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O presente trabalho apresenta o encaminhamento metodológico que vem sendo adotado em uma pesquisa, em realização, voltado para estudar a questão da avaliação institucional a partir de um olhar sócio-psico-educacional, considerando que o processo avaliativo ocorre num espaço de intersubjetividades onde se pode presenciar confrontos e convergências de universos de ideologias, crenças e representações que são construídas e reconstruídas.
 Procurando fazer uma leitura compreensiva da realidade da avaliação institucional, que considerasse a dinâmica das relações nas organizações, reconhecendo as subjetividades, procurou-se buscar a contribuição de teorias, como a das representações sociais, que possibilitassem analisar como os indivíduos se constroem como produtores da realidade e como produto do meio social. A noção de representação social é situada por Jodelet (1998) no ponto de intersecção do psicológico e do social, compreendendo-a como conhecimento do senso comum e um saber socialmente elaborado e partilhado, com funções de orientação da comunicação e de condutas sociais num processo em que sujeito e realidade se transformam.
Assim sendo, estudar avaliação institucional considerando as representações sociais traz a dimensão simbólica construída nas práticas sociais, o que demanda opções metodológicas para além de fórmulas reducionistas e fragmentadas, que não permitem a visão ampla do fenômeno estudado e a percepção de sua dinamicidade. Passa, portanto, pela compreensão do específico local, da cultura, e da identidade do grupo na instituição, assim como pela consideração da dimensão sócio-política mais abrangente da questão. Trata-se do estudo de um objeto complexo, multifacetado no qual estão envolvidos processos psicológicos e sociais que exigem uma compreensão historicizada e um olhar muito próximo das suas condições de produção, a fim de recuperar seus significados. 
Embora ciente da impossibilidade de se atingir a total apreensão das manifestações do fenômeno, acredita-se na necessidade de uma abordagem multimetodológica, como proposta por Flick (1992) que possibilite uma aproximação do objeto sob perspectivas diferentes, buscando penetrar em sua complexidade. 
Diante de tais considerações, a decisão metodológica primeira do estudo em questão foi a realização da pesquisa no cotidiano institucional onde se desencadeava um processo de avaliação institucional, utilizando-se a observação participante complementada por outros procedimentos metodológicos julgados procedentes no decorrer da pesquisa, como entrevistas e análise documental. Tal orientação tinha como intenção a analise da realidade na concretude dos espaços humanos com suas idiossincrasias e contradições, estudando as representações na situação imediata de relações em que são produzidas e penetrando em seus conteúdos históricos. 
A realização da pesquisa implicou no acompanhamento das experiências de avaliação institucional vivenciadas por uma instituição de ensino superior durante um ano e meio, período em que o pesquisador conviveu com o dia a dia das práticas humanas na realidade educacional estudada.
O encaminhamento adotado é considerado mais próximo da abordagem processual para os estudos das representações sociais. Essa abordagem foi desencadeada em estudos clássicos de Serge Moscovici e Denise Jodelet, e outros, e tem como foco a gênese das representações sociais analisando os processos de sua formação considerando a historicidade e o contexto de produção. São estudados dois processos formadores das representações: a objetivação e a ancoragem, que têm uma relação dialética entre si e permitem a construção de um núcleo figurativo que se apresenta com uma estrutura figurativa e simbólica. Esses processos permitem explicar, no caso da pesquisa em questão, a composição da estrutura imagética de representações ligadas à avaliação institucional, composição que se constitui como guia de leitura da realidade, assim como o enraizamento desse objeto numa rede de significações dando-lhe sentido e conferindo-lhe um valor funcional.
A abordagem processual, porém, não se coloca como encaminhamento único de pesquisas na área, embora todos os estudos tenham como ponto de partida as bases teóricas formuladas por Moscovici e que vêm sendo continuamente enriquecidas.  Outras vertentes têm se destacado, como a abordagem estrutural mais centrada na dimensão cognitiva e estrutural da representação, adotada por estudiosos que utilizam amplamente a metodologia experimental, salientando-se os pesquisadores do grupo Midi (originário de Aix-En-Provence e Montpellier no Mediterrâneo). Sá (1996) ainda indica uma outra abordagem, mais sociológica que tem como importante representante Doise do Grupo de Genebra, sendo que os estudos dão ênfase às relações entre processos sociais e cognitivos e às inserções sociais dos indivíduos.
Diante dessas possibilidades de estudo, Moscovici(1994) já nos dizia ser ...”fundamentalmente contra a tendência em fetichizar um método específico. ...A teoria das representações sociais , mesmo que isso possa suscitar resistências ou discordâncias entre nós, permanecerá criativa por tão longo tempo o quanto ela souber aproveitar as oportunidades de cada método disponível possa oferecer. ...não é problema epistemológico.”(p.14,15).
Concordando com Moscovici, e partilhando de posicionamento que vem sendo assumido por pesquisadores brasileiros na área da educação, embora o presente trabalho estivesse orientado principalmente pela abordagem processual optou-se por outros modos de aproximação do objeto. Assim sendo, como forma de enriquecimento do estudo e visando aprofundar o conhecimento do conteúdo e organização dos elementos cognitivos e simbólicos que compunham as representações, buscou-se elementos junto aos teóricos da linha cognitivista do estudo das representações sociais ligados á vertente estrutural. Abric (2001), seu principal representante, também se posiciona contra a exclusividade de abordagens, indicando ao lado do encaminhamento experimental a opção por enquetes e estudos qualitativos, considerando-os instrumentos mais ricos em informações para análise das representações sociais. O autor explica a importância de se estudar o conteúdo das representações associado à organização desses conteúdos, que supõe uma hierarquia dos elementos determinada pelo que chama de núcleo central.  Dentre os métodos para o levantamento do conteúdo das representações, Abric (1994,apud Sá,1996,p107) indica duas famílias de métodos: os interrogativos e os associativos. Para um levantamento inicial dos diferentes elementos susceptíveis de fazer parte do núcleo central das representações uma das técnicas largamente utilizadas é a Evocação ou Associação livre. 
Acreditando-se nessas possibilidades de aprofundar as analises dos estados, processos e dinâmica representacionais e como recurso complementar de conhecimento da realidade, foi então utilizada a técnica de Associação livre junto a 88 sujeitos (professores, coordenadores e chefes de departamento) da instituição de ensino superior estudada, o que constituiu 35.2% do total de integrantes da equipe. O caráter espontâneo e a dimensão projetiva permitiriam o acesso ao universo semântico do termo ou do objeto estudado e a atualização de elementos implícitos ou latentes que estariam mascarados em produções discursivas. Foram definidas quatro palavras indutoras: Mudança, Controle, Qualidade e Avaliação que se relacionavam direta ou indiretamente com avaliação institucional e essa definição fundamentou-se nas evidências de relações estabelecidas entre elas pelo grupo estudado, constatadas nas análises dos dados da observação participante. 
Os dados obtidos foram processados pelo Programa Evoc (Logiciel EVOCW 99, Version 2) baseado no método de análise de Vergés que tem como fundamento a concepção de que toda representação está organizada em torno de um o núcleo central entendido como princípio organizador dos elementos da representação e que lhe dá sentido. Como complemento do núcleo central, considerado estável, coerente e rígido, é reconhecido um sistema periférico que promove a interface entre a realidade e o sistema central e é mais sensível às condições do contexto permitindo a integração das experiências e histórias.
Os quadrantes de distribuição das palavras evocadas pelos professores após processamento pelo Evoc, evidenciaram os elementos preponderantes relativos aos possíveis conteúdos e a organização da representação sobre mudança, qualidade, controle e avaliação, indicando os elementos mais centrais, mais estáveis e os mais periféricos, mais próximos da prática cotidiana e mais sujeitos às mudanças. Na verdade, as manifestações em relação a cada um desses objetos permitiram compor de forma mais abrangente importantes elementos das representações sociais do grupo sobre avaliação institucional, na medida em que essas quatro idéias estão relacionadas.A análise dos dados permitiu analisar a especificidade das emissões em relação a cada palavra, assim como o diálogo entre elas. 
A técnica da Associação livre também possibilitou captar indicativos dos universos de opiniões (Moscovici,1978) constituídos pelo grupo estudado, evidenciando aspectos informativos e atitudinais expressos com conotações afetivas e valorativas além de elementos da organização do campo representacional.
O encaminhamento adotado na pesquisa em foco leva à constatação de que as duas possibilidades de aproximação do fenômeno, embora de abordagens diferentes, se complementam, dialogam e ampliam as condições de análise e de compreensão da complexidade do objeto estudado. 
Pode-se afirmar que o conjunto de significações reveladas, a partir da via estrutural, ofereceu importantes elementos para complementar as análises dos processos que explicam a gênese da representação, que vinham sendo feitas a partir dos dados levantados no acompanhamento das práticas avaliativas da instituição. Permitiram a orientação do olhar do pesquisador para a impregnação dos significados sociais que apóiam a constituição da representação e no desvelamento de direções orientadoras de condutas e de interações. Por outro lado, os recursos metodológicos utilizados no processo de estudo mais próximo da realidade imediata pela via processual, deram elementos para o aprofundamento da compreensão da estruturação e dinâmica da representação. 
Os resultados têm permitido o levantamento de hipóteses que ainda estão em processo de análise, voltadas para a produção de sentidos pelo coletivo estudado e direcionamento das suas ações relativas à avaliação institucional. Alguns componentes do campo representacional puderam ser delineados, como os que nomeamos de Bipolaridade com aspectos de ambigüidade, Simplificação e Secundarização, dando formatos a conceitos, concepções, aspectos afetivos, valorativos e direção funcional. 
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