/DF, 15-17 março 2010. 



112 

 

 

ROTHEN, C. Ponto e contraponto na Avaliação Institucional: análise dos documentos de 

implantação do SINAES. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação. Natal: www.anped11.uerj.br/29/GT11-2017--Int.rtf. 2011. 

SABEL, C. F.; ZEITLIN, J. Learning from Difference: The New Architecture of 

Experimentalist Governance in the EU. European Law Journal, v. 14, p. 271-327, 2008. 

SANTOS, A. P. Autonomia municipal no contexto federativo brasileiro. Revista Paranaense 

de Desenvolvimento, Curitiba, v. 120, p. 209-230, jan/jun 2011. 

SANTOS, B. D. S. Da ideia de universidade à universidade de ideias. Revista Crítica de 

Ciências Sociais, v. 27, n. 28, p. 11-62, jun 1989. 

SANTOS, P. S. M. D. Guia prático da política educacional no Brasil: ações, planos, 

programas e impactos. 2a. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 

SARAIVA, E. Introdução à teoria da política pública. In: SARAIVA, E.; FERRAREZI, E. 

Políticas públicas: coletânea. Brasília: Enap, v. 2, 2006. 

SCHWARTZAMAN, J. O financiamento das instituições de ensino superior no Brasil. 

Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe - IESALC. 

México, p. 36. 2003. 

SCHWARTZMAN, J. O financiamento do ensino superior no Brasil. In: STEINER, J. E.; 

MALNIC, G. Ensino superior: concitos e dinâmica. São Paulo: USP, 2006. p. 360. 

SCHWARTZMAN, J. O financiamento do ensino superior no Brasil. In: STEINER, J. E.; 

MALNIC, G. Ensino superior: conceitos e dinâmica. São Paulo: Edusp, 2006. p. 243-284. 

SCHWARTZMAN, S. Brazil: opportunity and crisis in higher education. Higher Education, 

v. 17, n. 1, 1988. 

SCHWARTZMAN, S. Educação: a nova geração de reformas. In: GIAMBIAGI, F.; REIS, J. 

G.; URANI, A. Reformas no Brasil: balanço e agenda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 

p. 481-504. 

SCHWARTZMAN, S. O viés acadêmico na educação brasileira. In: BACHA, E. L.; 

SCHWARTZMAN, S. Brasil: a nova agenda social. Rio de Janeiro: LTC, 2011. p. 254-270. 

SCOTT, W. R. The Adolescence of institutional Theory. Administrative Science Quarterly, 

v. 32 n.4, p. 493–511, 1987. 

SECCHI, L. Modelos Organizacionais e Reformas da Administração Pública. Revista de 

Administração Pública - EBAPE, p. 337-368, 2009. 

SENGE, P. The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organizations. New 

York: Doubleday, 1990. 

SERRA, E. G.; MASSON, M. A. C. Ensino Superior no Brasil e Coréia do Sul: identidades 

de percurso e transposições injustificadas. XVI Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos 

Clássicos. Araraquara: SBEC. 2007. p. 1-18. disponível em acessado em 10/02/2016. 

SESU. Plano nacional de educação superior, Brasília, 2009. 

SGUISSARDI, V. Universidade brasileira no século XXI. São Paulo: Cortez, 2009. 

SNEFF, C. O.; SCAGLIONE, V. L. T. A Gestão de Instituições de Educação Superior sob a 

Ótica da Teoria da Complexidade. XIII Coloquio de Gestión Universitaria en Americas, 28 

nov 2013. 1-15. https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/114900/2013209%20-

%20A%20gest%C3%A3o%20de%20institui%C3%A7%C3%B5es.pdf?sequence=1. 



113 

 

 

SOUSA, P. R. Os risco do corporativismo na educaçào. Em Aberto, Brasília, 8, n. 43, jul-set 

1989. 25-28. 

SOUZA, C. Política pública: uma revisào da literatura. Sociologias, v. 8, n. 16, p. 20-45, jul-

dez 2006. 

SOUZA, P. R. A universidade e a crise da educação. Revista Usp, São Paulo, p. 27-32, 

dez/jan/fev 1990-1991. 

STRAUSS, A. L. Mirrors and Masks: The search for Identity. Glencoe: The Free Press, 

1959. 

SUBIRATS, J. et al. Analisis y gestión de politicas publicas. Barcelona: Ariel, 2008. 

TAVARES, M. D. G. M.; OLIVEIRA, M. A. A. D.; SEIFFERT, O. M. L. B. Avaliação da 

educação superior no Brasil: o pensamento veiculado na Revista Ensaio: avaliação e políticas 

públicas de educação. Série-Estudos - Periódico do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UCDB, Campo Grande/MS, v. n.30, p. 141-165, jul-dez 2010. 

TEIXEIRA, A. NOTAS PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, v. 37 n.85, p. 181-188, jan/mar 1962. disponível em < 

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/notas2.html>acessado em 30abr2014. 

TEIXEIRA, A. F. Associativismo e Consórcios Intermunicipais no Brasil. Universidade de 

Brasília. Brasília, p. 123. 2014. orientador: João Henrique Pederiva. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 

educação. São Paulo: Atlas, 1987. 

UDESC, U. D. E. D. S. C., Florianópolis, Maio 2015. 

URBINATI, N. O que torna a representação democrática? Lua Nova, São Paulo, 2006. 191-

228. 

VASCONCELLOS, L. Economia da Educação. In: ARVATE, P. R.; BIDERMAN, C. 

Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 402-420. 

WARREN, M. E. Accountability and Democracy. In: BOVENS, M.; GOODIN, R. E.; 

SCHILLEMANS, T. The Oxford Handbook of Public Accountability. Oxford: Oxford 

University Press, 2014. p. 40-52. print from Oxford Handbooks Online 

(www.oxfordhandbooks.com) in 10jun2016. 

WEICK, K. E. Educational Organizations as Loosely Coupled Systems. Administrative 

Science Quarterly, v. 21, p. 1-19, 1976. 

XAVIER, R. S. Accountability e as suas Múltiplas Abordagens: um balanço teórico. XXXV 

Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, Rio 

de Janeiro, 4-7 set 2001. 1-14. 

YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

ZUCCOLOTTO, R.; TEIXEIRA, M. A. C. Budgetary transparency and democracy: the 

effectiveness of control institutions. International Business Research, 7, n. 6, 2014. 83-96. 

 



114 

 

 

                                           

i João David Ferreira Lima formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro. Curso de Pós Graduação em 

Finanças Públicas pela Faculdade de Direito. O Professor Ferreira Lima foi alvo de muitas condecorações e homenagens. Nunca as 
relacionou, mas destaca três títulos recebidos: Professor Emérito da UFSC, em 11 de março de 1982. Cidadão Honorário de Florianópolis, 

em 25 de junho de 1984. Comenda do Mérito da Universidade de Santa Maria. Foi Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda de 

11.02.1946 à 26.03.1947 e à 20.03.1950. Foi Promotor Público. Procurador Fiscal de SC. Presidente do TAC - Transportes Aéreos 
Catarinenses  S/A. Diretor da Faculdade de Direito em Florianópolis. Criador e Presidente, em três mandatos, do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras. Reitor da UFSC, 1961/1971. Vice-Presidente da União das Universidades Latino-americanas. Representante do 

Brasil na Conferência Panamericana de Universidades, 1967, Lima-Peru. Representante do Brasil na 1ª Conferência de Planejamento 
Universitário, 1969, Chile. Membro da delegação de Reitores em visita a universidades da Alemanha, França, Holanda e Estados Unidos, 

1962/1971. É autor de dois livros: “Princípios gerais de planejamento universitário”, 1969; ”UFSC: sonho e realidade”. Imprensa 

Universitária, UFSC, 1980. 
ii Celso Ramos (Lages/1897 — Florianópolis/1996) industrial e político brasileiro. Filho de Vidal Ramos (presidente de Santa Catarina (1910 

a 1914), senador (1915 a 1929), deputado estadual (1886 a 1903), deputado federal (1906 a 1915)). E irmão de Nereu Ramos (vice-

presidente do Brasil, eleito pelo Congresso Nacional, de 1946 a 1951 e presidente da República de novembro/1955 a janeiro/1956). Começou 
engenharia de minas na Escola de Minas de Ouro Preto, mas o curso interrompido no terceiro ano por motivos de saúde. Voltou a residir em 

Lages e dedicou-se à pecuária em sua fazenda Pinheiro Seco, na Coxilha Rica. 
iii [...] Ver Secchi (2009) Modelos organizacionais e reformas da administração pública. Modelo Gerencial. Dois modelos 

organizacionais têm pintado o quadro global de reformas da administração pública nas últimas décadas: a administração 

pública gerencial (APG) e o governo empreendedor (GE). Os dois modelos compartilham os valores da produtividade, 

orientação ao serviço, descentralização, eficiência na a administração pública gerencial ou nova gestão pública (new public 

management) é um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a gestão da administração pública baseado em 

valores de eficiência, eficácia e competitividade. Prestação de serviços, marketization e accountability (Kettl, 2005). A APG 

e o GE são frequentemente chamados de gerencialismo (managerialism). A administração pública gerencial ou nova gestão 

pública (new public management) é um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a gestão da administração 

pública baseado em valores de eficiência, eficácia e competitividade. Alguns autores se referem à APG como um movimento 

delimitado em espaço e tempo, como um processo de mudança nas administrações públicas do norte da Europa, do Canadá, e 

na Oceania nos anos 1980 e 90 (Christensen, Lagreid e Wise, 2002; Kettl, 2005). De acordo com Barzelay (2000:229), a 

APG é um campo de debate acadêmico e profissional sobre temas de “políticas de gestão pública, liderança executiva, 

desenho de organizações programáticas e operações de governo”. Outros autores ainda consideram a APG um conjunto de 

ferramentas e não uma ideologia, tendência ou movimento (Schedler, citado por Jones, 2004). 
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iv. ver (MEYER JR, 2003), (SNEFF e SCAGLIONE, 2013) “sistemas adaptativos complexos são organizações em rede formadas por 

inúmeros agentes, os quais são elementos ativos e autônomos, cujo comportamento é determinado por um conjunto de regras e pelas 
informações a respeito de seu desempenho e das condições do ambiente imediato”(p.7). 
v O objetivo da ACAFE era/é de desenvolver o ensino superior em Santa Catarina, as atribuições de planejar, articular e 

coordenar ações integradas entre elas. Assim, integrar esforços de consolidação das instituições de ensino superior, executar 

atividades de suporte técnico-operacional e de representar junto aos órgãos dos Governos Estadual e Federal (ACAFE, 2017). 
vi Ver (CATANI, OLIVEIRA e MICHELOTTO, 2010) “Diagnóstico do PARU: a) esgotamento do modelo único baseado na 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; b) tamanho do sistema extremamente modesto para as dimensões e 

necessidades do país; c )inadequação do processo de credenciamento de novas instituições, o que gerou um sistema sem 

competição e de baixa qualidade; d) falta de um sistema abrangente de avaliação do ensino de graduação; e) desafio de 

modernizar o ensino de graduação; f) ineficiência no uso dos recursos públicos na parte federal do sistema. 
vii Ver (GOUVEIA, SILVA, et al., 2005) avaliação pela tradição do accreditation. Nessa tradição, a avaliação é defendida como um 

processo muito positivo, que não só faz análises e diagnósticos, mas cria oportunidades de discussão e de reflexão dos problemas 

institucionais. [...] Há uma certa confiança de que a qualidade e os standards1 dos títulos da educação superior sejam garantidos e ampliados, 
focando a qualidade das oportunidades de aprendizagem oferecidas, os padrões acadêmicos alcançados e os sistemas de garantia de 

qualidade existentes nas instituições de educação superior (IES)[...]. [...] defesa como accountability, isto é, responsabilização e prestação de 

contas dos recursos públicos que foram utilizados. 
viii Genealogia institucional - O marco institucional legal para a avaliação do sistema de educação superior e para avaliação 

institucional é a Lei nº9394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no capítulo IV trata 

especificamente sobre a educação superior. Sofreu alterações com as leis nº13168/2015 e nº13415/2017, é complementada 

pelas Leis nº11331/2006, nº11632/2007, nº13174/2015 e nº13184/2015. E regulamentada pelo Decreto nº2207/1997 que trata 

sobre o funcionamento das instituições de ensino superior, revogado pelo Decreto nº2306/1997 e esse revogado pelo Decreto 

nº 3860/2001. 
ix A Secretaria de Educação Superior é o órgão do MEC responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e supervisão do processo 

de formulação e implementação da política nacional de educação superior (PNES). 
x Ver  O (INEP, 2015) (Inep) é uma autarquia federal do MEC. Sua missão atual é subsidiar a formulação de políticas educacionais dos 
diferentes níveis de governo com intuito de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país. O Centro de Informação e 

Biblioteca em Educação (Cibec) é a unidade dedicada à conservação e disseminação de informações produzidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Inep foi criado, por lei, no dia 13 de janeiro de 1937. Passou por reestruturação em 
1952, quando Anísio Teixeira foi diretor com o objetivo de estabelecer centros de pesquisa como um meio de "fundar em bases científicas a 

reconstrução educacional do Brasil". Em 1972 torna-se um órgão autônomo. Com reestruturações em 1976, 1981, 1985, 1995, 2001 e 2004. 
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xi Conselho Nacional de Educação (CNE) é o órgão promotor do Fórum Nacional de Educação Superior (FNES) e da 

Conferência Nacional de Educação Superior, para a elaboração do Plano Nacional de Educação e de Documento Referência. 
xii Composição do CONAES: Representante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

Representante da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES;3 Representantes do Ministério da 

Educação (SESU, SETEC, SERES);representante do Corpo Discente das Instituições de Educação superior; Representante do Corpo 
Docente das Instituições de Educação Superior; Representante do Corpo Técnico-Administrativo das Instituições de Educação  Superior; 5 

Representantes com Notório Saber Científico, Filosófico e Artístico, e Reconhecida Competência em Avaliação ou Gestão da Educação 

Superior; Secretária Executiva. 
xiii Alteração dos dispositivos dos Decretos nº 5622/2005 e nº 5772/2006. 
xiv Composição do CC-Pares: Diretoria de Política Regulatória da SERES; Diretoria de Regulação da Educação Superior da SERES; 

Diretoria de Supervisão da Educação Superior da SERES; Gabinete da SERES; Secretaria de Educação Superior – SESU; Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; Conselho Nacional de Educação – CNE; Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação superior – CONAES; Instituições Federais de Educação Superior; Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica; Instituições Comunitárias de Educação Superior; Instituições de Educação Superior Particulares; Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Instituições Federais de Educação 

Superior; Instituições de Educação Superior Privadas com fins lucrativos; Instituições de Educação Superior privadas comunitárias e 
confessionais. 
xv Alteração dos dispositivos do Decreto nº5772/2006. 


