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RESUMO 
 
Teve-se como problema de análise nesta pesquisa: quais os pressupostos, princípios e 
conteúdo geral que fundamentam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES)?. Partiu-se da hipótese que o conteúdo geral do SINAES está essencialmente 
fundamentado nos pressupostos e princípios de uma perspectiva de controle/regulatória da 
avaliação e de uma epistemologia somativa, quantitativista e objetivista, constituído por 
elementos que priorizam os testes e a classificação de cursos e instituições, baseados em 
valores de mercado. O objetivo geral foi realizar uma avaliação política do SINAES e os 
objetivos específicos foram: a) aplicar os conceitos de avaliação política e meta-avaliação; b) 
identificar o papel dos organismos internacionais na reforma educativa nos anos 1990 e sua 
repercussão na educação superior no Brasil; c) resgatar a concepção de avaliação, sobretudo 
no campo de estudos da Educação; e d) investigar as políticas avaliativas da educação 
superior brasileira que antecederam ao SINAES. Quanto aos procedimentos técnicos de coleta 
e análise dos dados, a pesquisa foi bibliográfica e documental, uma vez que se desenvolveu 
por fontes bibliográficas e publicações oficiais. Desenvolveu-se através do cruzamento de 
fontes: textos ou documentos remetiam a outros; também se concentrou: no papel dos 
organismos internacionais nas reformas educativa e do Estado (década de 1990); nas políticas 
de avaliação da educação superior brasileira (décadas de 1980 e 1990); na proposta da 
Comissão Especial de Avaliação (CEA); na Lei nº 10.861/2004; nos documentos da 
CONAES; no Decreto nº 5.773/2006; e nas Portarias Normativas do MEC n° 4/2008 e nº 
12/2008. Não se deteve a aspectos ditos puramente técnicos, mas sim ao campo propriamente 
ideológico. A pesquisa constatou que os organismos internacionais, destacadamente o Banco 
Mundial, tiveram um papel político, intelectual e financeiro, determinantes para o campo da 
educação, fato este que reflete no marco jurídico. Verificou-se também que a política de 
avaliação da educação superior é marcada historicamente por um conflito, representado por 
duas perspectivas de naturezas distintas e de ênfases diferentes. Por um lado, o foco ocorre no 
controle/regulação, privilegiando eficiência, produtividade e competitividade e priorizando a 
aferição pontual de desempenhos e a mensuração. Por outro, busca-se a transformação 
acadêmica, em uma perspectiva prioritariamente formativa/emancipatória, com o intuito de 
subsidiar a melhoria institucional. Concluiu-se que a CEA apresentou uma concepção de 
avaliação predominantemente formativa e emancipatória, que enfatizava a ideia de sistema, 
centralizava a instituição e repudiava as práticas de rankings. No período pós-formulação, 
porém, alguns de seus princípios foram se fragmentando e, paulatinamente, a instituição foi 
cedendo lugar aos cursos e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) foi 
crescendo em destaque. Com a criação do Conceito Preliminar de Cursos superiores (CPC) e 
do Índice Geral de Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC), resgatou-se a prática de 
avaliação como medida e controle, sob os princípios de eficiência e produtividade. Assim, o 
SINAES, que parecia possibilitar uma avaliação progressista, tem assumido uma configuração 
que o aproxima da sistemática do Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão). Não obstante, a 
sobrevivência da avaliação institucional formativa, nas políticas de avaliação da educação 
superior, ainda é uma questão em disputa. 
PALAVRAS-CHAVES: Avaliação política. Avaliação da educação superior. SINAES. 



 

ABSTRACT 

 
We had as the problem of analysis in this research: what are the assumptions, principles and 
general content that based  the Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). We started from the hypothesis that the general content of SINAES is essentially 
based on the assumptions and principles of a control/regulatory perspective of evaluation and 
a summative epistemology, objectivist and quantitativist, constituted by members who 
prioritize testing and classification of courses and institutions based on market values. The 
overall goal was to make a political evaluation of SINAES and the specific objectives were: 
a) apply the concepts of politics evaluation and meta-evaluation, b) identify the role of 
international organizations in education reform in the 1990s and its impact on superior 
education in Brazil c) redeem the concept of evaluation, especially in the field of studies in 
education; and d) investigate the evaluation policies of Brazilian superior education leading to 
SINAES. As for the technical procedures for collecting and analyzing data, the research was 
made with bibliography and documents, considering that it was developed by bibliographic 
sources and official publications. It was developed by crossing sources: texts or documents 
remitted to others; it was also concentrated: on the role of international organizations in 
educational  and State reforms (in the 1990s); on the policies of evaluation of the Brazilian 
superior education (1980s and 1990s); on the proposal of the Comissão Especial de Avaliação 
(CEA); on the Law No. 10.861/2004; on the documents of CONAES; on the Decree No. 
5.773/2006, and the MEC Regulatory Ordinances No. 4/2008 and No. 12/2008. It did not stop  
in the so called purely technical aspects, but in the ideological field itself. The research found 
that international organizations, notably the World Bank, played a political, intellectual and 
financial role determinant to the field of education, a fact that reflects in the legal framework. 
It was also found that the politics of evaluation of the superior education is historically 
marked by conflict, represented by two distinct perspectives of different natures and 
emphases. On one hand, the focus is on control / regulation, favoring efficiency, productivity 
and competitiveness benchmarking and prioritizing the punctual performance and 
measurement. On the other, it seeks to transform academic perspective in primarily formative 
/ emancipatory, in order to support more institutional improvement. It was concluded that the 
CEA presented a conception evaluation predominantly formative and emancipatory, which 
emphasized the idea of system, centered around the institution and repudiated the rankings 
practices. In the post-formulation period, however, some of its principles were fragmenting 
and, gradually, the institution was giving way to the courses and the Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (ENADE) grew in prominence. With the creation of the Conceito 
Preliminar de Cursos superiores (CPC) and of the Índice Geral de Cursos da Instituição de 
Educação Superior (IGC), it was redemeed  the practice of evaluation as measurement and 
control, under the principles of efficiency and productivity. So, SINAES that seemed like a 
progressive evaluation method has assumed a setting that close resembles the Exame 
Nacional de Cursos (ENC-Provão). Nevertheless, the survival of institutional formative 
evaluation, in the superior education evaluation policies, still an issue in dispute. 
KEYWORDS: Political evaluation. Higher education evaluation. SINAES. 
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1 DELINEAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

1.1 Delimitando o objeto de estudo 

 

A expansão da educação superior no Brasil acompanha uma tendência mundial 

em curso durante o século XX, sobretudo a partir da sua segunda metade. As transformações 

ocorridas nesse período no processo produtivo, a reconfiguração de Estados orientados pelo 

ideário neoliberal e o surgimento de uma sociedade global, tiveram impacto decisivo na 

constituição da educação em diversos países, passando a informação e o conhecimento e, por 

conseguinte, o ensino, a ocuparem papel central no desenvolvimento da economia. Diante 

desse contexto, organismos internacionais e governos perceberam a necessidade de se 

executarem políticas para estender o ensino a todos e, também, criarem mecanismos de acesso 

à formação superior. Assim, no Brasil, com a necessidade de ampliar o ensino superior para 

atender a uma crescente demanda e qualificar pessoal para o mercado de trabalho, teve início 

nos anos 1960 o processo de expansão e diversificação das Instituições de Ensino Superior 

(IES), notadamente via setor privado. 

No Brasil, a avaliação de políticas públicas se inseriu na agenda governamental ao 

longo das últimas quatro décadas, acompanhada de uma agenda globalmente estruturada1 para 

a educação, engendrada por organismos internacionais de financiamento. Concomitantemente, 

notadamente a partir da década de 1980, houve a difusão do modelo de um Estado mínimo na 

garantia de serviços historicamente tidos como de sua competência, todavia presente e forte 

no controle mediante estratégias de avaliação, que exercessem as funções de 

acompanhamento, regulação e controle. As avaliações foram, desse modo, concebidas para 

fornecer subsídios na formulação de diretrizes para as políticas públicas e, também, para a 

gestão das instituições. Assim, as mudanças implementadas nos países centrais e periféricos 

do capitalismo mundial utilizaram a avaliação como instrumento legitimador das 

(contra)reformas, que alteraram o modo de organização e gestão. Essas reestruturações 

                                                             

1 Fala-se em agenda globalmente estruturada, pois é conhecida a influência dos organismos multilaterais sobre os 
governos dos países ditos em desenvolvimento, tanto no que diz respeito a recursos financeiros quanto ao 
discurso ideológico. Não se defende aqui que esses organismos determinam tudo livremente sem focos de 
oposição, porém, como aponta Coraggio (2009, p. 83): “Assim como seria pouco esclarecedor pensar que tudo é 
produto de uma conspiração, também seria ingênuo ignorar a existência de forças organizadas e projetos de 
dominação, reforçados na medida em que são aceitos passivamente como algo natural”. 
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políticas e educacionais, apresentadas como “naturais”, orientaram-se pela descentralização 

(especialmente de aspectos administrativos e financeiros) e, simultaneamente, pela regulação, 

assumindo, dessa maneira, o discurso do gerencialismo. 

Pode-se afirmar que o debate sobre avaliação, no âmbito da educação superior 

brasileira, teve início com a discussão sobre o modelo que o país deveria adotar para esse 

nível de ensino e da problematização do modelo de universidade de pesquisa sustentado pela 

reforma universitária de 1968. Já havia os sinais das crises do ideal de universidade, que 

Santos (2005) denomina de crise de hegemonia, crise de legitimidade e crise institucional. 

Nesse contexto, foram produzidos o Programa de Avaliação da Reforma Universitária, em 

1983, passando pelo Relatório da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, em 

1985, e o Relatório do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior, em 

1986. A avaliação, nesses documentos, era muito mais um elemento acessório da política 

geral para o nível superior do que um dos focos principais. 

Nos anos 1990, já como política pública de avaliação, realizou-se o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, em 1993, e, no Governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), teve-se o Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão). 

Com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da 

educação nacional (LDB), a avaliação ganhou maior importância como política pública, sendo 

posta como atribuição e responsabilidade do Estado para com a qualidade da educação. No 

artigo 9º da LDB, definiu-se que a União deveria incumbir-se de assegurar processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar no ensino superior, das IES e autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar os cursos e os estabelecimentos do sistema de ensino. No 

artigo 46, dispôs que a autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de IES, teriam prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após 

processo regular de avaliação. Nesse sentido, as políticas educacionais implantadas ao longo 

do Governo FHC passaram a incorporar a regulação e o controle, seguindo orientação de 

organismos internacionais e colaborando para um novo arranjo do Estado. As políticas para a 

educação superior, incluindo a avaliação desse nível de ensino, passaram a fazer parte do 

novo papel e funções do Estado, que correspondiam às demandas da lógica de mercado. 

Em 2004, foi promulgada a Lei nº 10.861, que instituiu o atual Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esse sistema é formado por três componentes: 

avaliação das instituições – que se desenvolve através da autoavaliação e da avaliação externa 

–, avaliação dos cursos – realizada por comissões designadas pelo INEP – e avaliação dos 
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estudantes – realizada por meio do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE). Em torno desses três aspectos, são avaliadas várias dimensões, como políticas, 

normas e estímulos para o ensino, a pesquisa e a extensão; responsabilidade social; gestão da 

instituição; organização didático-pedagógica; corpo docente; infraestrutura física; 

desempenho dos alunos etc. O Quadro 1 sintetiza os instrumentos, características e 

componentes do SINAES para a avaliação das IES, dos cursos de graduação e do desempenho 

dos estudantes. 

Quadro 1 – Instrumentos, características e componentes do SINAES 

Instrumentos Avaliação Institucional (a 
instituição) 

Avaliação de cursos de 
Graduação – ACG (o 

curso) 

Exame Nacional de 
Desempenho do Estudante 

– ENADE (o estudante) 

Características / 
componentes 

Auto avaliação 
 

Realizada pela própria IES, 
por meio da constituição da 

Comissão Própria de 
Avaliação (CPA). 

Avaliação in loco 
 

Realizada pelas comissões 
de especialistas/avaliadores 
do Banco de Avaliadores do 

SINAES (BASis). 

Prova; questionário 
socioeconômico; 

questionário de impressões 
sobre a prova; questionário 
aos coordenadores de curso. 

Avaliação Institucional 
externa in loco 

 
Realizada pelas comissões 
de especialistas/avaliadores 

cadastrados do Banco de 
Avaliadores do SINAES 

(BASis). 

Credenciamento e 
recredenciamento de IES 

 
Autorização e 

reconhecimento de cursos 
de graduação. 

A prova é anual a estudantes 
(ingressantes e concluintes) 

de diferentes grupos de 
área: 2004, 2007 e 2010 – 

Grupo I; 2005, 2008 e 
2011– Grupo II; 2006, 2009 

e 2012 – Grupo III. 

Objetivos Avaliar as dez dimensões do 
SINAES. 

Identificar as condições de 
ensino oferecidas aos 

estudantes, em especial as 
relativas ao perfil do corpo 

docente, às instalações 
físicas e à organização 
didático-pedagógica. 

Avaliar o desempenho do 
estudante com relação aos 
conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes 

curriculares das áreas, bem 
como as competências 

habilidades necessárias à 
formação profissional e à 

formação geral. 

Documentos de 
informação do 

sistema 

Censos da educação 
superior – INEP; cadastro 
de IES e cursos; Plano de 

Desenvolvimento 
Institucional (PDI); 

regimento e estatuto da IES; 
projetos de extensão da IES; 
plano de cargos e salários; 

plano de qualificação 
docente; cadastro e atas da 

CPA. 

Censos da educação 
superior – INEP; cadastro 

de IES e cursos; 
regulamento do curso; 

projeto pedagógico do curso 
com matriz curricular; 
projetos de extensão do 
curso; planos de estágio; 

cadastro de docentes; 
relatórios do INEP, etc. 

Censos da educação 
superior – INEP; cadastro 
de IES e cursos; lista de 

matrículas de ingressantes e 
concluintes – IES; 

endereços dos estudantes. 

Fonte: Morosini (2010), com base em Dilvo Ristoff 

Como se observa, são instrumentos do SINAES: a autoavaliação institucional – 

conduzida pela CPA de cada IES –, a avaliação institucional externa, o ENADE, a avaliação 

dos cursos de graduação e os instrumentos de informação (censo e cadastro). Os processos 
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avaliativos são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) e operacionalizados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Assim, paulatinamente a avaliação assumiu centralidade política e social de modo 

que se construiu um consenso em torno dela. Isto é, discutem-se modelos e concepções; não 

mais a avaliação em si. A existência de diferentes formas ou modalidades de avaliação traduz 

diferentes funções (manifestas ou latentes). Essas funções – no sentido de emprego das 

informações – são variadas: simbólicas, de seleção, de controle social, de legitimação, de 

responsabilização, de melhoria etc. Ver-se-á no decorrer deste trabalho que o SINAES foi 

idealizado, num primeiro momento, como um novo mecanismo para pensar, numa perspectiva 

progressista – referenciada na comunidade acadêmica, isto é, de atores internos –, as 

instituições e a educação superior como um todo. Tal concepção está expressa parcialmente 

na legislação. O que se percebe, porém, são arranjos e práticas baseadas numa epistemologia 

quantitativista e objetivista. É sabido que a avaliação não é um processo meramente técnico; 

seus pressupostos, princípios e conteúdo geral moldam seu foco, finalidade e estruturação. 

Suas consequências sociopolíticas ecoam na construção e transformações da educação 

superior e, consequentemente, da própria sociedade. Desse modo, seus resultados envolvem 

múltiplos interesses. Diante disso, teve-se como problema de pesquisa (objeto de estudo): 

quais os pressupostos, princípios e conteúdo geral que fundamentam o SINAES? 

Teve-se como hipótese que o conteúdo geral do SINAES está essencialmente 

fundamentado nos pressupostos e princípios de uma perspectiva de controle/regulatória da 

avaliação e de uma epistemologia somativa, quantitativista e objetivista, constituído por 

elementos que priorizam os testes e a classificação de cursos e instituições, baseados em 

valores de mercado. 

Na tentativa de responder ao problema de pesquisa e investigar a validade da 

hipótese, este trabalho foi dividido em cinco capítulos. O presente capítulo apresenta aspectos 

introdutórios, delimitando o objeto de estudo, apresentando justificativa e objetivos da 

pesquisa e seu referencial teórico-metodológico. O segundo trata do debate acerca dos 

conceitos de avaliação política e meta-avaliação e suas relações, categorias inseridas no 

campo das políticas públicas. O capítulo seguinte discorre sobre a reestruturação do Estado 

conduzido pelo ideário neoliberal e sua repercussão na educação, notadamente no nível 

superior. O quarto investiga as concepções de avaliação presentes nas políticas desenvolvidas 

para a avaliação da educação superior brasileira que antecederam o SINAES. Para isso, 
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resgata-se o percurso histórico da avaliação no campo da Educação, destacando-se os 

principais autores. Em seguida, são considerados o Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária, o relatório da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o relatório 

do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior, o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras e o Exame Nacional de Cursos2. Na quinta parte 

do trabalho, problematiza-se o SINAES, seus princípios e pressupostos, partindo da proposta 

da Comissão Especial de Avaliação (CEA), passando pela institucionalização do sistema 

através de Lei nº 10.861/2004, até suas extensões nas Portarias Normativas do Ministério da 

Educação (MEC). Por fim, expõem-se as considerações finais e conclusões. 

 

1.2 Justificativa e objetivos 

 

A educação superior sempre foi um tema de nosso interesse, desde a formação na 

graduação. Trabalhando na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) desde 

2004, ocupamos há quatro anos o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais e, durante esse 

período, participamos anualmente da elaboração do Relatório de Gestão do Centro de 

Tecnologia (CT). Assim, a avaliação passou a fazer parte de nossa preocupação acadêmica. 

Ao iniciar o curso de mestrado, ainda na condição de aluno especial, ingressamos no Grupo 

Interdisciplinar de Estudos e Avaliação de Políticas Públicas (GIAPP), coordenado pelos 

professores João Matos Filho e Lincoln Moraes de Souza, o que nos levou ao aprofundamento 

na área da avaliação da educação superior. 

Considerando que avaliar implica ler o objeto avaliado, interpretar e produzir 

sentidos, toda avaliação há de cumprir uma função reflexiva. Entende-se, assim, que um dos 

papéis da pesquisa social é compreender o que a ordem vigente, através de seu mecanismo 

ideológico, torna aparentemente “natural”, imutável, necessário, a-histórico. Por conseguinte, 

uma das razões de ordem intelectual desta pesquisa fundamenta-se, antes de tudo, na tentativa 

de demonstrar, criticamente, que um estudo das políticas educacionais não pode estar 

desvinculado de seu contexto mais amplo. Ou seja, é preciso apontar que a educação 

                                                             

2 O Sistema de Avaliação da Pós-graduação, implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), desde 1976, não será caracterizado e discutido em função das suas particularidades e 
especificidades. Embora formalmente, pelo artigo 44 da LDB, a educação superior abranja cursos sequenciais, 
de graduação, de pós-graduação e de extensão, nesta pesquisa “avaliação da educação superior” se refere à 
avaliação voltada predominantemente para a graduação. 
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estabelecida atualmente tem uma gênese e história socioeconômica e política e que, por ser 

resultado da ação humana, pode ser transformada. 

A pesquisa avaliativa, usualmente, detém-se apenas ao desenho do programa ou 

aos resultados obtidos e ignora o exame de seu conteúdo ideológico, axiológico, princípios, 

objetivos reais e os respectivos desdobramentos. Diante disso, outra motivação de ordem 

intelectual é trabalhar, sobretudo, com o conceito de avaliação política, noção pouco 

desenvolvida na literatura de políticas públicas, empregando-o no campo da avaliação 

educacional, pois, como observam Sousa e Bruno (2008, p. 202), “A avaliação não é um 

processo meramente técnico, portanto a análise dos pressupostos, que a informam, e de suas 

consequências sócio-políticas é necessária.”. Faz-se preciso, portanto, retomar a importância 

do estudo do conteúdo da política e simultaneamente ampliar o conceito de avaliação política. 

Retomando a frase de Demo (2010, p. 36) “Todo processo avaliativo pode e deve 

ser questionado. Somente assim terá chance de inovar-se e voltar a aprender [...]” e partindo 

de um olhar retrospectivo sobre as ideias que fundamentam o SINAES, esta pesquisa se torna 

pertinente e relevante, na medida em que se tem como problematização um processo em curso 

e que contribuirá para uma discussão de hoje. Ela pode subsidiar as discussões acerca das 

políticas a serem desenvolvidas e, assim, intervir na realidade social. Pensando 

instrumentalmente, ela pode até não resolver problema algum, mas tem o potencial de ajudar 

a pensar os problemas. Desse modo, esta é a motivação de ordem prática: acredita-se que o 

questionamento da avaliação em andamento, neste momento histórico, poderá colaborar para 

uma reflexão sobre a educação superior brasileira que se quer construir, uma vez que o núcleo 

ideológico de uma dada avaliação evidencia os fins da educação e, consequentemente, o 

conceito de sociedade que se quer implantar. Isto é, a avaliação é um instrumento não só para 

desenvolver o sistema educativo, mas também serve como ferramenta de sustentação a 

estratégias e políticas que respaldam objetivos sociais e políticos. Foi nesse sentido que os 

pressupostos, princípios e conteúdo geral do SINAES constituíram-se em problema de estudo 

nesta pesquisa. 

Há também motivações de ordem ético-morais, vinculadas a princípios de justiça 

social, pois o que está em discussão, no fundo, é um debate mais amplo, pois a avaliação da 

educação deve ir além da medição: deve ser uma política pública que contribua para o 

aprofundamento dos valores democráticos. As estatísticas e programas criam a imagem de 

que se tem expandido e diversificado a educação com o objetivo de democratizar, ampliando 

o leque de possibilidades de acesso. Ao contrário do que se pode pensar, contudo, parece não 
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haver de fato uma democratização plena da educação superior. Há elementos que indicam 

uma massificação: a construção de um ensino superior em massa em detrimento de uma 

educação de qualidade e democrática que possa contribuir para a formação de cidadãos 

críticos. Ou seja, o aumento quantitativo no número de alunos não garante, necessariamente, 

um padrão de qualidade – qualidade esta definida pela reflexão e debates da comunidade 

acadêmica e científica, vinculada ao conceito de bem público, e não por especialistas externos 

e autoridades governamentais – nem assegura a permanência do estudante. Em vista disso, é 

imprescindível considerar se o processo político em movimento está a serviço dos interesses 

de mercado ou está comprometido com a formação de cidadãos/profissionais para 

construírem uma sociedade democrática e justa. É preciso, ainda, pensar um processo de 

avaliação que consiga identificar o aumento de vagas na educação superior associado a 

padrões de qualidade socialmente referenciados. Assim, conhecer o processo de construção da 

função da avaliação se institui como tema de grande relevância. Esse processo interfere 

diretamente na formação da instituição, dos docentes e estudantes, no que concerne não 

somente ao âmbito de um curso de graduação específico, mas à consolidação de valores 

éticos, políticos e sociais. 

Diante disso, o objetivo geral da pesquisa foi realizar uma avaliação política do 

SINAES. Para se chegar a esse objetivo principal, teve-se como objetivos específicos: a) 

aplicar os conceitos de avaliação política e meta-avaliação; b) identificar o papel dos 

organismos internacionais na reforma educativa nos anos 1990 e sua repercussão na educação 

superior no Brasil; c) resgatar a concepção de avaliação, sobretudo no campo de estudos da 

Educação; e d) investigar as políticas avaliativas da educação superior brasileira que 

antecederam o SINAES. 

 

1.3 Referencial teórico-metodológico 

 

A importância que possui a educação superior requer uma problematização da sua 

avaliação, a partir de uma perspectiva crítica, que aborde os fundamentos socioeconômicos e 

políticos. Assim, optou-se por uma abordagem histórico-crítica. 

Partindo do materialismo histórico, entende-se que os sujeitos constroem a 

realidade social e, ao mesmo tempo, são moldados por esta. É a atividade humana sensível, 

isto é, a práxis, que produz o homem como ser social: “[...] cada geração, por um lado, 
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continua o modo de atividade que lhe é transmitido, mas em circunstâncias radicalmente 

transformadas, e, por outro lado, ela modifica as antigas circunstâncias entregando-se a uma 

atividade radicalmente diferente [...]” (MARX; ENGELS, 1998, p. 47). A ideologia contribui 

decisivamente nesse processo de estruturação do social, uma vez que tem o papel de encobrir 

a gênese sócio-histórica da realidade, fazendo com que a ordem social e seu universo 

simbólico sejam necessários e independentes da ação humana. Sendo a ideologia uma 

consequência do processo social de produção, as ideias dominantes em uma determinada 

época constituem a expressão representativa da dominação material. Assim, “os pensamentos 

da classe dominante são também, em todas as épocas, os pensamentos dominantes; em outras 

palavras, a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o 

poder espiritual dominante.” (MARX; ENGELS, 2007, p. 48). 

Isso não implica, contudo, em manipulação deliberada, pois “os homens fazem 

sua própria história, mas não a fazem como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua 

escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo 

passado.” (MARX, 2002, p. 21). Assim, a ideologia não resulta de manipulação calculista, 

mas da necessidade de pensar a realidade sob um determinado enfoque, no quadro das 

condições dadas. 

O Estado (capitalista), sob os princípios formais de universalidade e igualdade, 

serve de organismo regulador que assegura os interesses da ordem vigente. É uma instituição 

a serviço dos interesses dominantes (de mercado). 

Sendo o Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe dominante 
fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a sociedade civil de 
uma época, conclui-se que todas as instituições comuns passam pela mediação do 
Estado e recebem uma forma política. Daí a ilusão de que a lei repousa na vontade, 
e, mais ainda, em uma vontade livre, destacada da sua base concreta. (MARX; 
ENGELS, 1998, p. 74) 

Diante disso, vê-se que o Estado capitalista não pode deixar de ser pensado como 

um elemento central na análise das políticas educacionais contemporâneas. A história da 

organização do espaço público3 está imbricada com a constituição da educação, pois 

historicamente as concepções de educação estiveram mutuamente ligadas aos modelos de 

organização do Estado. A educação, mais precisamente a educação escolar, na sociedade 

capitalista, tem servido para engendrar a capacitação das habilidades da força de trabalho e 

sua submissão ao status quo. Conforme aponta Mészáros (2005, p. 35): 
                                                             

3 A concepção de espaço ou esfera pública constitui algo controverso. Para o estabelecimento de algumas 
relações com as políticas públicas e o Estado, ver Souza (2009). 
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A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 
todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 
máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 
transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 
“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou 
através de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e 
implacavelmente impostas. 

Dessa maneira, a educação (em sentido amplo) tem servido para tornar os sujeitos 

economicamente ativos e politicamente dóceis, internalizando-lhes a “[...] legitimidade da 

posição que lhes foi atribuída na hierarquia social, juntamente com suas expectativas 

“adequadas” e as formas de conduta “certas” [...]” (MÉSZÁROS, 2005, p. 44). E a instituição 

escolar possui uma parte importante nesse sistema global de internalização. 

Diante disso, a compreensão do que é o Estado e dos modos como este funciona 

nas sociedades capitalistas é uma condição indispensável para problematizar o papel da 

educação e, por conseguinte, da avaliação educacional, uma vez que todas as instituições 

sociais passam pela mediação do Estado e recebem uma forma política. Para isso, refuta-se a 

tese pluralista em que o Estado está acima dos conflitos sociais, representando a sociedade 

como um todo. Ou seja, não se entende nesta pesquisa o Estado como expressão de uma 

vontade geral, neutro. Adota-se, assim, a ideia de que o Estado está imerso nos conflitos de 

classe. 

Para Poulantzas (2000), porém, o Estado possui uma autonomia relativa. Sendo 

assim, as políticas não refletem pura e diretamente os interesses da classe dominante, mas são 

resultado da condensação das lutas de classes. Isto é, não ocorre uma simples redução do 

Estado à fração hegemônica. O Estado não é uma entidade instrumental que existe por si, não 

é uma coisa, mas a condensação de um equilíbrio de forças. Desse modo, a burguesia, sendo a 

classe dominante, é a beneficiária fundamental, mas as outras classes são também capazes de 

influenciar as políticas do Estado. A autonomia relativa é necessária para a organização da 

hegemonia do conjunto do bloco no poder em relação às classes dominadas. Como parte de 

sua função de organizar e garantir a hegemonia de uma das frações ou classes dominantes, os 

aparelhos de Estado estabelecem um jogo de compromissos entre o bloco no poder e certas 

classes dominadas, que supõe o atendimento de alguns interesses. O Estado, então, impõe ao 

bloco no poder, ou a uma ou outra de suas frações, os compromissos materiais necessários à 

obtenção do consentimento das massas e à manutenção de sua hegemonia. A inserção das 

classes dominadas no Estado se dá sob a forma de focos de oposição ou resistência. Embora 

visualize a hegemonia de uma das frações dominantes como fundamental na organização da 
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unidade do conjunto das classes dominantes que compõem o bloco no poder, Poulantzas 

(2000) reconhece que a política do Estado não consiste na aplicação de um projeto ou 

estratégia global e coerente, definido no vértice do sistema estatal. Ao contrário, ele afirma o 

caráter caótico e incoerente desta política que deriva do entrechoque de micropolíticas 

mutuamente contraditórias. Poulantzas (2000) lembra, porém, que uma linha geral é imposta 

às diferentes micropolíticas. Ou seja, a política do Estado é uma espécie de resultado de um 

cálculo estratégico realizado sem um sujeito calculador. 

A ideologia está nos aparelhos de Estado (ALTHUSSER, 1998), mas a dominação 

ideológica está presente também no discurso. Para Foucault (2011), a ordem social e a 

discursiva estão intimamente imbricadas. O discurso é um dispositivo social de sujeição que 

realiza concretamente os jogos de restrição/produção característicos das relações de poder. O 

discurso é materializado pelas relações de poder: 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 
(FOUCAULT, 2011, p. 8-9) 

Assim, enquanto esforço de interpretação, esta pesquisa foi também tarefa de 

desocultação, buscando o escondido, o latente, o não-aparente, o não-dito; ir além da mera 

aparência. A partir do conceito de avaliação política, entendeu-se que, para compreender uma 

política pública, não basta apreender os discursos formais de que ela é produto. Desse modo, 

restringir-se às explicações correntes sobre os propósitos dos sujeitos sociais e suas 

instituições conduz à “ilusão da transparência” (BOURDIEU et al., 2004) do mundo social e 

do sentido da ação humana. Daí a necessidade de considerar o estranhamento do universo 

social; conforme, Durkheim (2007), tratar os fatos sociais como “coisas”. Segundo Souza 

(2013a), sustentado nas reflexões de Foucault, “a linguagem não diz exatamente o que diz”. 

Isto posto, tem-se que ir além do superficial e tornar visível o horizonte de referência que está 

em estado implícito. 

Dessa maneira, muitas vezes recorreu-se aqui à inferência (amparada em fatores 

históricos, sociais, econômicos e/ou políticos) das condições de produção dos enunciados. Foi 

um trabalho arqueológico à maneira foucaultiana. Trabalhou-se com vestígios: os textos e 

documentos. Cada texto conduzia a outro. Embora se reconheça a validade da perspectiva da 

análise de discurso – proposta por autores como Fairclough (2001) e Pêcheux (1997) –, não se 

teve a intenção de esmiuçar as estruturas semânticas ou linguísticas. Não se quis aqui 

examinar como a inscrição do poder social na linguagem pode ser rastreada em estruturas 
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lexicais, sintáticas e gramaticais. Optou-se sim por uma interpretação livre do discurso social, 

mais próximo da perspectiva utilizada por Foucault (2011) que faz com que Fairclough (2001, 

p. 61) chame de uma análise das práticas discursivas sem “análise do discurso textualmente 

orientada”. Adotou-se o que Grego (1997) denomina de “paradigma de avaliação de 

orientação crítica”, que busca apontar as pressuposições, motivos, racionalidades e ideologias, 

questionando as perspectivas aceitas como “certas”. Ou, ainda, seguindo a proposta de Díaz 

(2001), percorreu-se por uma análise hermenêutica para compreender os documentos em seu 

(con)texto, buscando identificar as representações ideológicas, concepções de mundo e 

epistemologia(s) que orientam o atual processo avaliativo da educação superior. Acredita-se 

que esse procedimento metodológico tenha sido suficiente para o que se propôs. 

Quanto aos procedimentos técnicos de coleta e análise dos dados, o delineamento 

da pesquisa se valeu das “fontes de papel” (GIL, 2009, p. 43). Assim, a pesquisa foi 

bibliográfica e documental, uma vez que se desenvolveu fundamentalmente através de fontes 

bibliográficas (livros, trabalhos em periódicos e artigos) e publicações oficiais. Desse modo, 

apoiou-se empiricamente em fontes documentais produzidas pelos programas de avaliação da 

educação superior4, na legislação e atos normativos5; e em documentos mais relevantes 

voltados para a educação superior, publicados por organismos multilaterais6 e movimentos 

sociais7. Para também coletar os dados que deram suporte ao estudo, diante da volumosa e 

extensa literatura, utilizaram-se contribuições de autores do campo da avaliação de políticas 

públicas8, da avaliação educacional9, da avaliação da educação superior10 e da área de 

                                                             

4 CEA (2009), CONAES (2004a, 2004b), CONAES; INEP (2005), Brasil (1985, 1994), GERES (1986) e Grupo 
Gestor da Pesquisa (1983) 
5 Brasil (2012). 
6 Banco Mundial (1995, 2000, 2002), BID (1997), UNESCO (1999, 2003a, 2003b), Declaração de Bolonha 
(1999), Latrille (2005). 
7 CONAE (2008, 2010), ANDES-SN (2003), Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública (2003), Coligação 
Lula Presidente (2002). 
8 Figueiredo e Figueiredo (1986), Scriven (1969), Stufflebeam (2001), Guba e Lincoln (2011), Weiss (1982), 
Arretche (2009), Furtado e Laperrière (2011), Díaz (2001), Barry e Rae (1975), Browne e Wildavsky (1998), 
Rossi et alii (2004), Souza (2009), Faria (2005). 
9 Afonso (2009, 2010, 2012), Dias Sobrinho (2004, 2005), Saul (2010), Vianna (2000), Sousa (2005). 
10 Dias Sobrinho (1998, 2003a, 2003b, 2008, 2010), Barreyro e Rothen (2006, 2007, 2008, 2011), Rothen 
(2006), Rothen e Barreyro (2008, 2009, 2010, 2011a, 2011b), Rothen e Schulz (2007), Cabral Neto (2009), 
Queiroz (2011), Cardoso (1991), Ristoff (2011), Maués (2003), Polidori et alii (2006), Sousa e Bruno (2008), 
Brito (2008), Freitas (1992), Verhine et alii (2006), Belloni (1989), Bertolin (2004), Lima et alii (2008), 
Morosini (2010), Polidori (2009). 
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políticas educacionais11. Não se deixou de problematizar o tema à luz da bibliografia que lhe é 

pertinente, buscar as fontes, rever a literatura etc. Por diversos momentos o percurso da 

pesquisa foi trilhado por meio do cruzamento de fontes: um texto ou documento remetia a 

outros, numa progressão geométrica – uma espécie de “meta-análise qualitativa”. O 

cruzamento e confronto das fontes foram importantes, pois possibilitou uma leitura de 

maneira não apenas literal, mas, sobremaneira, numa compreensão contextualizada e 

amparada teoricamente. 

Partindo do geral para o particular, do passado para o presente, tentando 

identificar o arcabouço ideológico do SINAES, investigou-se o documento “Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES): bases para uma nova proposta da educação 

superior” da Comissão Especial de Avaliação (CEA, 2009); a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, que instituiu o SINAES; os primeiros documentos da CONAES (2004a, 2004b, 2005); 

o Decreto nº 5.773/2006 – que dispôs sobre o exercício das funções de regulação, supervisão 

e avaliação; as Portarias Normativas do MEC n° 4/2008 – que regulamentou a aplicação do 

Conceito Preliminar de Cursos superiores (CPC) – e nº 12/2008 – que instituiu o Índice Geral 

de Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC). 

Desse modo, não se deu visibilidade a aspectos propriamente procedimentais ou a 

trâmites ritualísticos de operacionalização da avaliação institucional, de cursos ou do 

ENADE; não houve preocupação com descrever e analisar pormenorizadamente as condutas 

meramente administrativas. O foco foram as características sociopolítica, econômica e 

ideológica que fizeram da avaliação um dos mecanismos fundamentais das políticas 

educacionais. Atenção maior não se deu a aspectos chamados puramente técnicos, mas sim ao 

campo propriamente das ideias, visto que, muito mais do que controvérsias sobre dimensões 

técnicas, o que está em disputa sobre a avaliação são concepções acerca da educação superior 

ideal e sobre a sociedade. 

É importante notar que avaliação, como a maioria dos termos utilizados, 

especialmente em Ciências Sociais, tem comumente designado diferentes e heterogêneos 

sentidos (SOUZA, 2013b). No que toca à avaliação em políticas públicas, a diversidade está 

presente nas distintas concepções que, de uma maneira ou de outra, embasam a atividade e 

procuram legitimá-la nas respectivas áreas de aplicação. Podem ser encontrados alguns 

significados que entendem a avaliação como, por exemplo, um tipo de pesquisa em ciências 
                                                             

11 Carnoy (2004), Coraggio (2009), Cabral Neto e Rodrigues (2007), Castro (2006), Silva; Azevedo (2012). 
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sociais. Neste caso, o conceito envolve, dentre outras coisas, um subcampo de políticas 

públicas, com a aplicação sistemática da metodologia científica (ROSSI et alii, 2004). Se a 

avaliação, por sua vez, for assemelhada à análise de políticas públicas, seu conteúdo adquire 

uma amplitude bem maior e confunde-se com outros estudos no mesmo campo das políticas 

públicas (SOUZA, 2009). Adotando a avaliação como teste, a atenção volta-se, no mínimo, 

para experimentos, quase experimentos ou algo do gênero. Quanto ao monitoramento ou 

acompanhamento, que remete muito mais para o controle e o tratamento de dados regulares e 

sistemáticos, termina adotando-se essas técnicas com a própria avaliação. Outro significado 

entende a avaliação como auditoria, salientando que ultimamente esta tem ganhado 

magnitude, tendo em vista o direcionamento para a aplicação mais sistemática de normas e 

controle financeiro das atividades das instituições do setor público (ALA-HARJA; 

HELGASON, 2000). E como uma espécie de desdobramento ou sentido correlato, a 

avaliação, algumas vezes, ainda tem passado a ser encarada como uma atividade ligada à 

consultoria. Nesta dissertação, seguindo entendimento do GIAPP, concebe-se a avaliação 

como uma pesquisa científica. 
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2 DISCUTINDO OS CONCEITOS DE AVALIAÇÃO POLÍTICA E META-

AVALIAÇÃO 

 

Para proceder à avaliação política de uma avaliação (o SINAES), discutir-se-á 

nesta seção, com o objetivo exploratório e descritivo, os componentes principais que formam 

os conceitos de avaliação política e meta-avaliação. Assim, a partir dos elementos centrais 

que os constituem, apontar-se-ão suas implicações para esta pesquisa. 

 

2.1 Meta-avaliação 

 

Um dos pioneiros na ideia de avaliação da avaliação foi Orata (1940) e o primeiro 

a empregar o conceito de meta-avaliação foi Scriven (1969). Ambos se inserem no campo da 

avaliação educacional. 

No período em que o texto de Orata foi publicado, 1940, muito se discutia sobre 

os métodos de mensuração. Era transição da fase que Dias Sobrinho (2003a) denomina de 

Pré-Tyler para o período de Ralph Tyler, isto é, passava-se de um momento caracterizado pela 

mensuração para iniciar outro em que o avaliador assumia o papel de descrever os pontos 

fortes e fracos a partir de determinados objetivos estabelecidos. Orata chamou a atenção para 

a mudança de ênfase da “mensuração” para a “avaliação” e os pressupostos subjacentes ao 

movimento, até então, novo. Segundo ele, o termo measurement implica dados quantitativos e 

padronizados de forma impessoal e objetiva. Por outro lado, os termos appraisal e evaluation 

são normalmente associados com valores, com os processos de crescimento e 

desenvolvimento em direção a um objetivo que não permanece fixo. Mensuração coloca 

ênfase na precisão e confiabilidade; avaliação, sobre a validade e utilidade social. Mensuração 

lida principalmente com a obtenção do assunto e informação; avaliação, com experiência e 

motivação (ORATA, 1940). Ele conclui defendendo uma combinação das perspectivas de 

avaliação e do método de medição científica concebida em um sentido muito mais amplo do 

que é aparente em testes e experimentação educacionais comuns, pois mensuração de 

amostras de comportamento fornece dados, mas não conclusões prontas. A mensuração é, 

portanto, apenas um acessório. O essencial é o ato de avaliação. Percebe-se que Orata estava 

examinando a avaliação de um modo geral, ou seja, estava discutindo questões teórico-

metodológicas da avaliação como um todo. 
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Scriven usou o termo meta-avaliação para se referir à sua avaliação de um 

programa de avaliação educacional, mais especificamente um sistema para avaliar currículos 

de Ciências Sociais, publicado por W. W. Stevens Jr. e Irving Morrissett no Fórum do 

Educational Products Information Exchange (EPIE), em 1968. Scriven definiu meta-

avaliação como uma avaliação de segunda ordem, ou seja, uma avaliação da avaliação. Estava 

posta, assim, a semente do que posteriormente iria se chamar de “período do 

profissionalismo” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 23), em que a avaliação passou a ser 

também um objeto de estudo, criaram-se cursos e eventos sobre o assunto, a titulação de 

avaliadores, cooperação entre organizações profissionais etc. Na verdade, no contexto 

estadunidense, a avaliação de programas se constituiu como um campo de atividade 

profissional, formando uma espécie de “mercado da avaliação”. Nesse sentido, a meta-

avaliação muitas vezes é praticada como uma “auditoria de qualidade”. 

Desse modo, no que diz respeito a questões teóricas, conforme Scriven (1969), a 

meta-avaliação envolve a avaliação metodológica do papel da avaliação. Em relação a 

aspectos práticos, a meta-avaliação está interessada em avaliar desempenhos específicos de 

uma determinada avaliação. Ele argumentou que a emissão de relatórios imprecisos ou 

tendenciosos poderia seriamente induzir erroneamente pais e estudantes a optarem por um 

ensino de baixa qualidade. Assim, ele ressaltou que as avaliações do ensino devem ser 

avaliadas e que tais meta-avaliações são importantes para os alunos e a sociedade em geral. 

Nessa perspectiva, fica claro que a meta-avaliação pretende analisar pontos teórico-

metodológicos e de eficiência, eficácia e efetividade de uma determinada avaliação de um 

projeto, programa ou política. Nota-se uma tentativa em qualificar os processos avaliativos 

em todas as suas etapas, uma vez que avaliações realizadas equivocadamente podem provocar 

decisões prejudiciais aos programas analisados e ao seu público alvo. 

De acordo com Stufflebeam (2001), os avaliadores de serviços públicos devem 

submeter as suas avaliações a meta-avaliações sistemáticas. Para atingir e manter o status de 

profissionalismo, é preciso sujeitar os trabalhos avaliativos à avaliação e utilizar as 

descobertas para fortalecer o campo. Dessa maneira, os avaliadores devem assegurar que suas 

avaliações sejam elas próprias avaliadas. Além disso, segundo ele, meta-avaliações são 

necessárias em todos os tipos de avaliação, incluindo avaliações de programas, projetos, 

produtos, sistemas, instituições, teorias, modelos, estudantes e trabalhadores. Nessa 

perspectiva, meta-avaliações são de interesse público, profissional e institucional, para 

garantir: que as avaliações possam proporcionar descobertas e conclusões sólidas; que as 
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práticas avaliativas possam melhorar; e que as instituições possam administrar sistemas de 

avaliação eficientes e eficazes. Stufflebeam (2001) define meta-avaliação como o processo de 

delinear, obter e aplicar informações descritivas e de julgamento – sobre a utilidade, 

viabilidade, atributo e adequação técnica de uma avaliação e sua natureza sistemática, 

conduta competente, integridade/honestidade, respeitabilidade e responsabilidade social – 

para orientar a avaliação e/ou divulgar publicamente seus pontos fortes e fracos. Como 

qualquer outro tipo de avaliação, conforme ele afirma, a meta-avaliação pode ter dois papéis: 

1) um papel formativo de orientar a avaliação, isto é, auxiliar os avaliadores a planejar, 

conduzir, melhorar, interpretar e relatar os seus estudos de avaliação; e 2) um papel somativo 

de relatar os pontos fortes e fracos, ajudando as partes interessadas a julgar o mérito e o valor 

da avaliação. 

Essas quatro categorias fundamentais (utilidade, viabilidade, propriedade e 

precisão) que devem estar presentes numa avaliação, incorporadas no conceito de 

Stufflebeam, são oriundas da Joint Committee on Standards for Educational Evaluation 

(Comitê Misto sobre Diretrizes para a Avaliação Educacional), que o mesmo dirigiu. Formada 

em 1975, essa é uma organização estadunidense que representa uma coalizão de grandes 

associações profissionais, que buscam otimizar as avaliações, estabelecendo padrões. A 

questão é: quais padrões e critérios devem ser utilizados para julgar a adequação de uma 

avaliação, pois os critérios variam conforme o paradigma norteador. 

Para Furtado e Laperrière (2011, p. 19), na meta-avaliação “[...] trata-se de avaliar 

os diversos componentes de um processo avaliativo e os próprios avaliadores [...]”. Eles 

ressaltam a natureza qualitativa da meta-avaliação e os elementos necessários à avaliação 

empregados sobre a própria avaliação: 

[...] a meta-avaliação se caracteriza por ter a avaliação como objeto de interesse. É 
de natureza qualitativa e pretende estabelecer um julgamento de valor, com critérios 
estabelecidos, com base em informações existentes ou construídas sobre uma 
determinada avaliação (em curso ou já realizada) para subsidiar eventuais tomadas 
de decisão. Veja que temos aí os componentes essenciais da avaliação – informação, 
estabelecimento de critérios, julgamento e tomada de decisão – aplicados sobre a 
avaliação. (loc. cit.) 

Furtado e Laperrière entendem a meta-avaliação como meio de aproximar teoria e 

prática, contribuindo para a aproximação e o desenvolvimento de questões epistemológicas, 

metodológicas e práticas. Ao questionar a avaliação inicialmente pretendida, poder-se-ia 

observar se gerou resultados passíveis de serem utilizados e se dispôs de princípios e padrões 

estabelecidos, aumentando o trânsito entre ação e reflexão. Assim, a meta-avaliação 

desenharia um cenário acerca das limitações e potencialidades da avaliação realizada, 
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aumentando sua credibilidade e possibilitando aos interessados o julgamento e 

contextualização dos resultados alcançados. 

A meta-avaliação também é um mecanismo para subsidiar escolhas e definições 

éticas e metodológicas mais adequadas dentre as muitas possíveis. Pode auxiliar, assim, na 

definição do melhor caminho a ser seguido pela avaliação. Além de ajudar na melhor escolha 

para cada caso específico, “[...] também poderia cumprir o papel de evidenciar outros fatores 

que podem influenciar ou mesmo determinar essa “escolha” [...].” (FURTADO; 

LAPERRIÈRE, 2011, p. 26). Diante disso, sendo a meta-avaliação uma forma de revelar os 

diversos componentes (explícitos e implícitos) que atuam sobre a formulação e 

implementação de uma avaliação, entende-se que há neste ponto uma interseção entre meta-

avaliação e avaliação política. 

Ao tratar da questão “o que avaliar?”, Browne e Wildavsky (1998) abordam a 

meta-avaliação. Eles propõem uma avaliação da avaliação para assegurar o contínuo 

aperfeiçoamento das avaliações. Segundo os autores, as meta-avaliações podem ser realizadas 

durante ou após a avaliação, podendo examinar o projeto de pesquisa, as técnicas de avaliação 

e as conclusões. Isto pode incluir uma revisão da literatura e uma comparação das avaliações 

de programas similares. Uma reavaliação e até mesmo uma réplica do estudo original pode 

verificar ou questionar seus resultados. Uma avaliação da avaliação independente, simultânea 

e heterogênea, constitui a meta-avaliação final, que é executada por pessoas que não estejam 

relacionadas com os primeiros avaliadores (BROWNE; WILDAVSKY, 1998). 

Cohen e Franco (2011), autores-referências na literatura sobre avaliação de 

projetos sociais, utilizam o termo “avaliação da avaliação”, mas não o fazem no sentido de 

uma meta-avaliação. Na verdade, o que eles fazem é uma reflexão sobre avaliação de um 

modo geral, e não acerca de uma avaliação de um programa/política específico. São 

considerações sobre o sentido da avaliação de projetos sociais (quando, para quê, para quem 

etc.). 

Díaz (2001) discute vários estudos e noções de meta-avaliação propostos pelos 

autores clássicos. Ele demonstra que, na literatura, meta-avaliação possui dois significados. 

O primeiro, exposto acima a partir da noção de Scriven (1969) e Stufflebeam 

(2001), refere-se a um conteúdo prático, operacional e de aplicação imediata do conceito. 

Nesta perspectiva, a meta-avaliação é uma etapa, geralmente terminal, do ciclo de políticas de 

públicas: a avaliação da avaliação. Envolve a elaboração e aplicação direta de listas de 
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verificação a um caso específico para, com base nelas, construir um julgamento sobre os 

resultados da avaliação. Tais listas incluem, às vezes, critérios e escalas de valores que 

medem o desempenho das avaliações. 

A segunda noção, mais abrangente e geral, entende a meta-avaliação como uma 

forma de dar sentido e explicar o significado do conjunto de atividades humanas que se 

reconhecem como avaliação, objetivando a compreensão da avaliação como um processo 

social complexo. Refere-se, fundamentalmente, não apenas à complexidade da rede social 

envolvida, mas também a suas referências e explicações de caráter axiológico, ideológico e 

epistemológico. Nesse sentido, a meta-avaliação inclui a análise, a interpretação, a explicação 

e a sistematização dos seguintes aspectos: 

* El proceso de la evaluación, desde el diseño hasta la presentación, incluyendo 
todas las actividades. 
* Los resultados o productos de la evaluación: el documento o informe de la 
evaluación tanto como el contenido de dicho documento y su presentación y 
discusión pública. 
* Los evaluadores o sujetos que realizan la evaluación. […] 
* Los modelos y categorías que son utilizados como referencia para ejecutar la 
evaluación. 
* La metodología y la epistemología que nutren los modelos de evaluación. 
* La concepción del mundo y los paradigmas científicos predominantes; es decir la 
ideología y la filosofía en que se fundamenta el enfoque. (DÍAZ, 2001, p. 175-176) 

Assim, Díaz chama a atenção para questões de caráter mais do campo ideológico, 

não restringindo a meta-avaliação ao processo e aos resultados da avaliação como maneira 

exclusiva para a sua compreensão. Não limita, pois, a dimensão da meta-avaliação a um 

exercício técnico de controle das avaliações e dos avaliadores. Partindo de uma perspectiva 

hermenêutica (análise, interpretação e compreensão de documentos em seu contexto), Díaz 

defende que através dos textos e documentos é possível identificar a ideologia, concepção de 

mundo e a epistemologia que tem orientado o processo avaliativo. Ele caracteriza a meta-

avaliação da seguinte forma: 

* La metaevaluación consiste en la comprensión e interpretación de la evaluación. 
* Busca la comprensión rica: ética y política de la evaluación. 
* Busca trascender los resultados. Los estudia solo como síntoma. 
* El conocimiento de los determinantes de la evaluación es limitado. 
* No obstante, la metaevaluación procura incorporar el análisis de la totalidad de los 
determinantes (los valores en juego; las actitudes y la conducta del evaluador y de 
los afectados; la metodología, la lógica y la estructura; la estética: los aspectos 
formales de la presentación y el estilo, y los lenguajes y la codificación). 
* Metaevaluación implica y presupone retroalimentación y aprendizaje. (DÍAZ, 
2001, p. 177) 

Meta-avaliar, nessa perspectiva, é um processo de aprendizagem social. Para além 

de uma lista de critérios (os checklists), exige-se que o meta-avaliador levante dúvidas, 

sugestões e perspectivas que alimentem a compreensão dos avaliadores e do público. 
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Pensamento semelhante está em Grego (1997, p. 94), que aponta que meta-avaliação pode se 

realizar no ato de “avaliar se [as avaliações] atendem aos critérios de qualidade da boa 

prática” ou nos “estudos críticos que visem explicitar as concepções, valores e interesses 

refletidos nas propostas e metodologias em uso”. Assim, o primeiro significado estaria ligado 

à ideia de checar a avaliação a partir de padrões de adequação técnica; já o segundo, seria a 

investigação das concepções, valores e fundamentos teórico-metodológicos subjacentes. A 

autora coloca que as questões a que buscam responder essas meta-avaliações são: 

[...] a que e a quem serve a avaliação?; qual sua função social?; a que objetivos 
visam atender?; que objetos são tomados como foco de análise da avaliação?; que 
metodologias e procedimentos são utilizados e que pressupostos e formas de 
conhecimento da realidade as orientam? Qual a concepção de qualidade implícita? 
O processo de avaliação é adequado aos valores e princípios assumidos pela 
comunidade universitária? Como avaliar a adequação da(s) metodologia(s) às 
funções e objetivos propostos? (GREGO, 1997, p. 95, grifo nosso) 

Assim sendo, de um modo geral, pesquisas numa perspectiva crítica procuram 

apontar os valores (explícitos ou implícitos), concepções de avaliação e de qualidade, 

princípios e fundamentos teórico-metodológicos em modelos, projetos, programas e/ou 

políticas de avaliação. 

Antes de se prosseguir para o debate sobre o conceito de avaliação política, é 

oportuno distinguir meta-avaliação de meta-análise, que podem ser inadequadamente 

equiparados. Como foi afirmado, meta-avaliação é uma avaliação da avaliação; grosso modo, 

avalia o mérito e o valor de uma avaliação dada. Já meta-análise diz respeito à compilação de 

vários estudos realizados sobre um mesmo tema, analisando-os, articulando-os e chegando-se 

a conclusões. Furtado e Laperrière (2011, p. 19) apontam que a meta-análise: 

[...] se caracteriza pela intenção em analisar e combinar – utilizando-se da estatística 
– estudos independentes realizados sobre um mesmo tema. Dessa forma, a meta-
análise objetiva extrair informações adicionais por meio da articulação de resultados 
de diferentes trabalhos sobre os quais se aplicam uma ou mais técnicas estatísticas. 
Tal processo permite sintetizar conclusões de vários estudos ou extrair uma nova 
conclusão. 

Nessa mesma direção, Stufflebeam (2001) afirma que uma meta-análise é uma 

forma de síntese quantitativa dos estudos que abordam uma questão de pesquisa análoga. 

Desse modo, através de um conjunto selecionado de estudos semelhantes, o pesquisador 

calcula e analisa a magnitude e o significado dos efeitos. Ele chama atenção ao fato de que, 

embora meta-avaliação e meta-análise sejam atividades diferentes, meta-avaliações têm 

aplicações em meta-análises, na medida em que aquelas são usadas para avaliar e determinar 

qual estudo é qualificado para ser incluído em um banco de dados dessas. Além disso, uma 

meta-avaliação pode e deve ser conduzida para avaliar o mérito e o valor de uma meta-análise 
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concluída. Por outro lado, a técnica de meta-análise é raramente aplicável em uma meta-

avaliação, uma vez que a maioria das avaliações não envolve vários estudos comparativos em 

uma área em particular (STUFFLEBEAM, 2001). 

Weiss (1998) também distingue, afirmando que meta-análise é um procedimento 

quantitativo para a revisão da literatura, que permite sintetizar resultados de diversos tipos de 

pesquisas. Nessa perspectiva, avaliações que lidam com determinado tipo de programa são 

recolhidas e cada um dos estudos originais torna-se um caso em uma nova análise. O lote de 

casos é então analisado para se obter generalizações acerca do tipo de programa. Para ela, a 

meta-análise possui três importantes finalidades: combinar evidências para descobrir a direção 

geral dos efeitos, descobrir as condições em que melhores resultados são realizados e 

examinar as características das avaliações que influenciam o tipo de efeitos encontrados 

(WEISS, 1998). 

Dito isso, nos dias de hoje, há um relativo consenso na sociedade, na academia e 

na literatura, que o Estado deve acompanhar e supervisionar o padrão de qualidade da 

educação superior, estimulando a correção de rumos por meio da meta-avaliação, isto é, 

avaliando o processo de avaliação, informando à sociedade e tomando providências 

recomendáveis. Ver-se-á que na proposta original do SINAES os processos de avaliação 

interna e externa seriam constantemente avaliados, tanto pelas próprias IES quanto pelo MEC. 

Cada novo ciclo avaliativo consideraria os acertos e eventuais equívocos do processo anterior. 

A CONAES, por sua vez, faria suas recomendações para o contínuo aperfeiçoamento do 

processo, verificando questões como a sua adequação à complexidade institucional e à 

diversidade do sistema, a utilidade dos resultados para o aperfeiçoamento das IES e a 

melhoria da qualidade acadêmica, a viabilidade dos métodos e instrumentos, a confiabilidade 

dos resultados etc. (CEA, 2009). No artigo 3º da Portaria do MEC nº 2.051/2004, que 

regulamentou os procedimentos de avaliação do SINAES, em seu parágrafo único, dispôs o 

inciso VIII que poderia a CONAES promover atividades de meta-avaliação do sistema para 

exame crítico das experiências de avaliação concluídas. Uma das finalidades desta pesquisa é 

justamente realizar essa meta-avaliação do sistema a partir de uma avaliação política. 
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2.2 Avaliação política 

 

Diferentemente da noção de meta-avaliação, o conceito de avaliação política não 

possui as mesmas sistematizações na literatura. Alguns autores utilizam o termo “avaliação 

política”, porém poucos o definem de forma detalhada. De um modo geral, avaliação política 

diz respeito ao exame dos pressupostos e fundamentos políticos de um projeto, programa ou 

política específica. Sendo assim, não é o desenho do programa nem seus resultados o objeto 

principal, mas sim a análise conceitual dos princípios (explícitos ou implícitos), o núcleo 

ideológico, que estruturam a política. 

Barry e Rae (1975) afirmam que a avaliação política envolve a ideia de que um 

estado do mundo é preferível a outro e a compreensão da ação política em si. Segundo os 

autores, avaliar é atribuir valor às coisas, determinar se são boas ou ruins. A avaliação política 

consiste na primeira instância em atribuir valor às políticas ou às alternativas de decisões 

coletivas. A fim de recomendar ou julgar uma escolha, a avaliação política deve identificar 

não apenas quais as alternativas são boas e quais ruins, mas que alternativa é melhor, tendo 

como referência o bem-estar humano. Para avaliar uma decisão, uma questão óbvia a ser 

formulada é quais são suas consequências prováveis e que consequências são possíveis, 

embora improváveis. É preciso observar também os ambientes institucionais em que as 

políticas são realizadas. Outra questão a ser examinada na avaliação política é os atos 

destinados a modificar o conteúdo das políticas, seja alterando o pessoal ou por influenciar o 

pessoal existente. Conforme aponta Souza (2013a), Barry e Rae expressam que os princípios 

ligados ao bem-estar humano e em torno dos quais a avaliação política deveria ser orientada 

seriam a liberdade, justiça, igualdade, interesse público e democracia, numa perspectiva da 

filosofia liberal. E, por fim, o julgamento de valor deveria ser dado pela sociedade, ignorando 

o fato de que os chamados valores da sociedade são os pensamentos da classe dominante. 

Ainda que não mencione o termo, Scriven (1969) adverte que a avaliação não 

começa no momento em que o demandante informa os valores que deseja que sejam 

utilizados como pontos de referência. Metodologicamente e moralmente, a avaliação exige 

que o avaliador investigue a justificativa para esses critérios “iniciais”. Segundo ele, um 

projeto será arruinado pela descoberta de que os critérios inicialmente anunciados revelam – 

quando as suas consequências são percebidas – não ser o “verdadeiro” critério do 

demandante. Weiss (1982) também não menciona o termo “avaliação política”, mas situa a 
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pesquisa avaliativa no contexto político afirmando que: a) as políticas e programas tratados 

pela avaliação são oriundos de decisões políticas; b) a avaliação é realizada com a finalidade 

de alimentar tomadas de decisões; e c) a avaliação tem um posicionamento político. Sobre 

esse último aspecto, a política implícita na pesquisa avaliativa, ela diz: “A avaliação produz 

evidências consistentes acerca dos resultados reais, mas incorpora também uma série de 

pressupostos e muitos pesquisadores não estão conscientes da natureza política desses 

pressupostos e do papel que eles desempenham.” (Ibid., p. 25). Assim, numa avaliação de 

processo, por exemplo, em que se usa como critério de avaliação a concretização dos 

objetivos delineados pelo próprio programa, a pesquisa acaba aceitando os objetivos e suas 

premissas subjacentes como válidos. Porém, 

[...] a ciência social pode sugerir que os objetivos são inapropriados, que o 
diagnóstico do programa e a seleção dos momentos e tipo de intervenção não são 
adequados e que as probabilidades de sucesso são mínimas. Mas quando o cientista 
social concorda em avaliar o programa, ele confere-lhe uma aura de legitimidade. 
(loc. cit.) 

Nesta citação, pode-se substituir o termo “ciência social” por “avaliação política” 

sem prejuízo ao sentido pretendido. Ou seja, o que está em jogo é a própria essência da 

avaliação. A avaliação política seria o mecanismo utilizado pelo pesquisador para investigar a 

natureza política, ideológica e o papel que desempenham os pressupostos dissimulados no 

programa. Weiss (1982, p. 26) ainda acrescenta: “A maior parte das implicações políticas da 

pesquisa avaliativa revela seu comprometimento com o “status quo”. Ela aceita o mundo 

como ele é, ou seja, tal como ele é definido através de diagnósticos oficiais sobre problemas 

sociais e atividades desenvolvidas para sua eventual melhoria.”. Assim, a avaliação seria uma 

estratégia para implementação e “naturalização” de reformas, como será discutido no terceiro 

capítulo, acerca da reforma educativa nos anos 1990. 

Ao tratar dos propósitos da avaliação como um dos pontos contextuais a ser 

analisado cuidadosamente pelo avaliador, Rossi et alii (2004) afirmam que uma das 

finalidades podem ser os interesses ocultos (hidden agendas). Assim, muitas vezes, o 

verdadeiro propósito da avaliação pouco tem a ver com o fato de obter informações sobre o 

desempenho de um dado programa. Nesse sentido, os principais objetivos envolveriam algum 

tipo de manobra política. Segundo os autores, a avaliação pode ser um mecanismo para 

impressionar financiadores ou os tomadores de decisão. Pode ser contratada para fornecer 

uma justificativa para uma decisão que já foi tomada nos bastidores para encerrar um 

programa ou afastar alguém da equipe de pessoal. Ou, ainda, pode ser encomendada como 

uma manobra dilatória para apaziguar os críticos e adiar decisões (ROSSI; LIPSEY; 
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FREEMAN, 2004). O avaliador deve, então, identificar quem quer a avaliação, o que eles 

querem e por que querem, examinando documentos de origem, distinguindo pontos de vista e 

descobrindo a história pertinente e a fundo. Nesse sentido, considerando que um dos fatores 

que orienta uma avaliação são seus valores e ideias, a lógica que conecta suas atividades para 

os resultados pretendidos, pode-se ter como foco de investigação essa estrutura conceitual. 

Grego (1997), partindo das reflexões de Jürgen Habermas e Ted Aoki, analisa 

algumas modalidades de avaliação dos cursos de graduação em função do paradigma teórico-

metodológico em que se fundamentam. Em sua tipologia, são três os paradigmas de 

avaliação: 1) de orientação técnica; 2) de orientação subjetiva-interpretativa; e 3) de 

orientação crítica. Conforme a autora, os modelos e instrumentos do paradigma de avaliação 

de orientação técnica têm uma função somativa e de controle, baseado nos princípios da 

produtividade, eficiência, certeza e predição; possuem uma abordagem quantitativa, centram-

se nos resultados e os critérios voltam-se para custo-benefício; são exemplos, os estudos 

reputacionais (rankings) e os indicadores quantitativos. No paradigma de orientação 

subjetiva-interpretativa, enfatiza-se o processo, aspectos formativos e subjetivos; busca-se a 

produção de significados e sentidos dos atores sociais; a forma de conhecimento é histórico-

hermenêutica. Ou seja, como se verá no capítulo 4, essas duas primeiras orientações 

sintetizam os dois “tipos puros” de avaliação: uma de concepção formativa, com enfoque no 

processo, e outra que assume a função de controle, com foco no resultado. Já o que a autora 

denomina como sendo o paradigma de avaliação de orientação crítica nada mais é que 

avaliação política. De acordo com ela, nessa perspectiva: 

[...] o interesse está na emancipação de pressuposições ou condições humanas 
subjacentes e ocultas. A forma de conhecimento é crítico-reflexivo, no sentido de 
desvelar as pressuposições, motivos, racionalidades e ideologias. Quanto ao modo 
de avaliação, insere-se na estrutura dialética de ação prática e reflexão crítica. 

Avaliadores estão interessados em tornar visíveis as perspectivas implícitas nos 
programas educacionais, tipicamente aceitas como certas, não questionadas e, 
portanto, ocultas. Acredita-se que implícitos a estes programas encontram-se 
interesses humanos profundamente estabelecidos, pressuposições sobre o homem, 
visões de mundo e conhecimento. (GREGO, 1997, p. 113) 

Desse modo, essa avaliação crítica preocupa-se em perceber as perspectivas 

subjacentes, os interesses envolvidos, a visão de mundo, aspectos históricos e o caráter 

axiológico do objeto avaliado. 

O trabalho mais utilizado como referência na esfera dos estudos de avaliação 

política, no Brasil, é o de Marcus Figueiredo e Argelina Figueiredo. Eles definem a avaliação 

política como a análise dos princípios que fundamentam os programas ou políticas e, em 
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decorrência, ao próprio conteúdo substantivo. Seguindo a mesma orientação de Barry e Rae 

(1975), Marcus Figueiredo e Argelina Figueiredo (1986, p. 108) expõem que “a avaliação 

política consiste, portanto, em atribuir valor às políticas, às suas conseqüências, ao aparato 

institucional em que elas se dão e aos próprios atos que pretendem modificar o conteúdo 

dessas políticas”. E acrescentam:  

Para tanto, é necessário estabelecer critérios de avaliação que nos permitam dizer se 
e porque uma política é preferível à outra. Na medida em que envolve princípios 
políticos, cuja relevância é dada por sua conexão com alguma concepção de Bem-
Estar humano, e as prioridades a serem observadas entre eles, a análise de avaliação 
terá sempre um caráter complexo e controverso. Não obstante, parece-nos difícil 
prescindir do que aqui estamos chamando de Avaliação Política como uma etapa 
preliminar e preparatória do que convencionalmente se chama Avaliação de Política. 
(loc. cit.) 

Os autores distinguem “avaliação política” e “avaliação de políticas públicas”, 

mantendo o ponto em comum de que qualquer forma de avaliação envolve julgamento, tendo 

por referência uma concepção de justiça. A avaliação política é entendida como a “[...] análise 

e elucidação do critério ou critérios que fundamentam determinada política: as razões que a 

tornam preferível a qualquer outra.” (loc. cit.) Trata predominantemente dos pressupostos e 

fundamentos políticos de uma determinada política, estando o desenho do programa e seus 

resultados, efeitos e impacto ligados à avaliação de políticas públicas. 

Observa-se aqui, contudo, que não é necessário vincular o conceito de avaliação 

política como uma etapa prévia da avaliação de política. Isto é, não se pode associar de forma 

rígida o instante cronológico em que se dá a avaliação política. Entende-se, nesta pesquisa, 

que o conceito de avaliação política não está limitado a um momento anterior da avaliação de 

política, mas que pode ocorrer a qualquer momento: antes, durante ou depois. Na verdade, o 

que ocorre é que a avaliação política pode dispensar o exame da operacionalidade concreta ou 

da implementação do programa objeto de análise. Está claro, contudo, que quanto antes forem 

enunciados os princípios e se esses indicarem a necessidade de uma avaliação mais ampla que 

sirva de suporte para decisões políticas posteriores, melhor será para efetuar mudanças. 

Assim, identificando os princípios contemplados no programa ou política, pode-se direcionar 

o foco para a questão da compatibilidade interna entre esses critérios e sua consistência com 

os mecanismos institucionais previstos. Quando houver conflitos de escolha, o conhecimento 

de alternativas possíveis e de suas respectivas consequências ajuda na tomada da decisão. 

Arretche (2009), além de diferenciar “avaliação política” de “avaliação de uma 

dada política”, também apresenta a “análise de políticas públicas”. Em relação à avaliação 

política, ela afirma que o foco pode ser o aspecto político do processo decisório e/ou os 
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valores políticos presentes em uma dada política. A autora não estabelece a avaliação política 

como uma etapa necessariamente preliminar, mas sim que prescinde da análise da 

implementação do programa/política, ao afirmar: 

A avaliação política [...] prescinde do exame da operacionalidade concreta ou da 
implementação do programa sob análise. Ela examina os pressupostos e 
fundamentos políticos de um determinado curso de ação pública, independentemente 
de sua engenharia institucional e de seus resultados prováveis. (loc. cit.). 

Já a análise de políticas públicas diz respeito ao “[...] exame da engenharia 

institucional e dos traços constitutivos dos programas.” (loc. cit.), procurando reconstituir a 

política, podendo haver diferentes desenhos das políticas.12 

Ressaltando a importância da dúvida e do questionamento como método, 

denominando de “suspeição”, Souza (2013a) propõe ampliar o campo e alcance da avaliação 

política, envolvendo não somente os princípios e os valores do programa, conforme discutido 

por Barry e Rae (1975), mas também a ideologia, os objetivos e a teoria. Para isso, 

[...] a ideologia deve ser entendida e trabalhada como uma visão mais geral de 
mundo no sentido bem amplo e situada no [...] contexto linguístico; esta visão tem o 
que poderíamos denominar de núcleo ideológico, que se materializa principalmente 
nas crenças que fundamentam as propostas e nos valores e princípios que procuram 
legitimá-las e que estão materializadas nos documentos oficiais das políticas, 
programas e projetos; as crenças e valores constituintes do núcleo ideológico, 
geralmente estão subjacentes ou pressupostos e daí a necessidade de apreendê-los; 
[...] (SOUZA, 2013a, não paginado) 

O autor prossegue expondo que a implementação de uma política pública 

geralmente não ocorre de acordo com a formulação, visto que os objetivos declarados nos 

documentos formais não se constituem necessariamente como os “objetivos verdadeiros”. 

Pode ocorrer, por exemplo, que os objetivos, contrariamente ao enunciado, não procurem 

melhorar a vida das pessoas, ou, retomando Weiss (1982), que expressem promessas 

inexequíveis ou populistas com o intuito de obter apoio. Por fim, a avaliação política de 

políticas públicas deve rastrear a(s) teoria(s) que fundamentam um programa. Pode-se pensar 

em teoria no sentido amplo, como um conjunto de conhecimentos acumulados e 

materializados, principalmente, através de leis e conceitos com elementos explicativos e 

preditivos. Ou também como um conjunto de estratégia e tática adotado para conseguir os 

objetivos, num sentido do plano de operação. A maior parte da literatura subestima a teoria e 

centra a atenção nos métodos. É através, portanto, do núcleo ideológico e como parte do 

                                                             

12 Para um maior aprofundamento do conceito de “análise de políticas públicas”, ver Souza (2009), que 
apresenta um resgate histórico da análise de políticas públicas e as principais concepções do conceito, bem como 
a trajetória do termo no Brasil. 
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mesmo que os valores, princípios, objetivos e teoria compõem a avaliação política das 

políticas públicas (SOUZA, 2013a). 

 

2.3 Implicações dos conceitos na pesquisa 

 

Na medida em que se tem como objeto de estudo nesta pesquisa os pressupostos, 

princípios e conteúdo geral que fundamentam o SINAES, constrói-se uma avaliação política 

de uma dada avaliação, isto é, uma avaliação política/meta-avaliação. 

Por um lado, viu-se que a avaliação política está ligada ao exame dos pressupostos 

e fundamentos políticos de um projeto, programa ou política específica; investiga o conjunto 

de princípios, critérios, pressupostos e premissas que servem de fundamentação conceitual e 

política e também de justificação para a operacionalização dos processos. Sendo assim, trata-

se de uma análise conceitual dos princípios (explícitos e/ou implícitos) que estruturam a 

política. A avaliação política investiga as justificativas valorativas utilizadas como pontos de 

referência e os critérios inicialmente anunciados, para identificar se expressam sua aparência 

ou se ocultam outros interesses. Consiste, portanto, em apontar o núcleo ideológico da 

política, das suas consequências, de seu aparato institucional e dos próprios atos que 

pretendem modificar o conteúdo dessas políticas; é a investigação dos fundamentos 

filosóficos, políticos, pedagógicos, econômicos e sociais da política. Etimologicamente, 

avaliar significa atribuir valor a alguma coisa. Sendo a não neutralidade um fato, portanto, 

interessa na avaliação política o compromisso com o questionamento, com a crítica e a 

explicitação da epistemologia da avaliação. Enfim, é a crítica rigorosa dos fundamentos, 

pressupostos e princípios axiológicos e suas implicações. 

Por outro lado, observou-se que meta-avaliação, num abordagem operacional e de 

aplicação imediata do conceito, com ênfase no exercício técnico de controle das avaliações e 

dos avaliadores, é um exame crítico de ordem teórico-metodológica e de ordem prática de 

uma dada avaliação. A partir de critérios estabelecidos, realizado durante ou após uma dada 

avaliação, busca orientá-la e/ou apontar seus pontos fortes e fracos e/ou auxiliar na tomada de 

decisões. Numa abordagem mais hermenêutica, inclui a investigação dos aspectos axiológico, 

ideológico e epistemológico da avaliação. Nesse sentido, avaliação política e meta-avaliação 

são conceitos distintos, mas que guardam uma relação de complementaridade nesta pesquisa. 

Diante do exposto, é preciso fazer duas ressalvas. 
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Primeiro, foi colocado por Figueiredo e Figueiredo (1986) que a avaliação política 

consiste na primeira instância em atribuir valor às políticas ou como uma etapa preliminar e 

preparatória da avaliação de política. Considerou-se, porém, que isso pode ser uma 

interpretação rígida. Ressalvou-se, diante disso, que o conceito de avaliação política não se 

vincula necessariamente a uma etapa prévia da avaliação de política, podendo acontecer antes, 

durante ou depois. 

Segundo, na literatura estadunidense, a meta-avaliação é realizada através de 

padrões e critérios pré-estabelecidos em listas de verificação. Mas, conforme observa Díaz 

(2001), a construção de uma lista exaustiva de todos os itens que aparecem como 

determinantes da avaliação parece ser uma tarefa quase impossível, ou, pelo menos em alguns 

aspectos, vazio ou irrelevante. Por exemplo, um elemento muito importante em um projeto 

pode não ser em outro. Além disso, nem todos possuem o mesmo peso segundo o momento 

da avaliação em que são identificados e estudados. De qualquer forma, não se utilizou 

nenhum checklist para realizar avaliação política/meta-avaliação nesta pesquisa, uma vez que 

o objetivo geral não são os procedimentos ou os instrumentos específicos de avaliação que 

compõem o SINAES, mas sim suas concepções norteadoras materializadas na proposta da 

CEA e na legislação e atos normativos posteriores. Em outras palavras, não se busca dar 

visibilidade à dimensão propriamente procedimental ou os trâmites instrumentais – como, por 

exemplo, a atribuição de conceitos nos indicadores de cada uma das dimensões que compõe 

os instrumentos de avaliação de reconhecimento de cursos de graduação –, mas sim às 

dimensões sociopolítica, econômica e ideológica que fizeram da avaliação um dos eixos 

estruturantes das políticas educacionais contemporâneas. Sendo a avaliação um campo central 

na disputa política que envolve a educação superior, não se pode esquecer que para além de 

controvérsias sobre aspectos técnicos o que se está em disputa sobre a avaliação institucional 

é propriamente concepções sobre a educação superior e sobre a sociedade.  

É nosso objetivo, isto posto, fazer uma meta-avaliação do sistema de avaliação da 

educação superior vigente e uma investigação crítica do seu eixo ideológico estruturante. 

Necessário, todavia, fazer um resgate histórico das reformas ocorridas nos anos 1990 e suas 

influências na educação superior. 
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3 REFORMA EDUCATIVA NOS ANOS 1990 E SUA REPERCUSSÃO NA 

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

3.1 Transformações socioeconômicas e políticas 

 

A compreensão das questões que envolvem a política, o planejamento e a 

organização da educação brasileira, só pode ser realizada por meio de um olhar crítico que 

perceba as relações entre os documentos e o contexto. Assim, conhecer o processo que 

culminou na reforma13 educativa nos anos 1990 é fundamental para se compreender as 

mudanças sofridas na educação superior e nas políticas de avaliação. Entre outras coisas, a 

educação superior passou a ser visto não mais como função exclusiva do Estado, havendo um 

estímulo à atuação de instituições privadas. Deixou de ser um direito e passou a ser vista 

como um serviço. No discurso estava implícita a ideia de que o Estado não “investe” em 

educação, mas sim tem “despesa” e “gastos”. Assim, os recursos públicos foram direcionados 

prioritariamente para o ensino fundamental, base da formação do capital humano. A avaliação 

da educação se expandiu como política pública e, em vez de processos e insumos, o enfoque 

das políticas de avaliação passou a ser nos resultados. Quanto à institucionalização da “função 

avaliação” na América Latina, Faria (2005, p. 98) é categórico: “nas décadas de 1980 e 1990 a 

avaliação de políticas públicas foi posta a serviço da reforma do Estado.”. Isto é, a 

“gerencialização” da avaliação de políticas públicas e a implantação generalizada de sistemas 

de avaliação são derivadas de sua instrumentalização no processo de rearranjo do Estado. 

Essas reformas no campo da educação estão relacionadas com o desencadeamento 

de profundas transformações econômicas, políticas e sociais pelas quais passou o mundo 

capitalista no final do século XX. Estas mudanças influenciaram decisivamente a organização 

do processo produtivo, a função desempenhada pelo Estado e, por conseguinte, a definição do 

papel da educação. Os organismos internacionais tiveram um posto político, intelectual e 

financeiro determinantes na concessão de empréstimos, na formulação de políticas e, 

                                                             

13 É recorrente o uso do termo “reforma” na literatura, mas vale ressaltar que não há necessariamente uma 
conotação positiva. Na verdade, muitas vezes, pode-se afirmar que se trata de “contra-revolução”, que assume 
aspectos conservadores, mas se apresenta como se fosse progressista. Isto é, regressões e retrocessos passam a 
representar “reformas” ou “revoluções”. Roberto Leher (2004, p. 13), a propósito, ao tratar da chamada reforma 
universitária do Governo Lula, afirma que estava em curso uma “contra-reforma da universidade pública 
brasileira”. 
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sobretudo, na propagação de ideias. As orientações eram apresentadas como se sua 

implementação possibilitasse a integração dos países periféricos do capitalismo avançado ao 

desenvolvimento da economia globalizada, para a qual não haveria alternativas. Ver-se-á que 

os novos rumos da educação superior estão fundamentados nas ideias de transnacionalização, 

empreendedorismo, diversificação, financiamento etc., presentes em documentos de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial e a OMC, e se materializam na forma de 

acordos de livre comércio e convênios entre IES. 

Para Harvey (2000), a crise do petróleo de 1973 marcou a incapacidade da rigidez 

do fordismo e do keynesianismo em superar as contradições do capitalismo. A partir daí, 

iniciou-se uma reformulação do sistema produtivo, no sentido de um regime de acumulação 

flexível. Segundo ele: 

A acumulação flexível [...] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. (HARVEY, 
2000, p. 140) 

Assim, no campo socioeconômico, os efeitos dessa acumulação flexível do capital 

foram a fragmentação e dispersão da produção econômica, a hegemonia do capital financeiro, 

a rotatividade da força de trabalho, a obsolescência das qualificações para o trabalho em 

decorrência do surgimento de novas tecnologias, o desemprego estrutural, a exclusão social, 

econômica e política. 

Houve também uma “compressão do espaço-tempo” (HARVEY, 2000), de forma 

que a economia se tornou global e mais competitiva. Na verdade, foram dois fenômenos 

contrários e simultâneos: a fragmentação e a globalização da produção econômica. Isto é, de 

um lado, a fragmentação e dispersão espacial e temporal e, de outro, como consequência das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), a compressão do espaço – tudo se passa 

sem distâncias – e a compressão do tempo – tudo se passa agora. 

As transformações econômicas em escala global tiveram repercussões na 

organização da educação, que se tornou central no desenvolvimento da indústria. Nessa 

conjuntura, surgiu a teoria do capital humano, que se difundiu a partir dos anos 1970 como 

uma explicação para o desenvolvimento econômico. Para Schultz (1973, p. 79), precursor da 

ideia de capital humano, a educação “[...] é predominantemente uma atividade de 

investimento realizado para o fim de aquisição de capacitações que oferece satisfações futuras 

ou que incrementa rendimentos futuros da pessoa como um agente produtivo.” Assim, ele 
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propõe “[...] tratar a educação como um investimento e tratar suas consequências como uma 

forma de capital.”. Desse modo, as pessoas tornaram-se uma fonte para ganhos de 

produtividade. O capital humano postulava, mediante a qualificação individual, uma ligação 

linear entre desenvolvimento e superação da desigualdade social. Dessa maneira, o capital 

humano se tornou componente explicativo do desenvolvimento econômico desigual entre 

países. Isto é, os países que investiam mais em educação tinham maior produtividade e, 

consequentemente, maior crescimento econômico e desenvolvimento. No âmbito individual, 

seria pelo esforço próprio que se conseguiria melhores condições de vida. Em outras palavras, 

quanto maior o investimento individual em educação, maior produtividade e, 

consequentemente, ascensão social. Um dos efeitos da teoria do capital humano foi a restrição 

do papel da educação a um instrumento de formação dos indivíduos para disputarem uma 

posição no mercado de trabalho. Ou seja, a educação foi reduzida a um fator de produção – a 

uma questão técnica. 

Desse modo, a teoria do capital humano ignora o fato de que o investimento em 

educação somente contribui para reduzir a pobreza em um contexto de crescimento com 

políticas redistributivas de renda. Ou seja, desconsidera que uma política educativa para ter 

um impacto efetivo não pode ser setorial, mas sim integrada a um leque mais amplo de 

mudanças na distribuição da renda e da riqueza. Daí Frigotto (2006) afirmar que a educação 

como capital humano é uma teoria mantenedora do senso comum. 

Consolidou-se, assim, a ideia de que os investimentos em educação devem ser 

determinados pelos critérios do investimento capitalista, pela lógica do capital. A educação e, 

mais especificamente, a qualificação profissional surgiram nos discursos governamental e 

empresarial como solução para disputa na “Nova Economia da Informação” (CARNOY, 

2004). Nessa nova economia, conhecimento e informação, a partir da pesquisa científica, se 

tornam cada vez mais importantes para o processo produtivo. A qualidade da informação e a 

eficiência na sua apropriação se tornaram estratégicos para se alcançar capacidade 

competitiva e de produtividade. E nesse cenário tem ocorrido um acelerado desenvolvimento 

tecnológico em todas as áreas, sobretudo nas TICs. Desse modo, as necessidades de força de 

trabalho das economias nacionais que se integram na Nova Economia da Informação se 

modificaram. “A tendência geral é exigir trabalhadores com maiores níveis de escolaridade, 

em todos os empregos na indústria, e mão-de-obra altamente qualificada nos setores de 

serviços da infra-estrutura baseada na informação.” (CARNOY, 2004, p. 101). E “[...] como o 

processo de inovação se torna crucial para a manutenção do desenvolvimento, o pessoal 
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dedicado à pesquisa e ao desenvolvimento passa a ser uma chave para a expansão 

econômica.” (loc. cit.).  

Nesse cenário, o mercado passou a exigir a qualificação da força de trabalho e o 

ensino em todos os níveis. Isso corrobora a ideia de Althusser (1998) de que a escola fornece 

à formação social capitalista dois dos mais importantes elementos para reprodução de sua 

força de trabalho: a reprodução de suas habilidades e a reprodução de sua submissão às regras 

da ordem estabelecida. Para Carnoy (1990, p. 72-73), a educação possui também uma função 

econômico-reprodutiva, que serviria “para desenvolver um exército de reserva qualificado” e 

“para o aumento da produtividade, tanto diretamente como através da produção de quadros 

tecnocráticos capazes e desejosos de controlar outras frações da força de trabalho.”. 

No campo político, o surgimento do neoliberalismo como ideário de política de 

Estado, nos anos 1980, sobretudo com os governos de Margaret Thatcher (1979-1990) no 

Reino Unido e Ronald Reagan (1981-1989) nos Estados Unidos, serviu de modelo orientador 

para as demais nações. Emergiu com essas experiências um novo paradigma de administração 

pública: o modelo gerencialista. 

Segundo Chauí (2001, p. 196), o gerencialismo é um fenômeno característico do 

modo de produção capitalista avançado, produzindo um sistema universal de equivalências, 

que parte de dois pressupostos: “[...] o de que toda dimensão da realidade social é equivalente 

a qualquer outra e por esse motivo é administrável de fato e de direito, e o de que os 

princípios administrativos são os mesmos em toda parte porque todas as manifestações 

sociais, sendo equivalentes, são regidas pelas mesmas regras.” Dessa maneira, a 

administração é pensada desprovida de conteúdo particular. Conforme ela exemplifica, é 

como se fosse possível dirigir uma universidade da mesma forma com que se administra uma 

rede de supermercados. 

Com essa administração pública gerencial tecnocrática, exigiu-se, entre outras 

coisas, um Estado mais “enxuto” e flexível. Houve a adoção de uma linha de contenção dos 

gastos públicos, busca de eficiência e produtividade, exigência de capacidade de resposta dos 

governos, culpabilização dos gestores e valorização da provisão privada de bens e serviços. 

Para Anderson (2008, p. 23, grifo nosso): 

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma 
revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 
neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades 
marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. Política e 
ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual 
seus fundadores provavelmente jamais sonharam, disseminando a simples ideia de 
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que não há alternativas para os seus princípios, que todos, seja confessando ou 
negando, têm de adaptar-se a suas normas. 

O neoliberalismo, portanto, apresenta seu conjunto de pressupostos como 

inevitáveis, notadamente: não se pode resistir às forças econômicas e o mais importante das 

ações humanas é o crescimento máximo e a produtividade. Nesse contexto de expansão do 

movimento ideológico neoliberal, em 1989, diversos economistas latino-americanos de perfil 

liberal, funcionários do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do governo estadunidense reuniram-se em 

Washington. O tema do encontro Latin American Adjustment: How Much Has Happened? 

tinha como intuito avaliar as reformas econômicas em curso na América Latina. John 

Williamson, economista inglês e diretor do Institute for International Economics, promotor 

do evento, foi quem delineou os dez tópicos (PEREIRA, 2010, p. 276-277) de entendimento 

comum entre os participantes, denominados de “Consenso de Washington”. Deste Consenso, 

Soares (2009, p. 23) destaca cinco eixos principais: 1) redução dos gastos públicos; 2) 

liberalização para o comércio exterior (abertura comercial); 3) liberalização financeira, com o 

fim de restrições que impedissem instituições financeiras internacionais de atuarem em 

igualdade com as nacionais; 4) desregulamentação, com redução das leis econômicas e 

trabalhistas e redução da intervenção estatal nos mercados domésticos; e 5) privatização das 

estatais. O Consenso de Washington tornou-se o receituário posto por agências internacionais 

para a concessão de créditos. Assim, os países que almejassem empréstimos deveriam 

adequar suas economias às novas regras. 

As reformas educativas implementadas em países da América Latina e Caribe, 

durante a década de 1990, decorreram desse processo de reestruturação pelo qual passou o 

capitalismo mundial sob os princípios do neoliberalismo. Essas reformas foram orientadas por 

organismos internacionais de financiamento e assessoria, em especial o Banco Mundial. Ou 

seja, além de empréstimos, esses organismos ofereciam ideias, princípios e diretrizes, 

contribuindo para políticas estratégicas. Foi engendrado, assim, um processo para inculcar a 

nova ordem do capital, construir uma nova hegemonia. Disso, criou-se um entendimento 

quanto à inexorabilidade das reformas e reduziram-se os direitos sociais à lógica da 

racionalidade econômica. 

As principais recomendações para as políticas educativas foram descentralização, 

autonomia escolar, participação, co-gestão comunitária, consulta social, profissionalização 

docente e financiamento público no ensino primário (SILVA; AZEVEDO, 2012). A 

Conferência Mundial de Educação Para Todos, em 1990, proposta da Comissão Econômica 
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para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), acenou para diversos compromissos firmados 

com o Banco Mundial e o BID. Nela, estavam explícitas orientações aos países da América 

Latina para que desenvolvessem políticas educacionais para atender às perspectivas do 

desenvolvimento socioeconômico e que concentrassem investimento público na educação 

básica, em detrimento da superior. Disso resultaram intensos processos de descentralização 

(da gestão administrativa, financeira e pedagógica), criação de sistemas nacionais de 

avaliação de desempenho e de valorização docente, reformas curriculares e novas formas de 

gestão dos sistemas de ensino14. Interessante notar que muitos desses princípios e 

pressupostos seguiram uma lógica política que reduziu a ação do Estado na promoção de 

políticas sociais e, simultaneamente, elevou sua força de fragmentação da ação sindical e 

redução dos gastos com a educação. Tomando a descentralização como exemplo, Cabral Neto 

e Rodrigues (2007) comentam: 

As reformas não adotam uma perspectiva educativa que propicie a flexibilidade e 
adequação às condições locais, a relevância e a pertinência dos currículos, a 
autonomia das instituições e das equipes escolares, como seria o desejável. 
Paradoxalmente, junto com a descentralização reforça-se uma centralização por 
meio de três ações fundamentais: a fixação de objetivos e prioridades regionais; a 
avaliação de resultados; e a compensação das diferenças resultantes do processo de 
descentralização. Quer dizer, por um lado, cria-se uma aparente e relativa 
autonomia; por outro, adotam-se fortes mecanismos de controle. Como podemos 
observar, a descentralização teve como foco aspectos administrativos e financeiros e 
não curriculares e pedagógicos. (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2007, p. 15, grifo 
nosso) 

No caso brasileiro, essas reformas se encaminharam, ainda, para uma política de 

municipalização com transferência de responsabilidades da União para os municípios 

(SILVA; AZEVEDO, 2012). Assim, gestão escolar fundamentada na lógica do mercado levou 

a comunidade a assumir a resolução de diversos problemas, seja por meio de parcerias entre 

as instituições públicas e privadas, seja por meio de projetos sociais ou voluntariado. 

“Participação”, nesse contexto, denotou muitas vezes assumir maior responsabilidade por algo 

que historicamente seria um exercício do Estado. 

                                                             

14 Ainda hoje, políticas e programas desenvolvidos pelo governo brasileiro para a educação básica seguem esses 
princípios. No campo da gestão, tem-se o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE Escola) e o Programa 
Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública. Para o financiamento, tem-se o Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Na área de 
Educação a Distância e TICs, tem-se a TV Escola e o Programa Nacional de Tecnologia Educacional 
(PROINFO). No âmbito da avaliação, tem-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a 
Provinha Brasil, a Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
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Simultaneamente às reformas educativas, produziu-se a redefinição do papel do 

Estado, sob o ideário neoliberal. No Relatório do Desenvolvimento Mundial (RDM) de 1991, 

o Banco Mundial traçou a caracterização geral de uma reforma do Estado: racionalização da 

burocracia estatal, ajuste fiscal e redirecionamento do gasto público, aperfeiçoamento da 

estrutura administrativa e legal necessária à privatização, transferência da prestação de 

funções e serviços públicos diversos para organizações não governamentais (ONGs), reforma 

do Judiciário para otimizar as relações de mercado, legislação favorável à circulação de 

capital estrangeiro e garantia dos direitos de propriedade (PEREIRA, 2010). No geral, usando 

o termo utilizado pelo próprio Banco, o tema da “governança” surgiu ligado à ideia de gestão, 

num período em que estava em pauta a construção das condições políticas necessária à 

consolidação do ajustamento neoliberal. No período entre 1990 e 1994, os empréstimos para 

educação e saúde aumentaram sensivelmente; já para a reforma administrativa do setor 

público, ganharam uma dimensão expressiva, passando a ser etiquetados em separado (ver 

PEREIRA, 2010, p. 286-287). 

No Brasil, com Luiz Carlos Bresser Pereira a frente do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), foi elaborado e aprovado o Plano 

Diretor da Reforma do Estado (BRASIL, 1995). Fernando Henrique Cardoso, Presidente da 

República na época, afirmou na apresentação do documento: 

É preciso, agora, dar um salto adiante, no sentido de uma administração pública que 
chamaria de “gerencial”, baseada em conceitos atuais de administração e eficiência, 
voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, [...] “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado. (BRASIL, 
1995, p. 7) 

Além de ter como orientação o modelo técnico-gerencialista15, fundamentado nas 

ideias de eficiência, controle, resultados, cidadão como sinônimo de cliente etc., aqui está 

envolvida a ideia de publicização, que seria a transformação de uma organização estatal em 

uma organização de direito privado, pública não-estatal (BRESSER PEREIRA, 1997). Ou, 

ainda, a transferência dos serviços sociais (educação, saúde, assistencial social, cultura, etc.) 

para o setor público não-estatal. Bresser Pereira explica que “[...] estas são atividades 

competitivas, que podem ser controladas não apenas através da administração pública 

                                                             

15 No âmbito da América Latina, um organismo internacional, de caráter intergovernamental, que tem sido 
atuante é o Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD). Para um 
detalhamento da proposta dessa instituição para a construção de um modelo de Estado gerencial para a América 
Latina, ver CLAD (1999). 
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gerencial, mas também e principalmente através do controle social e da constituição de quase-

mercados.” (Ibid., p. 64) 

Assim, a chamada reforma do Estado brasileiro partiu da ideia que direitos sociais 

básicos deveriam ser alocados no setor de serviços não-exclusivos do Estado e, 

consequentemente, regidos pela lógica de mercado, por meio da importação de modelos de 

domínio da gestão privada com ênfase nos resultados. O objetivo era reduzir gastos com 

políticas sociais e serviços públicos e tornar mais ágeis os processos decisórios e ações. Como 

observam Sousa e Bruno (2008, p. 197): 

A palavra de ordem era aumentar a eficiência dos serviços ofertados pelo Estado por 
meio de dois mecanismos: a) a administração por objetivos, o que permite a 
avaliação de desempenho, baseada na comparação entre os resultados obtidos e o 
que se estabeleceu previamente; b) a descentralização administrativa, pela qual se 
concede maior autonomia operacional às agências para que cumpram as metas 
definidas centralmente. 

No fundo, defendia-se a retirada parcial do Estado como promotor de serviços 

sociais, incentivando a competitividade de mercado e a privatização de órgãos estatais. Mas 

esse capitalismo laissez-faire, não eliminava, com a ideia de um mercado livre, a necessidade 

de um governo. Quando se tratava de questões sociais, o neoliberalismo defendia um Estado 

mínimo, no entanto, para garantir a lógica do capital, o Estado máximo deveria atuar. 

Segundo Anderson (2008, p. 11) “[...] um Estado forte [...] em sua capacidade de romper o 

poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e nas 

intervenções econômicas.”. Ou ainda, conforme Boron (2003), o Estado torna-se “fraco” com 

o intuito de garantir os interesses das classes dominantes e do mercado e assume dimensões 

“fortes” quando se trata de reprimir tentativas de resistência ao status quo. Segundo esse 

mesmo autor, de uma maneira geral, as reformas na América Latina, influenciadas pelo 

ideário neoliberal, giraram em torno de três eixos: sucateamento do setor público, 

enfraquecimento do Estado e deterioração da noção de responsabilidade estatal. E, de fato, 

por uma rígida estabilização da economia, ocorreram privatizações, abertura comercial e 

liberalização financeira, redução dos gastos públicos, desregulamentação do mercado de 

trabalho etc. 

A reforma do Estado e a adoção de uma administração pública gerencial 

suscitaram a criação de mecanismos de controle e culpabilização. Ou seja, uma das 

consequências da implementação do modelo gerencial foi o surgimento, no decorrer do 

processo, de novas formas de regulamentação e regulação. A avaliação numa perspectiva 

reguladora/controladora tornou-se um instrumento para a implementação desses mecanismos 
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em diversos campos, inclusive na educação, com uma perspectiva mais voltada para o 

produto do que para o processo. A sua prática na educação superior, a partir do ENC-Provão, 

passou a enfocar o mérito, orientada pela lógica da regulação e do controle, e a identificação 

dos “melhores”, através de rankings. 

Considerando que a avaliação é um mecanismo de implantação ou fortalecimento 

de um dado projeto de política educacional e de sociedade, as políticas de avaliação, 

sobretudo nos países latino-americanos, adquiriram espaço privilegiado nas agendas dos 

governos ao serem articuladas com a reestruturação dos Estados. Essas políticas constituíram-

se em mecanismo de controle e regulação das IES quanto à adequação às novas demandas 

socioeconômicas e políticas. Conforme Sousa e Bruno (2008, p. 197), 

[...] a avaliação surge como uma ferramenta, fundamental, do poder de gestão e de 
controle sobre atividades realizadas de forma descentralizada. Ou seja, a 
desregulamentação implica, necessariamente, o reforço das práticas avaliativas 
como instrumentos de gestão, cujos critérios e racionalidade são estabelecidos pelos 
centros de poder do governo e das empresas, assumindo, assim, um caráter 
eminentemente coercitivo e controlador. 

Mais do que isso, as políticas para a educação superior, nessa reforma educativa 

da década de 1990, foram caracterizadas pelos processos simultâneos de expansão e 

privatização, diversificação e diferenciação institucional e pela adoção de exames como 

avaliação. Com a necessidade de expansão da educação superior brasileira, para atender a 

uma crescente parcela da população carente dessa formação, qualificar e preparar a força de 

trabalho para o mercado de trabalho e legitimar o modelo gerencial em ascensão, foi preciso 

diversificar o perfil das instituições e implementar a lógica da “flexibilização”. Essa 

configuração foi recomendada pelos organismos multilaterais como única alternativa e se 

fortaleceu com a construção do falatório sobre a ineficiência do serviço público. Na ofensiva 

contra a universidade pública, os efeitos das políticas neoliberais estagnaram e reduziram o 

orçamento estatal, por um discurso e uma prática de privatização. Assim, cresceu a ideia de 

diversificar as fontes de financiamento, via setor privado, e de expandir a educação superior 

privada, por meio da liberalização dos serviços educacionais e da isenção fiscal, adotando, 

dessa maneira, a competição do “livre mercado”. Isso intensificou paulatinamente as tensões e 

conflitos de interesses no âmbito da educação superior. 

Com a LDB de 1996, a educação superior passou a abranger uma multiplicidade 

de cursos e programas, além de variados graus de abrangência de instituições. Castro (2006, 

p. 111) observa que “A LDB nº 9394/96 e os Decretos dela resultantes mudaram a 

configuração da educação superior no País, considerando que se passou a perceber um grande 
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incremento do setor privado nesse nível de ensino, seguido de uma grande flexibilização das 

estruturas e das formas das instituições.”. No caso da avaliação institucional como política 

pública, Queiroz (2011) observa que se engendrou um processo de reformulação dos marcos 

regulatórios da educação brasileira, com base na Constituição Federal, na LDB e no Plano 

Nacional de Educação (PNE), explicitando e definindo a avaliação como uma das peças-

chave das políticas da educação superior. 

Foi nesse contexto de redefinição do Estado, sob o princípio da eficiência, que a 

educação superior foi redesenhada e a avaliação tornou-se central como instrumento para 

implementar uma nova forma de gestão educacional. Ou seja, seguindo as tendências 

internacionais, a avaliação intensificou-se como estratégia de governos para gestão da 

educação superior. Diante disso, é preciso entender que a avaliação, que não é neutra, possui 

um duplo caráter (o técnico e o político) e está submetida às circunstâncias sócio-históricas. 

Assim, há uma relação entre o processo de avaliação vigente e os projetos de Estado e de 

sociedade instaurados. E os organismos internacionais atuaram e continuam desempenhando 

papéis importantes. 

 

3.2 A política para a educação superior no Brasil e o papel dos organismos 

internacionais a partir dos anos 1990 

 

Durante a década de 1990, as políticas educacionais no Brasil passaram por 

transformações, destacando-se as de ordem jurídico-institucional. Segundo Maués (2003), a 

LDB e o PNE, aprovado pela Lei nº 10.172/2001, e a legislação específica para a educação 

superior (Lei nº 9.131/1995, Lei nº 9.192/1995 e Decreto 3.860/2001) foram elaboradas e 

aprovadas sob a orientação de organismos internacionais. Conforme a autora: 

A história desses organismos, tais como Banco Mundial, UNESCO, Programa de 
Promoção das Reformas na América Latina e Caribe (PREAL), Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), juntos aos países em desenvolvimento, 
tem sido de assessoria na elaboração das políticas públicas, apontando as ações que, 
segundo a ótica das agências financeiras (BM e BID), seriam aquelas que poderiam 
obter um empréstimo para sua implantação. Os governos dos países alvos têm aceito 
a ajuda técnica e financeira internacional, elaborando uma política de acordo com os 
padrões determinados e [...] criando o projeto de ensino superior que esteja de 
acordo com os princípios defendidos por essas organizações e elaborando uma 
política de avaliação que passa a ser fundamental para a concretização do modelo 
defendido. (MAUÉS, 2003, p. 111) 

Tendo como pressuposto que o desenvolvimento econômico deveria partir da 

redução da pobreza e do desenvolvimento de recursos humanos e, assim, com a ideia de 
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defender uma educação básica para todos e melhorias de oportunidades para a educação 

continuada, a UNESCO teve papel importante na formulação de políticas educacionais para 

diversos países e na difusão de princípios e valores que deveriam guiar as políticas e 

estratégias para mudança e desenvolvimento na educação superior. Alguns de seus 

fundamentos já estavam estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, que afirmava que toda pessoa teria direito à instrução e esta seria gratuita e obrigatória 

nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnico-profissional seria acessível a 

todos, bem como a instrução superior, mas esta se basearia no mérito (UNESCO, 1998). Na 

Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no campo do Ensino de 1960, dizia-se que 

deveria tornar acessível a todos o ensino superior em função das capacidades individuais 

(UNESCO, 2003c). Assim, embora recusasse qualquer discriminação com base em raça, sexo, 

religião ou em considerações econômicas, culturais, sociais ou físicas, a admissão à educação 

superior deveria ser baseada nos princípios liberais do mérito, capacidade, esforços, 

perseverança e determinação individual. O acesso deveria ser “aberto” e “democrático”, tendo 

como critério o mérito. 

Tendo em vista decisão tomada na 27ª sessão da Conferência Geral, realizada em 

1993, a instituição publicou em 1995 o documento “Política de mudança e desenvolvimento 

no ensino superior” (UNESCO, 1999) como uma síntese daquilo que entendia como 

tendências maiores para o ensino superior e também formula uma perspectiva para a 

Organização referente às políticas-chave neste campo. O texto identificou três tendências 

principais nos sistemas educacionais de ensino superior e em suas instituições no mundo: 

expansão quantitativa; diversificação de estruturas institucionais, programas e formas de 

estudos; e dificuldades financeiras. Considerou que as respostas do ensino superior deveriam 

ser guiadas por três palavras-chave: relevância, qualidade e internacionalização. O documento 

examina como o ensino superior pode responder a esses pontos e qual a contribuição que a 

UNESCO pode fazer para dar suporte aos Estados Membros e IES para desenvolver suas 

políticas e facilitar o processo de mudança e desenvolvimento. Um dos pontos destacados é 

que, considerando as dificuldades na consecução de recursos e fundos públicos – 

especialmente nos países periféricos do capitalismo mundial, onde dificuldades fiscais, 

derivadas da necessidade de se controlarem os orçamentos públicos, têm sido ainda mais 

afetadas pelas consequências das políticas de ajuste estrutural –, as IES deveriam buscar 

fontes alternativas, juntamente com estudantes, pais, setor público, setor privado, 

comunidades locais, nacionais e autoridades. Assim, deveria se dar atenção à possibilidade de 
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se introduzir outras formas de financiamento no ensino superior, como, por exemplo, “[...] 

através da introdução e/ou do aumento das mensalidades escolares e de outros custos 

relacionados ao estudo, e através da promoção de diversas atividades que possam gerar renda, 

tais como contratos de pesquisa, serviços acadêmicos e culturais e cursos de curta duração.” 

(UNESCO, 1999, p. 39). No campo da avaliação, o texto explicita que era necessária uma 

nova visão do ensino superior, que combinasse a demanda por esse nível de ensino com o 

imperativo por maior relevância, para que fosse possível dar respostas às expectativas da 

sociedade. Assim, destaca os princípios da liberdade acadêmica e da autonomia institucional, 

ao mesmo tempo em que enfatiza a necessidade de se prestar contas. Para isto, apresenta o 

tópico “Relações com o Estado e base para a administração institucional e gerencial” 

(UNESCO, 1999, p. 56). Reconhece que é responsabilidade do Estado definir a 

regulamentação geral para as IES, tendo em vista principalmente o processo de diversificação 

institucional. Assim, defende os princípios da liberdade acadêmica e da autonomia 

institucional como condição para a existência e funcionamento das IES, mas também a 

avaliação de qualidade, preocupação com eficiência/custos e a prestação de contas à 

sociedade. Interessante notar que, possivelmente em função da pluralidade de representação 

que a Organização possibilita, nem tudo aparece explicitamente na linguagem gerencial. Um 

exemplo disso é a afirmação de que: “[...] a avaliação de qualidade, especialmente de 

instituições públicas de ensino superior, não deve ser sinônimo de regulamentação externa, ou 

utilizada como modo de restringir fundos públicos. Ela deve funcionar como mecanismo que 

permita ao ensino superior assegurar seu próprio melhoramento.” (UNESCO, 1999, p. 57). 

Desse modo, o principal objetivo da avaliação seria o de melhorar a instituição, assim como 

todo o sistema. E acrescenta: 

O processo de avaliação em geral e a avaliação da qualidade devem começar com os 
professores e pesquisadores e ativamente envolvê-los, tendo em vista seus papéis 
centrais nas diversas atividades das instituições de ensino superior. A participação 
de outros, inclusive de estudantes, nos assuntos relacionados à avaliação do ensino, 
deve ser organizada dando-se reconhecimento apropriado ao papel dos depositários 
na avaliação. (Ibid. p. 69) 

Após a divulgação desse documento, consultas regionais foram realizadas no 

decorrer dos três anos seguintes. Em outubro de 1998, com a presença de representantes de 

Governos, do setor privado, de associações de professores e de estudantes, reitores, 

pesquisadores em educação, representantes de associações de universidades, ocorreu a 

Conferência Mundial sobre Educação Superior. Desse evento, resultou a aprovação de dois 

documentos básicos: “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e 
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Ação” (UNESCO, 2003a) e “Marco referencial de ação prioritária para a mudança e o 

desenvolvimento da educação superior” (UNESCO, 2003b). 

No Artigo 2º da Declaração Mundial sobre Educação Superior (UNESCO, 2003a, 

p. 23), é reforçada a ideia de se “[...] desfrutar de liberdade acadêmica e autonomia plenas, 

vistas como um conjunto de direitos e obrigações, sendo simultaneamente responsáveis com a 

sociedade e prestando contas à mesma.”. Assim, ao tratar da avaliação, no Artigo 11, ficou 

entendido que a qualidade em educação superior é um conceito multidimensional que deve 

envolver todas as suas funções e atividades (ensino, pesquisa, extensão, pessoal, estudantes, 

infraestrutura, dimensão internacional etc.) – ideia esta que estará presente na formulação do 

SINAES, como se verá no capítulo 5. Desse modo: 

Uma auto-avaliação interna transparente e uma revisão externa com especialistas 
independentes, se possível com reconhecimento internacional, são vitais para 
assegurar a qualidade. Devem ser criadas instâncias nacionais independentes e 
definidas normas comparativas de qualidade, reconhecidas no plano internacional. 
Visando a levar em conta a diversidade e evitar a uniformidade, deve-se dar a devida 
atenção aos contextos institucionais, nacionais e regionais específicos. Os 
protagonistas devem ser parte integrante do processo de avaliação institucional. 
(Ibid., p. 29) 

Interessante notar que, ao mesmo tempo em que fala em considerar a diversidade 

e evitar a uniformidade, ao mesmo tempo defende normas comparativas de qualidade em 

escala internacional. 

No Marco Referencial de Ação Prioritária (UNESCO, 2003b, p. 40), afirma-se 

que as IES deveriam, no momento de determinar as prioridades em seus programas e 

estruturas, garantir a alta qualidade compatível com os padrões internacionais, tendo a 

obrigação de prestar contas e de fazer avaliações, tanto internas quanto externas, respeitando a 

autonomia e a liberdade acadêmica, e institucionalizar sistemas, estruturas ou mecanismos 

transparentes para esse fim. Enfim, a universalidade do ensino superior exigiria uma gestão 

fundamentada no princípio da autonomia responsável (baseada no mérito) e da prestação de 

contas transparente dos resultados (baseada na avaliação e regulação) e que a qualidade 

estaria dependente de uma avaliação e de uma regulação de natureza sistemática. 

Na verdade, ao que parece, autonomia institucional e liberdade acadêmica se 

resume a técnicas de gestão, subordinadas a uma “educação contábil” (LIMA; AZEVEDO; 

CATANI, 2008), isto é, uma educação orientada segundo objetivos específicos e que se torna 

mensurável através da ação de instâncias de contadoria, centrando-se no cálculo e na medição 

de resultados e favorecendo a padronização. 
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Outro órgão importante na configuração da educação superior é o Banco Mundial, 

que, segundo Torres (2009), foi ocupando o espaço tradicionalmente conferido à UNESCO no 

campo da educação global. O Banco Mundial, possivelmente, exerceu a maior liderança no 

processo de reestruturação neoliberal e abertura das economias dos países com uma base 

industrial em desenvolvimento aos novos rumos do capitalismo mundial. Conforme Pereira 

(2010), o Banco age, desde a sua criação, em 1944, como um ator político, intelectual e 

financeiro, na condição de concessor de empréstimos, formulador de políticas, ator social e 

veiculador de ideias, sobre o que fazer, como fazer, quem deve fazer e para quem fazer. Os 

Estados Unidos desempenharam papel central na criação do Banco e têm mantido o 

monopólio do poder de veto ao longo dos anos e uma liderança política indiscutível. 

A partir da década de 1980, a relação entre o Banco Mundial e os países 

dependentes devedores transformou-se profundamente: 

Dada a situação de crise e extrema vulnerabilidade dos países endividados [...] o 
Banco Mundial passou a impor uma série de condicionalidades para a concessão de 
novos empréstimos. Mediante essas condicionalidades, o Banco Mundial (tal como 
o FMI) passou a intervir diretamente na formulação da política interna e a 
influenciar a própria legislação dos países. (SOARES, 2009, p. 21) 

Através dessas “imposições”, o Banco iniciou a implementação do amplo 

conjunto de reformas estruturais nos países endividados. No Brasil, a instituição configurou-

se como importante interlocutor multilateral. Além de uma relação financeira, houve uma 

significativa cooperação técnica. No campo educacional, foi notório o papel que esse 

organismo exerceu na América Latina e no Caribe ao difundir através de seus documentos, 

entre outras medidas, a legitimação da privatização da educação superior e da mercantilização 

da produção do conhecimento16. Como assinala Coraggio (2009, p. 95), “[...] a análise 

econômica transformou-se na metodologia principal para a definição das políticas 

educativas.”. Ele, assim como Pereira (2010), aponta que o fundamento da política 

educacional do Banco Mundial tem como marco teórico-metodológico a teoria econômica 

neoclássica. E, na mesma direção da teoria do capital humano: 

                                                             

16 Nunca é demais reafirmar, concordando com Coraggio (2009, p. 120), que não se considera nesta pesquisa 
“[...] que o Banco é o factotum das novas políticas educativas.”. O que se ressalta é o papel atuante desse 
organismo na definição de pressupostos e princípios e na formulação de políticas e programas em diversos 
países. Não obstante, os preceitos do Banco Mundial e de outros organismos internacionais foram e são 
assimilados de forma diferenciada, de acordo com a correlação de forças internas de cada país. Em outras 
palavras, a conjuntura política, a dimensão e organização do movimento docente e dos estudantes, assim como 
os blocos no poder em cada um dos países, são elementos fundamentais para que as recomendações resultem, 
por vezes, em políticas distintas. 
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Neste modelo, uma correlação histórica positiva entre as taxas de crescimento 
econômico e certos indicadores de variação no estoque de capital humano é 
interpretada como sinal de que o investimento em educação é uma via para o 
desenvolvimento, porque – segundo os documentos – o gasto em educação equivale 
a investir no capital humano, gerando assim aumento de renda. (CORAGGIO, 2009, 
p. 99) 

No âmbito da educação superior, o Banco Mundial (1995) reafirmou no 

documento “Ensino superior: as lições da experiência” o papel do conhecimento como valor 

econômico. No texto, o Banco expressa que a experiência dos países periféricos do 

capitalismo mundial revelava que as universidades não estavam promovendo o crescimento 

econômico com êxito. Desse modo, o Banco sugeriu quatro diretrizes a serem adotadas para 

reforma da educação superior: 1) maior diversificação institucional, incluindo o 

desenvolvimento de instituições privadas; 2) diversificação das fontes de financiamento das 

instituições públicas, como a participação do aluno nos custos e do vínculo entre o 

financiamento do governo e resultados; 3) redefinição do papel do Estado, com especial 

atenção para a autonomia institucional e prestação de contas; e 4) adoção de políticas que 

enfatizem a qualidade e equidade. 

O Banco Mundial (1995) parte do pressuposto de que o modelo tradicional de 

universidade europeia é de custo elevado e inadequado para os países dependentes. Logo, uma 

maior diferenciação no ensino superior – no desenvolvimento de instituições não-

universitárias e a promoção de estabelecimentos privados – ajudaria a atender à crescente 

demanda social e tornaria os sistemas de ensino superior mais sensíveis às necessidades do 

mercado de trabalho. Outro pressuposto é o de que, para as instituições públicas alcançarem 

uma maior qualidade e eficiência, os governos deveriam implementar reformas profundas na 

área de financiamento, a fim de mobilizar financiamento privado adicional, criar empréstimo 

estudantil17 e otimizar a alocação e uso de recursos fiscais entre e dentro das instituições. Um 

terceiro pressuposto é o de que nos países com uma base industrial em desenvolvimento o 

grau de envolvimento do governo no ensino superior excedeu em muito o que é considerado 

economicamente eficiente. Assim, em vez de exercer controle direto, o papel do governo 

deveria ser o de fornecer um ambiente político propício para instituições públicas e privadas e 

utilizar os recursos públicos para incentivá-los a atender de forma eficiente a necessidades 

nacionais para o ensino e pesquisa. Isto implicaria no estabelecimento de um quadro político 

coerente (ou seja, regulamentação, avaliação e supervisão), maiores incentivos e mecanismos 
                                                             

17 Em 1999 foi criado o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e em 2004 o Programa 
Universidade para Todos (PROUNI). Ambos concedem financiamento e bolsas de estudo, respectivamente, em 
instituições privadas de ensino superior. 
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de apoio para a implementação de políticas orientadas para o mercado e maior autonomia 

administrativa das instituições públicas – o que significa, na verdade, tratar-se de uma 

“autonomia apenas operacional” (FREITAS, 1992), pois a função social das IES seria 

definida pelo Estado e pelo mercado, sendo avaliadas pelo cumprimento desse projeto 

político, além de serem obrigadas a buscar alternativas. Por fim, um último pressuposto seria 

o de que o progresso da reforma do ensino superior seria medido pela melhoria da qualidade 

de ensino e pesquisa (a serviço da economia), uma maior adaptabilidade da educação superior 

às demandas do mercado de trabalho e uma maior equidade (BANCO MUNDIAL, 1995). 

Nessa ótica, a função principal da educação superior é, portanto, o fortalecimento 

da economia. O desenvolvimento social ocorreria através do aumento da eficiência e da 

competitividade da educação superior, com amplas facilidades aos empreendimentos 

privados, o que possibilitaria maiores opções para os estudantes. Disso resultaria um conjunto 

de políticas de regulação, tais como controles de preços nas matrículas, e mecanismos de 

supervisão, acreditação e avaliação das instituições privadas (Ibid., p. 6). Ou seja, propõe 

medidas de controle da eficiência e de iniciativas que aumentem a cobertura e apresentem 

mais pertinência, no sentido de que atendam a necessidades urgentes dos setores econômicos 

locais. Organismos de supervisão independentes poderiam formular e acompanhar as políticas 

de ensino superior, orientar e avaliar dotações orçamentárias e divulgar o desempenho das 

instituições para o benefício dos futuros alunos (Ibid., p. 10-11). Outra ideia presente é a de as 

instituições deverem ter maior autonomia, porém essa seria acompanhada de critérios de 

avaliação e de controle (Ibid., p. 11). O texto deixa claro: “[…] el Banco apoya el 

establecimiento de sistemas de acreditación y de evaluación del desempeño.” (BANCO 

MUNDIAL, 1995, p. 16). Mas fica implícita a ideia de que é uma avaliação voltada mais para 

os resultados obtidos, do que às formas de fazer ou aos processos. 

No documento “Educação superior nos países em desenvolvimento: perigos e 

promessas”, o Grupo Especial formado pelo Banco Mundial (2000) teve como objetivo 

principal definir estratégias para a reforma do ensino superior nos países ditos em 

desenvolvimento e fornecer diretrizes e princípios gerais para avaliar o desempenho dos 

sistemas e instituições desse nível de ensino. De um modo amplo, defende como prioridade 

esforços para ampliar a quantidade e melhorar a qualidade do ensino superior. No fundo, 

continua como pressuposto, no discurso que defende quantidade e qualidade, a ideia de gerar 

amplo capital humano flexível adequado à economia em constante transformação. Em outras 

palavras, um ensino moldável ao mercado, para formar uma base de força de trabalho, 
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orientada tecnicamente, apta para o desenvolvimento econômico rápido. Nesse sentido, a 

educação superior deveria ser flexível o bastante para se adaptar às alterações nas demandas 

por matrículas, para as variações em interesses por campos de estudo e para se ajustar às 

mudanças de habilidades exigidas pelo mercado de trabalho (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 

56). Tudo isso com redução dos gastos públicos. O documento sugere como soluções práticas 

um modelo de financiamento misto, a otimização dos recursos humanos, um modelo de 

gestão baseado no princípio da eficiência (custo mínimo para o máximo de benefício 

possível) e o desenvolvimento de currículos especialmente na área de ciência e tecnologia. No 

campo da avaliação, recomenda que os tomadores de decisão da política pública têm a 

responsabilidade primária, entre outras coisas, de regular o setor privado de ensino superior 

para encorajá-lo a alcançar bons padrões acadêmicos e, ao mesmo tempo, evitar abusos. E, 

ainda, que os financiadores internacionais apoiem atividades cujos objetivos principais sejam, 

entre outros, o de catalisar iniciativas sustentáveis e autossuficientes, incluindo a avaliação 

dos sistemas e instituições de ensino superior (BANCO MUNDIAL, 2000, p. 110). 

Posteriormente, a pedido de Paulo Renato, na época Ministro da Educação, o 

Banco avaliou o cenário do ensino superior brasileiro e fez recomendações sobre adequações 

na sua finalidade, estrutura, objetivos, financiamento e gestão. Esse estudo resultou no 

documento “Educação superior no Brasil: desafios e opções” (BANCO MUNDIAL, 2002). O 

texto afirma que o governo brasileiro tinha várias opções políticas para aumentar o acesso ao 

ensino superior. Estes incluem: a) aumento do financiamento privado das instituições 

públicas; b) redução de custos por aluno em instituições públicas, e c) cobrança de taxa de 

matrícula em universidades públicas (Ibid., p. XIII). Partindo de elogios ao ENC-Provão, a 

fim de garantir controles de qualidade e a responsabilidade institucional como contrapartida 

da autonomia, o Banco recomenda a continuidade do exame como uma ferramenta flexível 

que mudasse conforme a evolução dos currículos. Interessante notar que o estudo parte do 

pressuposto de que o PAIUB ainda continuava na prática. Inclusive sugere a expansão das 

atividades do PAIUB (Ibid., p. 52). Porém, como se discutirá no próximo capítulo, o PAIUB 

foi desenvolvido por diversas universidades; sem ser extinto formalmente, entretanto, foi 

abandonado pela aplicação dos exames do ENC-Provão a partir 1996. 

Assim, tendo como fundamento o “economicismo”, em seu conteúdo geral: 

[...] o Banco estabeleceu uma correlação (mais do que uma analogia) entre sistema 
educativo e sistema de mercado, entre escola e empresa, entre pais e consumidores 
de serviços, entre relações pedagógicas e relações de insumo-produto, entre 
aprendizagem e produto, esquecendo aspectos essenciais próprios da realidade 
educativa. (CORAGGIO, 2009, p. 102) 
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Outro banco atuante foi o BID. A instituição publicou o documento “Educação 

Superior na América Latina e no Caribe: Documento de Estratégia” (BID, 1997), que 

descreve os critérios pelos quais o Banco entende o ensino superior na América Latina e 

Caribe e propõe uma estratégia de ação que o Banco poderia fazer para promover a melhoria, 

corroborando com ideias defendidas pelo Banco Mundial. Como observa Chauí (2001), o 

termo “estratégia” já direciona para uma perspectiva técnico-operacional e focaliza na eficácia 

administrativa. O documento centra-se em quatro funções principais que o ensino superior 

deveria desempenhar na região: liderança acadêmica, educação profissional, formação técnica 

e ensino generalista. Cada função teria atribuições específicas. Assim, a autonomia 

institucional seria diferenciada e haveria distintos mecanismos de avaliação e de fontes de 

financiamento, conforme Quadro 2. 

Quadro 2 – Tipologia de diversificação institucional para a América Latina e Caribe, segundo o BID 

Função Finalidade Investimento Avaliação Mercado 

Elites 

Pesquisa e ensino de alto 
nível, conforme as normas 
acadêmicas 
internacionalmente 
consagradas. 

Exclusivamente 
investimentos públicos 
pesados, a fundo perdido, 
com mínimo de prestações 
de contas externas. 
Autonomia. 

Avaliação 
interna pelos 
pares. 

Relação 
indireta. 

Profissional 

Prepara para mercados 
profissionais específicos 
que exijam ensino superior. 
São as tradicionais “grandes 
escolas” de formação de 
profissionais liberais. 

Investimento misto (público 
e privado); sistema 
administrativo e de 
alocação de recursos 
orientados para o mercado 
de trabalho, com laços 
estreitos com as associações 
profissionais. 

Credenciamento 
individual pelas 
respectivas 
instituições 
reguladoras da 
profissão. 

Relação 
indireta. 

Técnico 

Programas de curta 
duração, com treinamento 
em habilidades práticas 
preparando para ocupações 
de nível médio no mercado 
de trabalho. Currículos 
flexíveis evitando a 
pretensão universitária. 

Investimentos 
preferencialmente privados. 
Sistema administrativo e 
alocação de recursos 
diretamente voltados para o 
mercado de trabalho. 

Credenciamento 
dos cursos e não 
dos indivíduos. 

Relação direta e 
imediata. O 
mercado deve 
determinar a 
flexibilização 
dos currículos. 

Generalista 

Cursos de formação geral 
de curta duração, à maneira 
das liberal arts norte-
americanas. Currículo 
flexível oferecido pela 
escola ou montado pelo 
próprio aluno. Aditar valor 
ao currículo num mercado 
de trabalho saturado. 

Custos modestos, com 
investimento misto 
(preferencialmente 
privado). 

A qualidade 
deve ser 
avaliada 
segundo a 
eficiência 
adicionada ao 
currículo. 
Credenciamento 
individual. 

Inteiramente 
determinado 
pela competição 
no mercado de 
trabalho. 

Fonte: Chauí (2001) 

Para a função de (1) liderança acadêmica, o ensino, pesquisa e extensão devem ser 

de alta qualidade, conforme os padrões acadêmicos acordados internacionalmente, e formar, 
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para poucos, a elite intelectual. Apenas esta necessitaria de financiamento público substancial, 

a instituição gozaria de autonomia e seria avaliada pelos pares. Para a (2) educação 

profissional, que prepara para os mercados de trabalho específicos que requerem formação 

superior, os mecanismos de gestão institucional e as competências dos estudantes devem ser 

impulsionados pelo mercado de trabalho. A avaliação seria realizada pelas associações 

reguladoras da profissão. O (3) ensino técnico, composto por programas curtos de treinamento 

prático baseados em especialidades para posições de nível médio, devem ter os mecanismos 

de gestão orientados pelo mercado de trabalho e implementar a flexibilidade na administração 

e gestão de currículos. A (4) educação generalista não necessitaria de custos elevados e os 

principais conceitos de qualidade devem ser o de valor agregado e eficiência (BID, 1997). O 

documento, em sua essência, defende a tese da diversificação do ensino superior e o desmonte 

da universidade como instituição única. A expansão deve ser feita, preferencialmente, por 

meio de instituições com a função de promover o ensino técnico e a educação superior 

generalista e deveriam estar a cargo da esfera privada. O ensino superior assim organizado 

passaria a cumprir a função de dar continuidade a um processo de desenvolvimento da força 

de trabalho, fornecendo a um grande contingente da população o mínimo de educação para 

alcançar oportunidades. A tentativa seria compensar os efeitos econômicos e tecnológicos da 

globalização, preparando o capital humano para ser absorvido pelos ajustes da economia. 

No tópico “Aperfeiçoamento e Controle de Qualidade” (BID, 1997, p. 29), o 

documento expressa que a percepção de que a qualidade está caindo na região deriva, em 

parte, do fato de que se avalia a educação de massa com critérios que se aplicam à educação 

voltada para a liderança acadêmica. Mas também reconhece que a educação na maior parte da 

América Latina possui problemas de qualidade e que, em função disso, a prioridade deve ser a 

adoção de políticas públicas para corrigir essa situação. Assim: 

En síntesis, la principal reserva que debe señalarse es que ningún sistema de 
acreditación debería tratar de establecer un conjunto general de criterios aplicables a 
todo el sistema. Tampoco debiera haber dos conjuntos de criterios, uno aplicable a 
las universidades y otro aplicable a los institutos técnicos. Encarar actividades 
diversas con mecanismos sumamente similares es un viejo error que se repite en una 
nueva forma, esto es, en experiencias recientes con sistemas de acreditación. (BID, 
1999, p. 29) 

Em outras palavras, o documento não sugere que se deve evitar a avaliação, mas 

sim que haja muitas avaliações em vez de qualquer uma ou nenhuma. A avaliação deve ser 

destinada a reformar sistemas de incentivo, coletar e divulgar informações e facilitar a tomada 

de decisões. Para o BID, onde menos se justifica a avaliação é nas instituições que se 

concentram na educação técnica, uma vez que é o mercado de trabalho quem controla a 
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qualidade. Já na educação generalista existe uma grande necessidade de avaliação, pois é 

necessário restringir a proliferação de IES e a produção de informação é mais urgente. Assim, 

as autoridades educacionais têm o dever de informar ao “consumidor” (estudantes, empresas e 

outras entidades) acerca do desempenho e dos resultados da educação superior generalista 

(BID, 1997). 

A União Europeia também tem se constituído como um ator supranacional de 

definição de políticas educacionais de caráter transnacional. No âmbito da educação superior, 

a partir da Declaração de Bolonha (1999), meta-política pública de um meta-Estado (LIMA et 

alii, 2008), houve o comprometimento dos países signatários em promover reformas nesse 

nível se ensino, estabelecer um espaço europeu comum de ensino superior e promover a 

competitividade desse sistema europeu em todo o globo. Entre os principais objetivos 

traçados, está: adotar um sistema baseado em ciclos de estudos e promover a mobilidade dos 

estudantes18. Conforme apontado por Lima et alii (2008), nota-se que as reformas das 

políticas públicas brasileiras são influenciadas pelo fundamento de modelos estrangeiros. 

Assim, neste início do século XXI, no âmbito da educação superior, não só no Brasil, mas 

também em outros países, propostas de reformas fazem menção ao Processo de Bolonha. No 

Brasil, políticas que têm sido implantadas sob a influência do Processo de Bolonha são a 

Universidade Nova e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008). Em decorrência do 

Processo de Bolonha, tem ocorrido o aumento das taxas de ensino, sua mercantilização e a 

adequação dos programas educacionais às necessidades das empresas. Além disso, a 

construção de um sistema europeu de educação superior fortemente atrativo em escala global 

demanda a indução de rivalidade insterinstitucional por meio da divulgação aos consumidores 

dos resultados das avaliações, tendo reflexos também no financiamento público. Assim, no 

campo da avaliação, um dos objetivos traçados no Processo de Bolonha foi a promoção de 

uma avaliação (europeia) da qualidade, com vistas ao desenvolvimento de critérios e 

metodologias comparáveis. 

Em 2005, o Comunicado de Bergen destacou os elementos relativos à “garantia da 
qualidade” da educação superior européia, tendo os ministros decidido adotar as 
propostas de Associação Européia para a Garantia da Qualidade da Educação 
Superior (ENQA, 2005) relativas aos “standards” e às “orientações” a que deverão 
passar a obedecer as avaliações promovidas pelas agências nacionais e 
internacionais, as quais, de resto, virão a integrar um registro europeu de agências de 

                                                             

18 A título de ilustração, a UFRN tem se engajado em adotar essas práticas. Um dos exemplos recentes foi a 
implantação do curso de Ciências & Tecnologia, inserido no REUNI. 
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garantia da qualidade, o qual exigirá, por sua vez, a meta-avaliação e a meta-
acreditação das próprias agências. (LIMA; AZEVEDO; CATANI, 2008) 

A tendência são avaliações externas, acompanhadas de processos diversos de 

monitoramento transnacional e pela imposição de mecanismos externos de prestação de 

contas. Trata-se da criação de um sistema europeu de garantia de qualidade, a que se deverão 

subordinar as agências de avaliação e acreditação nacionais. Tais agências poderão intervir 

em termos de avaliação, numa lógica de “melhoria da qualidade”, e também em termos de 

acreditação, nesse caso, mais numa lógica de controle. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) também tem atuado no sentido de 

dar um formato para a educação numa perspectiva voltada para o mercado. O Acordo Geral 

sobre Comércio de Serviços (AGCS) – também designada pela sigla GATS, oriunda da 

expressão em inglês General Agreement on Trade in Services – é um tratado resultante das 

negociações da Rodada do Uruguai – que se iniciou em 1986 e se encerrou com a assinatura 

do Acordo de Marrakesh em 1994 (SIQUEIRA, 2004; RIBEIRO, 2006; BORGES, 2009). O 

AGCS/GATS, válido a partir de 1995, foi criado para ampliar o sistema multilateral de 

comércio para os serviços, uma vez que o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (AGTC) – em 

inglês, utiliza-se o termo General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – fornecia apenas 

um sistema para o comércio de bens materiais. O AGCS/GATS tem como objetivo a 

liberalização progressiva dos serviços, procurando efetivar a eliminação de barreiras, 

sobretudo no âmbito de temas antes não contemplados pelo AGTC/GATT. Trata-se, assim, de 

um acordo que estabelece um quadro de princípios e regras, responsável pela regulação do 

setor de serviços a nível global. A OMC tem tentado incluir a educação, especialmente a 

educação superior (“terciária”), como um dos setores de serviço do AGCS/GATS, 

constituindo-se, desse modo, em um progressivo programa de privatização e controle externo 

às políticas educacionais e de mercantilização do ensino. 

No AGTC/GATT, propõe-se a liberalização progressiva do mercado de serviços 

em quatro modos de prestação de serviços: a) do território de um Membro dentro do território 

de outro Membro, isto é, oferta transfronteiriça19 (p. ex. educação à distância e testes); b) do 

território de um Membro para os consumidores localizados no território de outro Membro, 

isto é, consumo no exterior (p. ex. alunos que se deslocam para estudar no estrangeiro cursos 

                                                             

19 Partindo da experiência de alguns países, a OCDE (2004) possui uma publicação sobre a gestão da qualidade e 
reconhecimento das qualificações transfronteiriças no âmbito da internacionalização e comércio do ensino 
superior. 
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de línguas, pós-graduação ou treinamentos); c) por prestador de serviços de um Membro, 

através de presença comercial situado no outro Membro (p. ex. instalação de sede local, 

campi-satélite, instituições gêmeas ou acordos de franquia com instituições do país de 

realização do serviço); e d) por prestador de serviços de um Membro, através de presença de 

pessoa natural do Membro, dentro do território do outro Membro, isto é, presença de pessoas 

físicas de um país executando serviços em outros países (p. ex. consultores, professores, 

administradores, pessoal para aplicação de testes etc.) (LATRILLE, 2005; SIQUEIRA, 2004; 

RIBEIRO, 2006; BORGES, 2009). 

A concepção de educação superior da OMC encontra-se formulada nos 

documentos do AGCS/GATS, destacadamente o Servicios de Enseñanza – Nota Documental 

de la Secretaria de 1998 (LATRILLE, 2005). A partir de 2000, Estados Unidos, Austrália e 

Nova Zelândia, publicaram Comunicações propondo aos demais países uma abertura dos 

“mercados” aos seus prestadores de serviços educacionais, demostrando uma mobilização em 

favor da inclusão da educação no Acordo (SIQUEIRA, 2004; RIBEIRO, 2006; BORGES, 

2009). 

Conforme posto pela UNESCO (1999), uma das políticas de mudança e 

desenvolvimento no ensino superior, seria a internacionalização. No contexto do “capitalismo 

acadêmico” – que atrela a educação superior ao mundo econômico e empresarial –, no 

entanto, os países periféricos ao capitalismo avançado têm na relação acadêmica internacional 

escassa participação como produtores de conhecimento. Além disso, há reduzido 

financiamento para ciência e tecnologia e poucas são as iniciativas governamentais para 

inserção dos acadêmicos na sociedade global e nas TICs de impacto mundial. Assim, esses 

países tornam-se mais vulneráveis à penetração de serviços educacionais, objetivando lucros. 

A educação superior, dessa maneira, se afasta da ideia de bem público e direito humano 

fundamental, e se aproxima de uma perspectiva comercial, que reconhece esse nível de ensino 

como ferramenta da economia global, mas que se torna uma mercadoria, podendo ser vendida 

e/ou comprada no comércio de serviços. 

A tendência é focalizar o papel do Estado como supervisor e avaliador dos 

sistemas educacionais, em vez de fomentador e financiador direto. Dias Sobrinho (2003b, p. 

26) lembra que as principais políticas regulatórias são de âmbito nacional, porém questiona: 

“[...] como será possível uma política de organização e regulação de um sistema de educação 

superior, vinculado aos projetos nacionais, quando os fornecedores estrangeiros tenham como 

orientação central os seus próprios critérios e por principal objetivo o lucro?”. Vale lembrar 
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que o artigo VII do AGCS/GATS incentiva os Membros a celebrarem acordos mútuos de 

reconhecimento ou composições amigáveis, com o intuito de reconhecerem a educação ou 

experiências adquiridas, os padrões, licenças ou certificados garantidos em determinados 

países, sem restrições entre os países que aplicam os referidos padrões ou critérios, no caso de 

concessão de autorizações, licenças, ou certificados de prestador de serviços. 

Segundo Dias (2003, p. 830), grupos internacionais têm anunciado o lançamento 

de sistemas de acreditação internacional que concederia certificados de qualidade a IES em 

escala global – semelhantes ao sistema ISO 9000 para indústrias. Ele afirma que: 

Mais recentemente, um grupo dominado por instituições anglo-saxônicas incrustou-
se na UNESCO e está anunciando a intenção de criar um sistema internacional de 
acreditação. Visivelmente, além dos interesses comerciais, há aí uma preocupação 
com as regras da OMC. Caso estas sejam aplicadas rigorosamente, todos os países 
serão obrigados a reconhecer todos os diplomas, oriundos de todas as partes do 
mundo. 

Nesse sentido, caso os anglo-saxões se tornem a fração hegemônica na UNESCO, 

organismo que ainda permite um mínimo de resistência progressista, a Organização passará a 

certificar qualidade às instituições que seguirem seu modelo. Essa é uma possibilidade futura. 

Ver-se-á, a seguir, que, a partir dessas transformações socioeconômicas e políticas 

e da influência dos organismos internacionais, a política de avaliação da educação superior foi 

configurando objetivos e valores, ampliando o poder de regulação e controle do Estado e 

alterando significativamente a constituição do campo. 
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4 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: CONDENSAÇÃO DO CONFLITO DE 

CONCEPÇÕES 

 

O leque das repercussões de uma avaliação se estendeu de tal modo que se 

ampliaram, também, os interessados em seus resultados. Desse modo, a avaliação passou a 

não ter somente o papel técnico, mas também ético e, sobretudo, político, repercutindo nas 

transformações e reformas da educação superior e da própria sociedade. Quanto à dimensão 

política, os Estados tornaram-se os aplicadores da avaliação, visando ao controle e à 

regulação. O papel exercido politicamente pela avaliação é tão expressivo, no sentido de 

modelar sistemas e garantir determinadas práticas, que praticamente todos os Estados a 

aplicam hoje como política pública (DIAS SOBRINHO, 2004). 

Segundo Afonso (2009), a partir dos anos 1980, os governos neoconservadores e 

neoliberais (a “nova direita”), principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, fizeram 

emergir um “Estado-avaliador”. A avaliação tornou-se um mecanismo para implementar a 

lógica do mercado ao enfatizar produtos e resultados (em detrimento do processo), a partir da 

mensuração e estatísticas com fins de classificação, bem como adotar o gerencialismo e a 

racionalidade econômica (excelência, eficiência, competitividade, produtividade etc.). Os 

indicadores mensuráveis tornaram-se o instrumento por excelência. A educação superior foi 

inserida num espaço obscuro de “quase-mercado” educacional e os estudantes/pais passaram a 

ser os consumidores da educação. As instituições públicas também se tornaram prestadoras de 

serviços, regidas pelas leis desse mercado, seguindo veladamente a ideologia neoliberal da 

privatização do público. 

Com a reestruturação do Estado brasileiro orientada para o mercado, conforme 

visto no capítulo anterior, a avaliação se consolidou como um elemento central na política de 

educação superior. Nesse contexto, já era evidente um conflito quanto à função que a 

avaliação deveria exercer, sendo o debate representado pelo antagonismo entre uma 

perspectiva que objetivava o controle e outra, a formação. Isto é, a avaliação das instituições 

segue, desde então, a tensão entre duas linhas de pensamento: a avaliação com foco no 

controle/regulação, mais vinculada a resultados e a valor de mercado, respondendo a uma 

lógica burocrático-formal e tecnocrática, do tipo somativa; e a avaliação comprometida com a 
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transformação acadêmica, em uma perspectiva prioritariamente formativa/emancipatória20, 

com o intuito de subsidiar a melhoria das instituições21. As duas orientações, de naturezas 

distintas e de ênfases diferentes, disputam a hegemonia no campo da avaliação da educação 

superior. 

Como apontam Tavares et alii (2011), no embate entre essas duas concepções, 

destacam-se quatro conceitos básicos quanto à função que deve ser desempenhada pela 

avaliação: regulação, controle, formação e autoconhecimento. O conceito de regulação 

origina-se no discurso jurídico e está relacionado à adequação às normas. Barreyro e Rothen 

(2007, p. 135) afirmam que: 

O Conceito de regulação, segundo DI PIETRO (2003:30), no âmbito jurídico, além 
de ter como objeto a atividade econômica pública e privada trata, também, da 
regulação social, especialmente dos serviços prestados na área social que o Estado já 
não exerce diretamente. Segundo a autora, pode-se definir “regulação” como: a) 
estabelecimento de um conjunto de regras de conduta; b) controle da atividade 
privada pelo Estado (polícia administrativa); c) proteção do interesse público do 
usuário nos serviços públicos. 

No campo da educação, “A avaliação como regulação consiste, ao mesmo tempo, 

em normatizar a dinâmica educacional e fornecer informações para julgar os cursos e 

instituições que se mantêm no sistema.” (TAVARES et al., 2011, p. 85) 

Já a ideia de controle, ligada mais ao discurso da gestão, diz respeito ao “processo 

de monitorar as atividades de forma a assegurar que elas estejam sendo realizadas conforme o 

planejamento e corrigir quaisquer desvios significativos” (ROBBINS; COULTER, 1998 apud 

                                                             

20 O termo “avaliação emancipatória” foi cunhado por Saul (2010), tendo como conceitos básicos a emancipação 
dos sujeitos, a decisão democrática, a transformação e a crítica: “A avaliação emancipatória caracteriza-se como 
um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. Destina-se à avaliação 
de programas educacionais ou sociais. Ela está situada numa vertente político-pedagógica cujo interesse 
primordial é emancipador, ou seja, libertador, visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de 
condicionamentos deterministas. O compromisso principal desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta 
ou indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua ‘própria história’ e gerem as suas próprias 
alternativas de ação.” (Ibid., p. 65). O objetivo é “iluminar” o caminho da transformação e tornar as partes 
envolvidas autodeterminadas. O avaliador assume o papel de coordenador e orientador dos trabalhos. Segundo a 
autora, o paradigma desse tipo de avaliação está construído em três pilares teórico-metodológicos: avaliação 
democrática, crítica institucional e criação coletiva, e pesquisa participante. A avaliação democrática está 
fundamentada no direito à informação e possui como ideias-chave o sigilo ao informante, negociação periódica 
com os atores envolvidos e acessibilidade. A crítica institucional e criação coletiva parte da concepção freireana 
de “conscientização”, em que os sujeitos são capazes de desenvolverem suas próprias ações criticamente. Ela se 
dá em três momentos articulados: descrição da realidade; crítica da realidade; e criação coletiva. Por fim, a 
pesquisa participante está apoiada em seis princípios metodológicos: autenticidade e compromisso; 
antidogmatismo; restituição sistemática; feedback aos intelectuais orgânicos; ritmo e equilíbrio de ação-reflexão; 
e ciência modesta e técnicas dialogais. 
21 Scriven (1996), para classificar as atividades de avaliação, defende a tipologia de avaliação em dois modelos: 
formativo e somativo. Ele argumenta que o contexto, em última análise, atribui às atividades de avaliação a 
função formativa ou somativa. 
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ROTHEN; SCHULZ, 2007, p. 165). Assim, o controle envolve como critérios de aferição 

tanto a eficiência (relação custo-benefício e custo-resultado) quanto a eficácia (realização de 

metas e objetivos). Está envolvido também, no caso de organizações educacionais, o controle 

da efetividade, que diz respeito à qualidade. 

Formação possui um significado mais amplo. Tem a ver com construção, 

processo, composição, constituição, configuração, dá forma. Segundo Rothen e Schultz 

(2007), no âmbito da educação, pode-se dimensionar, na formação, a tríade: saber 

(competência cognitiva), fazer (competência técnica) e ser (dinamização da dimensão ética e 

política). 

Assim, a análise do histórico das iniciativas e propostas de avaliação reflete a 

existência de duas posições gerais: a de cunho classificatório/regulatório e a de cunho 

formativo/emancipatório. Para Dias Sobrinho (2004), as distinções relativas ao papel social da 

educação superior interferem diretamente na compreensão das funções da avaliação. Na 

verdade, as transformações que ocorrem nas avaliações e na educação superior se influenciam 

mutuamente. Ideia corroborada por Cardoso (1991, p. 21): “[...] não existe avaliação da escola 

que não seja para implementar ou fortalecer um dado modelo de escola ou de política 

educacional.”. Diante disso, Dias Sobrinho (2004) distingue duas concepções de educação 

superior: (1) uma que a concebe segundo a lógica do mercado, como serviço comercializável 

e de interesses individuais e privados; e (2) outra que a concebe como um bem público, que 

forma cidadãos e produz conhecimentos de interesse da sociedade. A cada uma dessas 

concepções de educação superior corresponde uma epistemologia e um modelo de avaliação, 

com seus princípios e fundamentos. 

A primeira concepção entende a avaliação como controle, priorizando a função 

técnico-burocrático-economicista, que prioriza as bases do mercado, a gestão eficaz, o 

progresso das empresas e o sucesso individual. Nessa linha, a avaliação se realiza como 

atividade predominantemente técnica, que busca a mensuração dos resultados produzidos 

pelas instituições em termos de ensino e prestação de serviços à comunidade. Sua ênfase recai 

sobre indicadores quantitativos que promovem um balanço das dimensões mais visíveis e 

facilmente descritíveis, a respeito das medidas físicas, como, por exemplo, área construída, 

titulação dos professores, relação dos servidores, número de formaturas etc. Ou, ainda, 

expressões numéricas supostamente representando qualidades, como no caso de números de 

citações, muitas vezes permitindo o estabelecimento de rankings de instituições. No geral, 
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nesse grupo, colocam-se governos, organismos multilaterais, instâncias reguladoras, setores 

universitários a serviço do mercado e os adeptos da ideia de neutralidade. 

A segunda noção de educação superior concebe a avaliação como produção de 

sentidos, priorizando a função ético-política, que consiste na democratização e no 

aprofundamento dos valores públicos. Busca ir além da medição e de aspectos performáticos. 

Ela adere à própria discussão do sentido ou da existência das IES. Nessa perspectiva, a 

avaliação não se apresenta somente como prática produtora de juízos de fatos, de coleta de 

informação e medida de desempenho. Seu processo requer reflexão tanto sobre a prática 

quanto sobre o objeto e os efeitos da avaliação, o que só pode ser feito por meio de juízos de 

valor. Situam-se nessa tendência aqueles que defendem os valores históricos da universidade 

referenciada à sociedade22 (DIAS SOBRINHO, 2004). 

São, enfim, duas finalidades da avaliação, que representam duas concepções 

distintas de educação superior. Nas palavras de Cardoso (1991, p. 18): 

A avaliação pode ser um instrumento precioso para ampliar e tornar mais eficaz o 
funcionamento do sistema escolar dirigido para a reprodução da ordem estabelecida 
e da ótica do capital, mas também pode ser – em outras mãos, sob outra perspectiva 
– um instrumento valioso de elevação da qualidade do trabalho acadêmico no rumo 
de uma Universidade produtora e crítica. 

Para Rothen (2006), a história da avaliação no Brasil é marcada pelo embate entre 

as concepções emancipatória e regulatória. A primeira é oriunda do campo universitário da 

década de 1980 e entende a avaliação como um ato autônomo da Universidade em prestar 

contas à sociedade, pois a educação é um bem público. A segunda, parte da ideia neoliberal de 

que o papel do Estado em relação à educação consiste em controlar e regular as instituições. 

Segundo o autor, as duas correntes se diferenciam na demarcação da instância na qual ocorre 

a definição do que é qualidade. Esta, na avaliação como emancipação, é negociada com os 

agentes no processo. Na avaliação como regulação, são os técnicos das agências estatais que 

definem o que é qualidade e os indicadores a serem utilizados para aferi-la (ROTHEN, 2006). 

Assim, no geral, duas concepções diferentes orientam os programas de avaliação, 

conforme o Quadro 3. Uma que assume princípios e critérios, tais como: ética, democracia e 

autonomia. Esta primeira concepção adota um modelo que enfatiza, em especial, as funções 

diagnóstica e formativa da avaliação, considerando-a como um processo abrangente, que se 

                                                             

22 O próprio autor lembra que essas concepções de avaliação são coerentes com determinadas concepções de 
educação superior e com certos interesses e valores de grupos sociais, contudo não se trata de dois blocos 
homogêneos, mas sim de tipos-ideais, de uma diferenciação analítica. 
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orienta por indicadores sociais. Outra, que privilegia princípios e critérios como: eficiência, 

produtividade e competitividade, priorizando a aferição pontual de desempenhos e a 

mensuração (DIAS SOBRINHO, 2004; ROTHEN, 2006; TAVARES et alii, 2011). 

Quadro 3 – Tipos de concepções de avaliação em Educação 

Função / Concepção Formativa Controle 

Enfoque Processo Resultado 

Papel do avaliador Facilitador, negociador, educador Controlador 

Para quê? Autoconhecimento e tomada de decisão Hierarquização, competição e eficiência 

Como? Avaliação institucional Testes e exames 

Abordagens Qualitativa e quantitativa Quantitativa 

Tipo de avaliação Interna Externa 

Unidade de análise Global Parcial 

Fonte: Próprio autor 

O Quadro 3 aponta que há, de um lado, uma perspectiva em que se destaca o 

papel formativo da avaliação, com ênfase na autoavaliação institucional. De outro, existe uma 

avaliação a serviço do controle e da regulação, com realce na medida e na quantificação de 

resultados, que promove, por meio da competição, hierarquias entres as IES. 

Sob a influência dos modelos internacionais, essas duas grandes concepções de 

avaliação se manifestaram a partir da década de 1980. Neste capítulo, investigam-se as 

concepções de avaliação presentes nas políticas desenvolvidas para a avaliação da educação 

superior brasileira que antecederam o SINAES23 com o intuito de situar a trajetória da 

avaliação institucional como política de Estado. Para isso, antes de se discutirem, portanto, as 

políticas de avaliação da educação superior no Brasil, é necessário historicizar os conceitos e 

papéis da avaliação no campo específico da avaliação educacional. Primeiro, resgata-se o 

percurso histórico da avaliação no campo da Educação, destacando os principais autores. Em 

seguida, são considerados o PARU, o relatório da CNRES, o relatório do GERES, o PAIUB e 

o ENC-Provão. 

 

                                                             

23 Zandavalli (2009), ao pesquisar os antecedentes da avaliação da educação superior no Brasil, realiza um 
minucioso estudo, partindo da década de 1960, com o Plano Atcon. 
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4.1 Avaliação em educação: um breve percurso histórico 

 

Daniel Stufflebeam e Anthony Shinkfield em “Evaluación Sistemática” (1987 

apud DIAS SOBRINHO, 2003) propõem períodos básicos da avaliação. Outra classificação 

bastante difundida é a de Guba e Lincoln (2011), que estabelecem gerações de avaliação. 

Aqui, serão combinadas essas duas taxonomias. 

Pode-se, então, afirmar que o primeiro momento da avaliação, denominado de 

Pré-Tyler (DIAS SOBRINHO, 2003), manifestou-se no final do século XIX até as três 

primeiras décadas do século XX. A avaliação era centrada na aplicação de testes e medidas, 

sendo muito mais uma avaliação de aprendizagem (SAUL, 2010), ou seja, centrada nos 

estudantes e visando medir o rendimento, sem adoção de currículo. “O foco principal eram os 

testes, as escalas de classificação, os instrumentos técnicos” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 

18). Os autores que se destacaram nesse período foram Edward Thorndike e Robert 

Thorndike, que desenvolveram instrumentos de medidas e classificação na escola. A 

avaliação vinculava-se muito à psicologia, pois centrava a atenção nas medidas psicológicas 

(psicometria). Nessa primeira geração, portanto, a avaliação foi caracterizada pela 

mensuração e a ferramenta mais utilizada foi a aplicação de testes (GUBA; LINCOLN, 2011). 

O segundo período iniciou-se em 1934, quando Ralph Tyler criou a expressão 

“avaliação educacional”. Muitos o consideram o “pai” da avaliação em educação (DIAS 

SOBRINHO, 2003). Para Tyler, o ponto central da avaliação era averiguar se os objetivos 

educacionais estavam sendo alcançados pelo currículo. “A avaliação da aprendizagem, na 

proposta de Tyler, está integrada a seu modelo para elaboração de currículo, que assume, 

essencialmente, um caráter de controle do planejamento [...]” (SAUL, 2010, p. 27). Assim, a 

avaliação não se restringia simplesmente a medidas, mas se voltava para a gestão e o 

desenvolvimento curricular e da instituição, considerando os objetivos educacionais, 

observando se estes estavam sendo alcançados. Esse período se desenvolveu conforme “[...] o 

paradigma de racionalização científica [...], compromissada com a ideologia utilitarista tão 

peculiar à indústria [...]” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 18-21). Para isso, criaram-se 

instrumentos para diagnosticar a eficácia das escolas, padrões de sucesso e fracasso, o seu 

êxito etc. Essa segunda geração, desse modo, distinguiu-se pela descrição, em que o avaliador 

cumpria o papel de descrever os pontos fortes e fracos considerando objetivos estabelecidos 

(GUBA; LINCOLN, 2011). 
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O período de 1958 a 1972, chamado de “realismo” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 

22), está no contexto da obrigatoriedade da avaliação das políticas sociais estadunidenses. 

Estava subjacente a ideia de prestação de contas, visto que as escolas deveriam justificar os 

financiamentos públicos (custo/benefício) através de seu rendimento, que seriam informados 

aos usuários. Assim, não se tratava mais de avaliar somente os alunos, mas também os 

professores, as escolas, as práticas pedagógicas etc. A avaliação foi se associando 

paulatinamente a uma perspectiva economicista através das ideias de accountability24, 

eficiência, produtividade, gestão racional etc. Segundo Faria (2005, p. 101), nesses estudos, 

que entendiam a avaliação como ferramenta de planejamento destinada aos formuladores de 

políticas e aos gerentes de mais alto escalão, restringia-se a avaliação a um uso 

“instrumental”, pois “[...] partia-se da premissa que os resultados da avaliação seriam 

automática e necessariamente encampados pelos tomadores de decisões para a melhoria da 

política ou do programa em questão.”. Mas também “Essa etapa se caracteriza pela realização 

de muitos trabalhos práticos na área, já não seguindo apenas a orientação positivista e 

quantitativista, mas também enfoques naturalistas ou fenomenológicos e qualitativos” (DIAS 

SOBRINHO, 2003, p. 22,), como, por exemplo, os trabalhos de Robert Stake e Michael 

Scriven. A partir de 1973 é denominado o período de “profissionalismo” (Ibid., p. 23). A 

avaliação passou a ser também um objeto de estudo, criaram-se cursos e eventos sobre o 

assunto, extrapolaram-se as instituições educacionais, criou-se a titulação de avaliador, 

firmou-se cooperação entre organizações profissionais etc. A difusão da ideia de meta-

avaliação foi intensificada nessa busca de profissionalização, tornando a própria avaliação 

objeto de estudo, tanto em aspectos metodológicos quanto de desempenhos, conforme visto 

no capítulo 2. Nesse período, a avaliação foi caracterizada pelo julgamento de valor. Assim, a 

mensuração deixou de ser sinônimo de avaliação, sendo redefinida como um dos vários 

                                                             

24 Merecem destaque, no campo da educação, as recentes reflexões de Afonso (2010, 2012) sobre o conceito de 
accountabilty. Contrapondo-se à restrição da noção de accountabilty nas lógicas do pensamento único, 
neoconservador e neoliberal – que indicam uma forma tecnocrática e gerencialista de prestação de contas 
ritualística, movida por razões instrumentais e de controle –, o autor faz uma abordagem alternativa crítica do 
conceito, no sentido de discutir outros sentidos possíveis, que sejam mais amplos, democráticos, dialógicos e 
progressistas. Para ele, accountability deve estar assentada na interação de três pilares: avaliação (ex-ante e ex-
post), prestação de contas (enquanto answerability – “respondabilidade”) e responsabilização (que não se vincula 
necessariamente a efeitos negativos). A partir dessa articulação, accountability teria o potencial de impulsionar 
os princípios de cidadania, participação, empowerment, direito à informação, transparência, justiça, entre outros. 
“Accountability não é, portanto, uma mera questão simbólica ou retórica que alguns discursos tendem a 
naturalizar porque, implícita ou explicitamente, a associam a uma concepção restrita e ritualística de democracia 
formal, enquanto regime baseado apenas na consagração legal ou jurídica de direitos e deveres. Accountabilty é, 
antes de tudo, uma problemática ampla de cultura política e de ação moral e ética que tem a ver com a qualidade 
e profundidade das práticas democráticas, ou seja, com uma democracia substantiva, participativa e crítica.” 
(AFONSO, 2010, p. 168) 
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instrumentos que poderiam ser empregados. Para Guba e Lincoln (2011), essa seria a terceira 

geração de avaliação, identificada pelo juízo de valor, em que o avaliador assumiu o papel de 

julgador, mantendo-se as funções técnicas e descritivas das gerações anteriores. 

Vianna (2000) destaca Ralph Tyler, Lee Cronbach, Michael Scriven, Daniel 

Stufflebeam e Robert Stake, como principais autores influentes na área da avaliação 

educacional. Todos eles se inserem em algumas das gerações expostas. Grosso modo, a 

avaliação em Tyler tem como objetivo medir o desempenho e o progresso do estudante. Em 

Cronbach, a avaliação parte de uma pesquisa educacional para desenvolver explicações e 

táticas de instrução. Scriven, com sua vasta obra, entre outras coisas, destaca a avaliação 

como o estabelecimento do mérito ou valor de um programa e uma avaliação livre dos 

objetivos do programa (goal-free), em que o avaliador manteria certa distância dos 

formuladores25. Com uma perspectiva de análise gerencial, Stufflebeam toma a avaliação 

como forma de fornecer informações relevantes e, assim, elevar a racionalidade na tomada de 

decisões. E, por fim, Stake, numa linha mais interacionista, delineia a avaliação com o 

propósito de compreender atividades e valores de diferentes grupos (avaliação responsiva), 

em que os dados da pesquisa são as experiências e significados pessoais e os procedimentos 

metodológicos são a observação participante e a introspecção26. Saul (2010) cita também 

Malcolm Parlett e David Hamilton, os mentores da avaliação iluminativa, que objetiva 

“iluminar”, fornecer compreensão sobre a realidade estudada em sua totalidade, verificando o 

impacto, a validade e a eficácia de um programa de inovação pedagógica27. 

Uma orientação que se tem destacado em vários campos do conhecimento é a que 

Guba e Lincoln (2011) propõem como sendo a de quarta geração. Eles concebem a avaliação 

numa perspectiva “construtivista responsiva”, em que, no geral, a principal dinâmica é a 

negociação. Conforme Queiroz (2011) aponta, essa tendência de quarta geração influenciou, 

inclusive, o referencial teórico-metodológico do PAIUB, fundamentando essa política numa 

perspectiva de avaliação naturalista, democrática e formativa. 

Ver-se-á adiante que ainda hoje vigora a identificação entre avaliação e medição e 

testes de aprendizagem (visando à classificação de instituições educacionais como empresas), 

ou, ainda, uma ênfase na eficiência e nos custos. Considerando, entretanto, que não existe um 

                                                             

25 Cf. Scriven (1978) para um aprofundamento da discussão sobre a avaliação sem referência a objetivos. 
26 Cf. Stake (1982). 
27 Cf. Parlett e Hamilton (1982). 
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tipo puro praticado, mas sim uma combinação teórico-metodológica, não se buscará indicar 

pontualmente e detalhadamente, na política de avaliação brasileira, a influência desses 

modelos formulados pelos clássicos, uma vez que extrapolaria os propósitos da pesquisa. Isso, 

porém, não impede que se façam pequenos apontamos no decorrer do texto. De qualquer 

forma, de antemão, o que se pode depreender da história da avaliação educacional é que, além 

de suas controvérsias no plano metodológico, é um fenômeno político, estando suas invenções 

e transformações indissoluvelmente relacionadas ao contexto sócio-histórico. 

Segundo Saul (2010), no Brasil, tanto a avaliação da aprendizagem, num primeiro 

momento, quanto a avaliação de currículo, num segundo momento, trilharam o caminho da 

produção estadunidense28. Essa influência viabilizou-se através de cursos de professores nos 

Estados Unidos e dos acordos internacionais, como, por exemplo, o Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), na década de 1960. 

A literatura sobre medida e avaliação da aprendizagem do aluno foi bastante 

influenciada pelo modelo de Tyler, inserido no paradigma positivista. Para Saul (2010, p. 34), 

“a influência do pensamento positivista no tocante à avaliação da aprendizagem impregnou o 

ambiente acadêmico brasileiro, tendo se projetado e difundido [...]” em obras, bibliografia de 

concursos e, até mesmo, na legislação, nos níveis federal e estadual. Sousa (2005), ao 

caracterizar as produções dos pesquisadores da Fundação Carlos Chagas acerca da avaliação 

educacional, afirma que o significado inicial atribuído à avaliação estava relacionado à 

medida educacional, em sua maior parte oriunda das atividades direcionadas a processos 

seletivos de candidatos para a educação superior. 

Em meados dos anos 1970 surgiu, na literatura educacional nacional, a avaliação 

de outros aspectos além da aprendizagem, como programas, projetos, currículos etc. Na 

avaliação de currículo, “o modelo mais utilizado e divulgado, inclusive oficialmente, foi o de 

Stufflebeam, cujo enfoque é a tomada de decisão” (SAUL, 2010, p. 41), estando presente em 

propostas do MEC. Sousa (2005) observa que, a partir da noção de avaliação como atividade 

inerente ao processo de planejamento educacional, as publicações da Fundação Carlos 

                                                             

28 Nilo (1982), advogando a favor de uma avaliação genuinamente latino-americana, proferiu uma comunicação 
na 6ª Conferência Internacional sobre Avaliação Educacional, promovida aqui no Brasil, em 1980, afirmando 
que “A teoria e a prática avaliativas são uma invenção norte-americana; a forma pela qual são concebidas e 
aplicadas espelham os problemas da sociedade norte-americana e como eles são vistos pela cultura norte-
americana [...]” (NILO, 1982, p. 52). E continua: “Nós, avaliadores latino-americanos, devemos explorar a 
realidade dos nossos países para comparar esta realidade conosco mesmos e com as teorias avaliativas.” (Ibid., p. 
54). 
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Chagas, de meados dos anos 1970 até início da década de 1980, abordaram a avaliação de 

programas e projetos, no campo da avaliação de currículo. Ou seja, tomou-se como foco o 

currículo escolar concretizado em programas educacionais, observando sua eficácia e 

eficiência, e não mais os alunos individualmente. 

Segundo Saul (2010), proposições de avaliação, numa abordagem qualitativa, 

somente começaram a ser evidenciadas nas publicações acadêmicas brasileiras a partir de 

1978, e ainda de forma tímida, acompanhadas de tradução de textos de Robert Stake, 

Malcolm Parlett e David Hamilton. No início da década de 1980, destacaram-se também a 

publicação de dois volumes da revista “Educação e Avaliação”, com artigos que discutiam 

inclusive aspectos políticos da avaliação, e alguns seminários que buscaram discutir e 

aprofundar a abordagem qualitativa. Sousa (2005) também aponta que, a partir de meados de 

1985, há publicações da Fundação Carlos Chagas relativas à avaliação de políticas 

educacionais, por meio da investigação de programas e projetos específicos. E, ainda, têm 

início publicações que se voltam à avaliação de rendimento escolar, tratando de aspectos 

relativos à medida de desempenho em sua maior parte associados à avaliação de sistemas 

educacionais. 

 

4.2 Primeiras propostas de avaliação institucional da educação superior no Brasil 

 

Foi nesse panorama de discussões e produções de ideias no campo da avaliação 

educacional que, na década de 1980, programas e propostas incipientes foram formulados 

para criar uma política de avaliação da educação superior. Destacou-se, nesta pesquisa, o 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária, o relatório da Comissão Nacional para 

Reformulação da Educação Superior e a proposta de avaliação no anteprojeto do Grupo 

Executivo da Reforma da Educação Superior. Pode-se ressaltar como pano de fundo desse 

contexto: a luta pela redemocratização do Brasil, a recessão econômica que interferiu no 

financiamento das universidades públicas, a discussão sobre o papel da universidade e a 

mobilização dos movimentos sociais em defesa da educação pública. 
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4.2.1 Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) 

 

O PARU foi lançado pelo MEC no final do governo militar, em junho de 1983, 

por iniciativa do Conselho Federal de Educação (CFE), como desdobramento de discussões 

internas do CFE decorrentes das greves mantidas nas universidades federais e das críticas à 

legislação aplicada à educação superior (CUNHA, 1997). A experiência e reconhecimento da 

CAPES, na avaliação da pós-graduação, levou Edson Machado de Souza (dirigente da 

CAPES de 1982 a 1989 e membro do CFE), a propor o Grupo Gestor da Pesquisa do PARU, 

composto por especialistas em análise de projetos, sendo alguns técnicos do MEC, com a 

finalidade de avaliar a Reforma Universitária e propor alternativas para a educação superior. 

O Grupo Gestor elaborou questionários, que foram respondidos por estudantes, 

dirigentes universitários e docentes, e acolheu igualmente estudos específicos para avaliar o 

impacto da Lei nº 5.540/1968 (Reforma Universitária) quanto à estrutura administrativa, 

expansão e caracterização das matrículas, relação entre atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, características do corpo docente e técnico-administrativo e vinculação com a 

comunidade (CEA, 2009). 

O PARU trataria de dois temas: a Gestão da IES (poder e tomada de decisão, 

administração acadêmica, administração financeira e financiamento, e política de pessoal); e a 

Produção e a Disseminação do Conhecimento (ensino e pesquisas nas IES, e interação entre 

IES e Comunidade) (GRUPO GESTOR, 1983). O programa se desenvolveria em quatro 

etapas: 1) realização de estudo-base para investigar a realidade das instituições e estudos-

específicos para examinar detalhadamente algumas questões; 2) consolidação dos resultados 

da etapa anterior; 3) debates nacionais; e 4) conclusão da análise dos subsídios e definição das 

propostas a serem encaminhadas ao CFE. Para Cunha (1997, p. 23), “apesar de originário na 

CAPES, o enfoque da pesquisa era avesso ao tecnicismo dominante no Ministério da 

Educação [...]”, isto é, predominavam elementos da perspectiva formativa. Segundo o mesmo 

autor, “[...] o PARU foi desativado um ano depois de começado, devido a disputas internas ao 

próprio Ministério da Educação, em torno de quem competia fazer a avaliação da Reforma 

Universitária.” (loc. cit.). Assim, o programa restringiu-se somente a um diagnóstico 

incompleto da educação superior. Belloni (1989, p. 62), membro do Grupo Gestor, expôs: 

O compromisso de setores do MEC com uma política de curto prazo leva à 
descontinuidade de ações eletivas. Cabe lembrar, por exemplo, a destituição, 
ocorrida em agosto de 1986, do Grupo Gestor da Pesquisa, coordenador das 
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atividades do Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), na etapa 
final de trabalho, isto é, já na análise dos resultados. 

Depois de três anos de desenvolvimento, a pesquisa de maior porte já desenvolvida 
neste país acerca de educação superior está com escassa possibilidade de chegar a 
termo, para centralizar seu objetivo de servir de subsídio à tomada de decisão e 
formulação de políticas. A destituição do Grupo, decidida pelo próprio coordenador 
e por dirigentes da SESu, foi justificada sob o argumento de “pouca produtividade e 
não-colaboração com as necessidades” da SESu e, em particular do Grupo 
Executivo da Reforma da Educação Superior (GERES), cujos trabalhos encerraram-
se em princípios de setembro de 1986. 

Enfim, sem apoio político do MEC, o PARU interrompeu os estudos que estavam 

em andamento e, por conseguinte, não apresentou uma avaliação sistemática da Reforma 

Universitária e nem propostas alternativas para a educação superior. 

 

4.2.2 Comissão Nacional Para Reformulação da Educação Superior (CNRES) 

 

Atendendo as demandas de entidades docentes, a CNRES, que também ficou 

conhecida como a “Comissão de Notáveis”, foi instituída pelo Decreto nº 91.177, de 29 de 

março de 1985, no governo José Sarney, período de redemocratização do país. A comissão foi 

composta por vinte e quatro membros, heterogênea quanto à formação, atuação e posições 

públicas assumidas (BARREYRO; ROTHEN, 2008). Ela era constituída, em sua maior parte, 

de docentes universitários, mas também havia a presença de educadores da educação básica, 

personalidades do setor produtivo, do meio sindical e do corpo discente. O objetivo da 

CNRES era oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a educação superior 

brasileira. 

Após seis meses de trabalhos, o resultado da CNRES materializou-se no relatório 

intitulado “Uma nova política para a educação superior brasileira” (BRASIL, 1985). Em 

linhas gerais, defendeu-se que, para a superação da crise da universidade brasileira, se deveria 

aumentar, significativamente, a autonomia universitária que seria acompanhada por um 

processo externo de avaliação baseado na valorização de mérito acadêmico. 

Conforme o relatório, uma nova política para a educação superior deveria partir 

dos seguintes princípios: responsabilidade do poder público, adequação à realidade do país, 

diversidade e pluralidade, autonomia e democracia interna, democratização do acesso, 

valorização do desempenho e eliminação dos aspectos corporativos. Em relação ao quarto 

princípio (autonomia e democracia interna), o documento afirma que “a autonomia [...] supõe 

uma contrapartida bem definida em termos de desempenho. Não pode haver autonomia sem 
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essa contrapartida de responsabilidade.” (BRASIL, 1985, p. 6). E o sexto princípio 

(valorização do desempenho), diz “os professores, estudantes e funcionários devem se dedicar 

plenamente as suas tarefas e os custos financeiros devem ser compatíveis com os resultados 

obtidos.” (BRASIL, 1985, p. 8). Desse modo, a autonomia e os recursos deveriam ter como 

contrapartida altos padrões de qualidade no desempenho. A sociedade, que financia a 

Universidade, teria o direito de exigir a prestação de contas da aplicação dos recursos e do 

desenvolvimento do ensino e da pesquisa. Quanto a esse aspecto, Cardoso (1991, p. 15) faz 

uma observação interessante: “[...] a sociedade é tratada como um conjunto, naturalmente 

diferenciado, de contribuintes, com o sentido subjacente de que quem paga, por isso tem 

direito.”. Ou seja, no fundo, está implícita a ideia de que “a sociedade que financia” é 

sinônima de “fração de classe dominante”; é a essa que se deveria prestar contas. 

São apresentadas seis propostas para o que o documento chama de “nova 

universidade”. Ressalta-se aqui a primeira: reformular o CFE. Barreyro e Rothen (2008, p. 

139) constatam que essa proposta “[...] introduzia pela primeira vez, a ideia de um órgão 

responsável pela avaliação – ou seja, uma “agência de avaliação” – e da disseminação para 

todo o sistema da metodologia de avaliação por pares utilizados pela [...] (CAPES) [...]”. 

Esses princípios e essas propostas compõem a primeira parte do documento, que 

sumariza os fundamentos e diretrizes básicas da política que deveriam prevalecer na educação 

superior brasileira. Em seguida, cada tema específico foi destacado em treze recomendações, 

visando à obtenção dos resultados preconizados. Destaca-se, na seção “Universidades e 

Instituições Isoladas de Ensino Superior” (BRASIL, 1985, p. 35), a ideia de que o CFE 

renovaria o reconhecimento do “status universitário” para as universidades e estas 

supervisionariam o funcionamento de estabelecimentos isolados. 

Em síntese, a Comissão compreendia que a contrapartida da autonomia 

universitária seria o desempenho das instituições. O controle do desempenho se daria por 

meio de processos avaliativos, com a participação de personalidades do mundo acadêmico 

externas à instituição avaliada, através de critérios ditos objetivos, e, a partir deste, seria 

criado um sistema meritocrático que nortearia o financiamento estatal da educação superior. 

Isto é, a alocação de recursos seria em função da avaliação de desempenho. 
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4.2.3 Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior (GERES) 

 

O GERES foi um grupo interno do MEC criado pela Portaria nº 100 de 

06/02/1986, e instalado pela Portaria nº 170 de 03/03/1986. O Grupo, composto por cinco 

pessoas, tinha a função executiva de elaborar uma proposta de Reforma Universitária. O 

ponto de partida adotado foi o relatório final da CNRES. O resultado foi um Relatório 

(GERES, 1986) contendo um Projeto de Lei, que dispunha sobre a natureza jurídica, a 

organização e o funcionamento das IFES, e um Anteprojeto de Lei que reformulava o CFE. 

O GERES compreendia que o sistema deveria ser flexibilizado, tanto nos seus 

objetivos como na sua estrutura organizacional, abandonando a ideia presente da Reforma 

Universitária de que o modelo único seria a universidade. Em consonância com o documento 

da CNRES, partindo de uma concepção regulatória, o Grupo Executivo propôs também que o 

controle social fosse feito a partir de um sistema de avaliação de desempenho e que parte do 

financiamento das IFES deveria estar vinculada aos resultados desse. Por outro lado, o 

GERES deu tratamento diverso do proposto pela CNRES quanto à condução do processo de 

avaliação. Para o Grupo Executivo, o processo de avaliação deveria ser conduzido pela 

Secretaria da Educação Superior (SESu) do MEC, contemplando duas vertentes básicas: a da 

avaliação do desempenho institucional e a da avaliação da qualidade dos cursos oferecidos 

(GERES, 1986). 

Barreyro e Rothen (2008) observam que na literatura muitas vezes o relatório do 

GERES é considerado como o instaurador da visão de regulação e controle da educação 

superior, e não o documento do CNRES. Os autores apontam os seguintes fatores como 

explicação: 

[...] a maior homogeneidade intelectual entre os membros do Grupo se comparado 
com a Comissão; o documento sistematizava os princípios adotados por essa visão, 
o fato de os anteprojetos terem sido divulgados durante uma greve e o apelo que a 
elaboração de uma proposta de reforma universitária via legislação tem na tradição 
brasileira. (BARREYRO; ROTHEN, 2008, p. 143). 

Em função da resistência da comunidade acadêmica, o projeto foi retirado do 

Congresso Nacional, permanecendo as ideias como orientação da política geral do governo. 

Percebe-se, tanto na CNRES como no GERES, que a ideia de “autonomia” diz 

respeito ao que Freitas (1992) chama de “autonomia apenas operacional”. Ou seja, no fundo, 

partindo da tese pluralista de que o Estado, como expressão de uma vontade geral, é neutro, 

não tem interesses particulares e representa a todos, está oculta a noção de que “[...] a função 
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social das universidades públicas é definida pelo Estado que, por representar a sociedade, o 

faz no interesse desta.” (FREITAS, 1992, p. 14). Assim, o Estado teria o direito de estabelecer 

o projeto político dos órgãos públicos e, por conseguinte, o da universidade. Diante disso, o 

Estado “neutro” avaliaria a universidade a partir do cumprimento desse projeto político. No 

caso de insucesso, por exemplo, o financiamento seria afetado. 

 

4.2.4 Final da década de 1980 

 

A SESu promoveu em setembro de 1987 um Encontro Internacional para 

discussão da avaliação da educação superior. O Encontro tratou de modelos já implantados 

em outros países (notadamente Canadá, França, Inglaterra e Japão), com debates sobre tais 

experiências29. 

Vale destacar, ainda, dois fatos que ocorreram no ano de 1988. O primeiro foi a 

publicação de uma matéria com “A lista dos improdutivos” da Universidade de São Paulo 

(USP) (FOLHA, 1988), em que relacionava os professores que não haviam “produzido” nos 

anos de 1985 e 1986. Esse episódio acabou reforçando, sobretudo no meio acadêmico, uma 

ideia de que a avaliação estava associada à execração pública e tornou-se por algum tempo 

um tabu. Antecipou, também, o papel que a imprensa30 exerceria posteriormente com matérias 

sensacionalistas a partir de informações e dados oriundos das avaliações. 

O segundo foi a promulgação da Constituição Federal, em que se estabeleceu no 

artigo 209 o ensino livre à iniciativa privada, atendidas as condições de autorização e 

avaliação de qualidade pelo Poder Público. Assim, a avaliação se estabelecia definitivamente 

na legislação da educação brasileira. 

                                                             

29 Cf. Brasil (1988). 
30 É digna de destaque a atuação do Guia do Estudante da Editora Abril, talvez a mais conhecida e vendida no 
Brasil. Há mais de vinte anos que aborda, entre outras coisas, informações sobre cursos e IES brasileiras, 
premiando, através de rakings, os “melhores”. Os critérios utilizados partem de uma fórmula que combina média 
de “estrelas” dos cursos de determinada instituição e indicadores de quantidade. Cf. 
http://guiadoestudante.abril.com.br/. 
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4.3 Avaliação da educação superior como política pública 

 

A avaliação continuava um debate em aberto. Sabia-se que as IES precisavam ser 

avaliadas, mas faltava definir qual seria o modelo. O movimento docente, simultaneamente ao 

seu conteúdo sindical, propôs também uma avaliação como parte do seu projeto para a 

universidade brasileira, em defesa desta como pública, gratuita, autônoma, democrática e de 

qualidade. Continuavam existindo, porém, duas propostas distintas, que Cardoso (1991) 

denomina de a “acadêmico-crítica” e a “proposta oficial de avaliação”. Esta compreendia 

“[...] posições do MEC sobre a questão, com destaque para o projeto do GERES [...] até as 

que vêm sendo produzidas pelas burocracias universitárias [...]” (CARDOSO, 1991, p. 15). 

De acordo com a autora, “qualidade”, nessa proposta oficial, seria equivalente a 

“competência” e “excelência”, sendo esta última traduzida como “produtividade”. É, portanto, 

“qualidade” com caráter gerencial/empresarial, que tem a “eficiência” como critério de 

aferição. Desse modo, a proposta oficial de avaliação seria um dos dispositivos para a 

implementação da política educacional privatista; justificaria desdobramentos dessa política, 

através das ideias de racionalização dos recursos, controle, competência e produtividade, 

diferenciação e hierarquização etc. 

Em meio a esse embate, na década de 1990, como política pública educacional, 

ocorreram duas experiências distintas de avaliação institucional no âmbito das IES. Uma 

voltada mais para a avaliação emancipatória, num primeiro momento, como resultado das 

propostas acadêmico-críticas. Em seguida, prevaleceu a proposta oficial de avaliação com 

enfoque regulatório. A primeira foi o PAIUB; a segunda, o ENC-Provão. 

 

4.3.1 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) 

 

Após o impeachment do Presidente Fernando Collor, a curta gestão do Presidente 

Itamar Franco (de 29/12/1992 a 31/12/1994) foi marcada por um processo de diálogo e 

negociação entre o MEC e a comunidade de educação superior, que conseguiu transformar, 

em parte, a cultura de resistência à avaliação. Assim, divergindo das concepções 

quantitativistas da década de 1980, foi criada pela SESu, através da Portaria nº 130 de 

14/07/1993, a Comissão com o objetivo de estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação 

do processo de avaliação institucional nas universidades brasileiras, o PAIUB. Essa Comissão 
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Nacional de Avaliação era composta por membros de entidades representativas31, passando, 

assim, o MEC a exercer o papel não de condutor do processo, mas de articulador e 

financiador. Depois de instalada a Comissão Nacional, foi constituído o Comitê Técnico 

Assessor32, composto por especialistas que tinham a função de assessorar a Comissão e 

avaliar os projetos oriundos das universidades. O grande ponto de partida foi a minuta 

intitulada “Avaliação das Universidades Brasileiras – Uma Proposta Nacional” apresentada 

pela ANDIFES à Comissão. Após estudos, seminários e contribuições, a Comissão Nacional 

de Avaliação das Universidades Brasileiras publicou, no dia 26 de novembro de 1993, o 

Documento Básico “Avaliação das Universidades Brasileiras” (BRASIL, 1994), que continha 

as condições mínimas que precisavam ser atendidas33 no projeto de avaliação. A SESu/MEC 

lançou o Edital convidando as Universidades interessadas a apresentarem projetos para o 

período de 1994/1995, tendo contemplado dezenas de IES. 

De acordo com o Documento Básico, o pressuposto era o de que a Universidade 

deveria discutir a natureza e a destinação prioritária das atividades desenvolvidas, em função 

da organização e do estágio sócio-histórico em que se encontra. Dessa forma, o processo de 

avaliação deveria atender a um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico, ser uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária e servir como um 

processo sistemático de prestação de contas à sociedade. A ideia era acompanhar 

metodicamente as ações com o intuito de verificar se as funções e prioridades determinadas 

coletivamente estavam sendo realizadas e atendidas, isto é, avaliar em termos da eficácia 

social. Reconhecia também que a avaliação não eliminaria completamente as discordâncias, 

dúvidas e contradições, mas, com o envolvimento direto de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica, significaria um balanço e um processo de identificação de rumos e de 

valores diferentes. O objetivo seria rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sócio-político da 

                                                             

31 A Comissão era coordenada pelo Departamento de Política do Ensino Superior da SESu e representantes das 
seguintes entidades: ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior), ABRUEM (Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais), ANUP (Associação 
Nacional das Universidades Particulares), ABESC (Associação Brasileira das Escolas Católicas) e dos Fóruns 
Nacionais de Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD), de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP), de 
Planejamento e Administração (FORPLAD) e de Extensão. 
32 O Comitê Assessor era composto por: Dilvo llvo Ristoff (UFSC), Eda Coutinho B. M. de Sousa (UnB), 
Fernando Menezes Campello de Souza (UFPE), Heloísa Helena Nunes San’Anna (UEL), Isaura Belloni (UnB), 
Jacques Velloso (UnB), Jesus Renato Galo Brunet (UFSM), José Dias Sobrinho (UNICAMP), José Vicente 
Tavares dos Santos (UFRGS), Lina Cardoso Nunes (UNESA) e Marlene Correrro Grillo (PUCRS). Ver-se-á que 
alguns desses professores posteriormente integraram a CEA que elaborou a proposta do SINAES. 
33 As universidades tinham a liberdade de propor outras condições elencadas pelo documento básico, propondo 
novas concepções e alternativas de avaliação institucional. 
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instituição, promovendo a permanente melhoria da qualidade e pertinência das atividades 

desenvolvidas. 

Segundo Dilvo Ristoff (2011), de uma forma expressa ou implícita, os seguintes 

princípios estavam presentes no Documento Básico: globalidade, comparabilidade, respeito à 

identidade institucional, não premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e 

continuidade. O princípio da globalidade expressava a noção de que era necessário avaliar a 

instituição considerando-a globalmente, a partir de todos os múltiplos elementos que a 

compõem, tornando a avaliação a mais completa possível. A comparabilidade era a busca de 

uma linguagem comum dentro da universidade e entre as universidades; era a busca de um 

conjunto uniforme de metodologias e indicadores. O respeito à identidade institucional 

buscava contemplar as características próprias das instituições e visualizá-las no contexto das 

inúmeras diferenças existentes no país. O princípio da não premiação ou punição significava 

que o processo de avaliação teria uma função educativa e formativa, ou seja, deveria auxiliar 

na identificação e na formulação de ações voltadas para o aperfeiçoamento de insuficiências 

encontradas. A adesão era voluntária, pois o que se buscava era a compreensão da 

necessidade de se instalar na universidade a cultura da avaliação, com o intuito de criar um 

processo orientado para a melhoria e construção da qualidade educativa, e isso só seria 

possível se fosse coletivamente construído e se pudesse contar com a participação de seus 

membros. A questão da legitimidade dizia respeito tanto à legitimidade técnica (metodologia 

e fidedignidade da informação) quanto legitimidade política, indispensável à implementação 

de um projeto nacional de avaliação universitária. Por fim, o princípio da continuidade 

afirmava que um processo de avaliação deveria ser contínuo, permitindo a comparabilidade 

dos dados de um determinado momento e o contínuo aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico (RISTOFF, 2011). Esses princípios da avaliação estavam vinculados com dois 

conceitos basilares da concepção de universidade adotada: a educação como bem público e a 

autonomia universitária. 

O PAIUB concebia a avaliação como institucional, sendo a própria instituição o 

foco, mas se iniciaria pelo ensino de graduação. Previa a criação de uma comissão de 

avaliação no interior de cada instituição, que elaboraria um projeto de autoavaliação. A 

proposta metodológica para a avaliação do ensino de graduação envolvia, essencialmente, 

cinco etapas: diagnóstico, autoavaliação, avaliação externa, reavaliação interna e 

reconsolidação (BRASIL, 1994). O documento parte do princípio de que a avaliação é 

endógena, mas a avaliação externa seria solicitada pela própria instituição, no sentido de 
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evitar uma ação corporativa e para incorporar outras visões. Eram, portanto, três dimensões 

complementares e interativas: primeiro a avaliação interna (diagnóstico e autoavaliação), que 

fornecia as bases para a avaliação externa, que, por sua vez, alimentava novos processos 

internos (reavaliação interna e reconsolidação). 

Essa forma de avaliação correspondeu à concepção formativa/emancipatória, 

baseada na auto-regulação, na qual a participação da comunidade acadêmica era fundamental, 

como aconteceu de fato tanto na criação quanto na implementação da proposta. “Como toda 

proposta de avaliação é construída num campo semântico e epistemológico, salientamos que 

os atributos teóricos do PAIUB estão fundamentados numa perspectiva de avaliação 

naturalista, democrática e formativa.” (QUEIROZ, 2011, p. 33). Assim, o PAIUB tinha como 

fundamento e pressuposto em seu conteúdo geral os modelos de avaliação naturalista, ou de 

quarta geração, propostos notadamente por Guba e Lincoln (2011), que valorizam a 

participação e a negociação, a partir de um enfoque responsivo – sob a influência de Stake 

(1982) – e uma metodologia construtivista. Pode-se afirmar também, utilizando a taxonomia 

de Grego (1997), que o modelo utilizado no PAIUB foi o paradigma de orientação subjetiva-

interpretativa. 

O PAIUB foi a primeira tentativa prática de estabelecer um sistema nacional de 

avaliação institucional da educação superior brasileira. Em razão da formulação de outro 

modelo, que posteriormente se constituiu no ENC-Provão, o apoio do Governo ao PAIUB foi 

se enfraquecendo paulatinamente a partir de 1995 e, em 1997, praticamente deixou de existir. 

Dessa maneira, o programa foi desenvolvido por diversas universidades, mas, sem a 

continuidade do financiamento antes destinado, foi extinto, sem uma manifestação formal 

(BARREYRO, ROTHEN, 2006; ZANDAVALLI, 2009). 

 

4.3.2 Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão) 

 

O ENC, também conhecido como “Provão”34, foi um teste aplicado aos 

formandos, no período de 1996 a 2003, com o objetivo de avaliar os cursos de graduação. Foi 

                                                             

34 A origem do termo “Provão”, segundo Polidori et alii (2006), surgiu da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), que utilizou a expressão para se opor ao ENC na tentativa de desqualificá-lo. O MEC, porém, 
resignificou a palavra e deu (ou tentou dar) uma conotação positiva. Nesta pesquisa, optou-se por utilizar os dois 
termos na mesma unidade de expressão. 
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criado a partir da Medida Provisória nº 1.159, de 26/10/1995, posteriormente convertida na 

Lei nº 9.131/1995. Essa MPv alterou dispositivos da Lei nº 4.024/1961 (antiga LDB), 

extinguiu o CFE e criou o Conselho Nacional de Educação (CNE). Além disso, estabeleceu, 

pela primeira vez, que o MEC fizesse avaliações periódicas das instituições e dos cursos de 

nível superior, realizando necessariamente, a cada ano, exames nacionais com base nos 

conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, destinados a aferir os conhecimentos e 

competências adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos cursos de graduação, sendo 

condição prévia para obtenção do diploma. Estava previsto também que o MEC divulgaria, 

anualmente, o resultado do exame, informando o desempenho de cada curso, sem identificar 

nominalmente os alunos avaliados. Desse modo, embora precedido pelas iniciativas discutidas 

anteriormente, o ENC-Provão foi a primeira política a ser aplicada de forma universal, 

obrigatória e condicionante à expedição de diploma. 

Os procedimentos para o processo e avaliação dos cursos e IES foram 

estabelecidos pelo Decreto nº 2.026/1996. No seu artigo 1º, estabelecia como procedimentos 

para o processo de avaliação dos cursos e IES: a análise dos principais indicadores de 

desempenho global do sistema nacional de ensino superior; a avaliação do desempenho 

individual das IES; avaliação do ensino de graduação por meio da Análise das Condições de 

Oferta (ACO) – bem como através do ENC-Provão; e avaliação dos programas de mestrado e 

doutorado. O ENC-Provão, porém, foi o instrumento de avaliação privilegiado, visto que “[...] 

os outros tinham menor destaque na divulgação oficial, sendo os seus resultados utilizados 

para efeitos regulatórios no reconhecimento de cursos de graduação.” (BARREYRO; 

ROTHEN, 2006, p. 959). Conforme Rothen e Schulz (2007, p. 169), o ENC-Provão “[...] foi 

o instrumento quase exclusivo, tanto que o resultado dessa avaliação era amplamente 

divulgado, o que não sucedia com o resultado das outras avaliações.”. Em outras palavras, 

apesar de a legislação citar diversos procedimentos no processo, a avaliação foi limitada à 

medição e utilizada como teste de verificação de aprendizagem, viabilizado pela aplicação de 

provas e um conjunto de questionários (questionário-pesquisa e o questionário sobre 

impressão das provas) aplicados aos estudantes. Assim, de uma perspectiva de avaliação 

institucional, abrangente e processual, que estava sendo construído pelo PAIUB, chegou-se a 

uma avaliação com ênfase nos resultados de testes aplicados a alunos. Sem destacar o 

processo de aprendizagem e as condições institucionais, o ENC-Provão limitou-se a 

tradicional – avaliação de primeira geração – mensuração de resultado final através de um 
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exame e, assim, ganhou visibilidade na sociedade em função de seu caráter classificatório e de 

estabelecimento de rankings dos cursos e das instituições. 

A incorporação do gerencialismo – durante o Governo FHC (1995-2002) – 

representou a adoção de princípios da administração empresarial na área educacional. Houve 

também uma “gerencialização” da avaliação de políticas públicas, conforme aponta Faria 

(2005), decorrente da sua instrumentalização no processo de reestruturação do Estado. Sob a 

lógica da eficiência, da competitividade e do gerencialismo, ganharam relevo as dimensões 

individuais. Sob a racionalidade do mundo econômico, evidenciaram-se os resultados e 

guiou-se pelo princípio da eficiência individual, prevalecendo uma avaliação orientada 

prioritariamente para a seleção, mensuração, comparação, produtos quantificáveis e controle. 

Assim, o estabelecimento de procedimentos de avaliação da educação superior no 

Governo FHC se deu nas circunstâncias históricas de reestruturação do Estado e fez parte de 

uma série de políticas que tinham como objetivo a reconfiguração da educação, conforme 

visto no capítulo 3. A redução da avaliação à autorização do funcionamento das instituições 

foi fruto da concepção de controle adotado pelo MEC e pela sua estratégia de implantar um 

sistema de avaliação sem discutir o modelo “ideal” de universidade. Assim, é fundamental 

situar o ENC-Provão nesse contexto da reforma do Estado orientada para o mercado. A 

execução dos serviços públicos foi paulatinamente transferida para a esfera privada, ficando 

ao Estado o papel de regular a oferta desses serviços, deixando de ser um Estado-provedor 

para se tornar um Estado-avaliador. A educação superior foi considerada como um “serviço 

não exclusivo do Estado” (BRESSER PEREIRA, 1998), acelerando, assim, um processo de 

“privatização em sentido amplo” (ROTHEN; BARREYRO, 2008, p. 129), pois, embora não 

tenha ocorrido transferência de instituição pública para privada, ocorreu a incorporação de 

práticas empresariais no setor público e uma forte expansão das matrículas nas instituições 

privadas (ROTHEN; BARREYRO, 2011). Na verdade, a reforma da educação superior 

brasileira foi iniciada antes mesmo da aprovação da nova LDB, com a substituição do CFE 

pelo CNE, com a Lei nº 9.192/1995 que regulamentou o processo de escolha dos dirigentes 

universitários e com a institucionalização do ENC-Provão35 – como visto antes. A partir da 

nova LDB, em 1996, iniciou-se a expansão das vagas da educação superior, sob o princípio da 
                                                             

35 Para o ensino fundamental, teve-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF), implantado através da Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setembro 
de 1996. Posteriormente, com o fim do FUNDEF em 2006, já no Governo Lula, foi criado o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB) que ampliou os recursos para toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 
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flexibilização. Isso possibilitou o crescimento pelo setor privado e, nessa estratégia, o ENC-

Provão teve papel de regular a concorrência das instituições privadas. Achava-se que as 

exigências do “mercado consumidor” garantiriam a qualidade da educação e que os resultados 

do ENC-Provão teriam o papel principal de nortear as escolhas. Dourado (2002, p. 242) 

comenta: 

A LDB reserva à educação superior um conjunto de princípios que indicam 
alterações para esse nível de ensino, balizado, de um lado, paradoxalmente, pelos 
processos ditos de descentralização e flexibilização presentes nessa legislação e, de 
outro lado, por novas formas de controle e padronização por meio de processos 
avaliativos estandardizados. 

No artigo 9º da LDB (BRASIL, 2012), que trata das incumbências da União, 

destacam-se quatro incisos. No inciso V, coube à União “coletar, analisar e disseminar 

informações sobre a educação”. O inciso VI definiu a tarefa de “assegurar processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, [...] objetivando 

a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”. No inciso VII demarcou-se a 

necessidade de “baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação”. No inciso 

VIII coube à União “assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior [...]”. No inciso IX, coube ao governo federal “autorizar, reconhecer, credenciar, 

supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os 

estabelecimentos do seu sistema de ensino”. O artigo 10 conferiu as mesmas competências 

aos Estados e ao Distrito Federal, com relação às instituições de ensino superior integrantes 

dos respectivos sistemas. No artigo 46, ficou estabelecido que a autorização e o 

reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de IES, teriam prazos limitados, 

sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. Pelo parágrafo 1º deste 

artigo, os resultados do processo regular de avaliação poderiam gerar sanções e punições. 

Uma vez constatadas deficiências, deve ser aberto um prazo para saneamento que geraria 

nova reavaliação, a qual pode “resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e 

habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da 

autonomia, ou em descredenciamento”. Fica evidenciado, portanto, que as diretrizes e bases 

da educação nacional, notadamente para a educação superior, fixou um conjunto de princípios 

e preceitos que possibilitou, de um lado, processos de descentralização e flexibilização e, por 

outro, novas formas de controle e padronização por meio de processos de regulação, 

supervisão e avaliação. Com essa organização, qualquer tentativa de organização de avaliação 

institucional tem que partir desses preceitos. 
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Nesse cenário, o Estado passou a mediar a relação entre as IES e o mercado, 

informando ao consumidor os resultados da avaliação e autorizando o funcionamento das IES. 

Não se pode deixar de destacar que, nesse período, a agenda educacional foi influenciada por 

paradigmas econômicos que aplicaram raciocínios de custo/benefício aos gastos com 

educação, como no período do realismo destacado na seção 4.1 desta pesquisa, e, também, 

reforçada pelos documentos emitidos por organismos internacionais de empréstimo (Banco 

Mundial, BID), que recomendavam investimento público somente na educação fundamental 

em detrimento da educação superior, conforme visto no capítulo 3. A propósito, Dias 

Sobrinho (1998, p. 57) afirma que “A avaliação institucional [...] faz parte de uma agenda 

internacional e ocupa espaço de ampla importância no campo das políticas oficiais 

estabelecidas pelas instituições educacionais, pelos governos e por organismos internacionais 

de financiamento [...]”. Ou seja, nesse cenário da década de 1990, marcada pelas políticas 

neoliberais, amparadas por organismos internacionais, foram elaboradas propostas para a 

educação que incluíam a avaliação como parte das estratégias a serem desenvolvidas. Assim, 

O modelo de Universidade produtivista e eficiente, elaborado pelo governo 
brasileiro sob a tutela dos organismos internacionais, BM, BID, PREAL, tem, na 
concepção de avaliação implantada, os instrumentos adequados que podem 
aproximar as instituições do padrão estabelecido. (MAUÉS, 2003, p. 116). 

Isto posto, o modelo e o(s) instrumento(s) de avaliação utilizados, dentro de uma 

orientação dita técnica, na verdade contribuíram para implementar e legitimar o sistema 

pretendido. Mas, embora executadas de cima para baixo e de fora para dentro, o governo 

FHC, em relação à normatização da avaliação, não tinha um pacote pronto e fechado para um 

sistema de avaliação das IES. Os atos normativos foram publicados progressivamente, muitas 

vezes recuando diante da resistência e boicotes, sobretudo da comunidade acadêmica. Como 

indicam Barreyro e Rothen (2007, p. 137): “[...] não havia um projeto claro, mas uma 

sequência de atos legislativos que se caracterizam, mais como reação aos acontecimentos e às 

pressões sociais do que como um ordenamento jurídico, a partir de uma concepção clara de 

avaliação.”. Tratou-se de atos legais com textos diversificados, construídos de forma 

gradualista, gerados em etapas. Esse fato demonstra que o campo da avaliação é uma 

condensação de um equilíbrio de forças representada, conforme Maués (2003), por um 

modelo de universidade/avaliação, por um lado, oficial (Governo) e, por outro, dos 

movimentos sociais e sindicais (ANDES-SN, FASUBRA, UNE, entre outros). Para a autora, 

esses dois grupos travaram embates em várias instâncias, sendo, porém, a convergência de 

forças favorável ao Governo. Não obstante, os movimentos sociais continuavam resistindo em 

defesa de uma proposta alternativa. Ou seja, não obstante os constrangimentos de ordem 
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econômica e política oriundos da agenda neoliberal, a política de avaliação não foi resultado 

exclusivo da intervenção do Governo, ou mesmo dos organismos multilaterais. As 

recomendações desses organismos influenciaram as políticas educacionais, mas, apesar de 

amplos recursos de poder, não conseguem, de forma isolada, se impor completamente. Isso 

demonstra, conforme Poulantzas (2000), que a política do Estado não consiste na aplicação de 

uma estratégia coerente em sua totalidade, havendo, em certa medida, uma autonomia relativa 

do Estado. 

A Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o Plano Nacional de 

Educação (PNE), com duração de dez anos, traçou, para cada nível educacional, um 

diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas. Nos objetivos e metas para a educação superior, 

estabeleceu, entre vinte e três: 

1. Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para, pelo menos, 30% 
da faixa etária de 18 a 24 anos; [...] 6. Institucionalizar um amplo e diversificado 
sistema de avaliação interna e externa que englobe os setores público e privado, e 
promova a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 
acadêmica; [...] 7. Instituir programas de fomento para que as instituições de 
educação superior constituam sistemas próprios e sempre que possível 
nacionalmente articulados, de avaliação institucional e de cursos, capazes de 
possibilitar a elevação dos padrões de qualidade do ensino, de extensão e no caso 
das universidades, também de pesquisa; 8. Estender, com base no sistema de 
avaliação, diferentes prerrogativas de autonomia às instituições não-universitárias 
públicas e privadas; 9. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das 
instituições e reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema 
nacional de avaliação; [...] 14. A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder 
Público, exigir melhoria progressiva da infra-estrutura de laboratórios, equipamentos 
e bibliotecas, como condição para o recredenciamento das instituições de educação 
superior e renovação do reconhecimento de cursos. (BRASIL, 2012, grifo nosso) 

Diante disso, ficou estabelecido no PNE a ideia de sistema e, portanto, de 

integração, articulação e participação, que, até então, não tinha ocorrido. A Lei nº 

10.861/2004, que instituiu o SINAES, posteriormente, atendeu a essa determinação (pelo 

menos, legalmente) e dispôs que a avaliação da educação superior brasileira deveria cumprir-

se como sistema. 

No mesmo ano do PNE, o Decreto nº 3.860/2001, que revogou o Decreto nº 

2.026/1996, dispôs sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e 

instituições, ficando a organização e execução da avaliação como competência da nova 

“agência reguladora”36 especializada: o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

                                                             

36 Quanto a este aspecto do INEP no contexto das agências reguladoras nos governos FHC, Barreyro e Rothen 
(2011, p. 81) afirmam: “Pode-se dizer que, na educação, não houve a criação de uma agência de regulação, mas, 
sim, uma agência de avaliação, sendo esta executora do cerne da política de expansão da educação superior via 
iniciativa privada.” 
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Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e não mais da SESu. A Avaliação de Condições de 

Oferta (ACO) passou a ser denominada de Avaliação das Condições de Ensino (ACE). No 

parágrafo 2º do artigo 17, manteve-se a ideia do Decreto nº 2.026/1996 de que as avaliações 

teriam como principal objetivo subsidiar os processos de recredenciamento de IES e de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores. Perdurava a ideia de 

avaliação como monitoramento, ou, ainda mais restritamente, de controle a partir de 

processos organizados e executados pelo próprio MEC, com a colaboração das comissões. 

Cursos e instituições eram objetos de um processo externo de verificação que se desenvolvia 

sem articulação com os processos internos ou autoavaliação. 

Um fato interessante a notar é que, embora tenha se difundido a ideia de que os 

exames eram um mecanismo de controle de qualidade, o que poderia acarretar penalidades 

para os cursos com maus resultados, “[...] na prática não houve nenhum efeito punitivo, senão 

de divulgação midiática e publicitária em procedimentos de auto-regulação típicos do 

mercado.” (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 959) 

Em síntese, a concepção de avaliação implementada pelo Governo FHC, tendo o 

ENC-Provão como expoente, foi “[...] punitiva, classificatória, utilizando os resultados 

obtidos para estabelecer um ranking das instituições [...]” (MAUÉS, 2003, p. 116), induzindo, 

assim, a que as IES se adaptassem às exigências e passassem a deixar para segundo plano 

aspectos mais formativos e priorizassem resultados imediatos para o mercado. No fundo, essa 

política não oferecia elementos para a melhoria e aperfeiçoamento das IES e do sistema, visto 

que não identificava de fato as dificuldades. “[...] o efeito mais visível dos procedimentos de 

avaliação adotados foi a classificação dos alunos e das instituições [...]” (SOUSA; BRUNO, 

2008, p. 200). 

O ENC-Provão inscreveu-se na lógica dos testes de larga escala utilizados para 

verificar aquisições de conteúdos e medir competências dos estudantes, baseado numa 

epistemologia quantitativista e objetivista. Acreditava-se que, mediante os resultados dos 

alunos nos exames, se indicaria a qualidade de um curso. Vale lembrar que, para alguns 

autores, como Rossi et alii (2004), esses instrumentos de verificação de rendimentos ou de 

produtos – exames ou testes – não chegam a se caracterizar como uma avaliação propriamente 

dita, pois, em geral, se limitam a fazer verificações ou mensurações. Para a grande maioria 

dos teóricos da avaliação, a medida e outros instrumentos de verificação e controle não são 

plena e propriamente avaliação, embora possam fazer parte dela. Além disso, os exames 

isoladamente não podem ser considerados avaliação de aprendizagem, mas sim verificação de 
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desempenho em uma dada circunstância. Isto é, como exame de larga escala, o ENC-Provão 

não avaliava a aprendizagem; apenas media desempenhos. Configurou-se muito mais como 

um monitoramento da ampla expansão de IES privadas do que uma avaliação educativa 

propriamente dita. Os resultados não permitiam compreender as evoluções dos estudantes e 

tampouco dos cursos. Reduziam o âmbito da educação superior ao ensino, sem pôr em 

questão os significados da formação e da responsabilidade social das IES. 

Verhine et alii (2006) destacam seis das principais críticas feitas ao ENC-Provão: 

1) Faltou articulação do ENC-Provão com os demais componentes da avaliação, não se 

caracterizando, assim, como um sistema em que as partes contribuem para uma visão geral da 

qualidade do todo (a instituição); 2) A política foi imposta de fora para dentro, sem a 

participação das instituições, e a sociedade e a comunidade acadêmica não eram vistas como 

atores atuantes, mas apenas como consumidores de informação; 3) O exame enfatizou 

competências finais específicas do formando de cada área de conhecimento, deixando de lado 

aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem e à formação ética do estudante; 

4) Não se manteve como indicador de qualidade, pois a não equalização dos seus 

instrumentos contribuiu para resultados instáveis e sem comparabilidade; 5) No decorrer do 

tempo, caso tivesse dado continuidade, o ENC-Provão seria economicamente inviável; 6) 

Centralizou o foco nos aspectos regulatórios da política, confundindo, assim, os conceitos de 

avaliação e regulação. 

Com essas contundentes críticas e desgastado, o ENC-Provão foi extinto com a 

promulgação da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o SINAES. 

 

4.4 Confrontando os processos avaliativos que antecederam a política atual: PARU, 

CNRES, GERES, PAIUB e ENC-Provão 

 

Conforme discutido, a avaliação tornou-se um campo de contradições e de 

múltiplas referências. As concepções quanto ao uso de instrumentos e emprego das 

informações foram diversas ao longo do percurso histórico, ora combinando-se perspectivas, 

ora enfatizando-se a um aspecto em detrimento de outros. No campo da educação, viu-se 

como, num primeiro momento, a avaliação era caracterizada pela mensuração, focando o uso 

de testes, classificações e instrumentos técnicos. Em seguida, a avaliação passou a averiguar, 

através da descrição, se os objetivos educacionais estavam sendo alcançados, observando os 
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pontos fortes e fracos. Depois, surgiram diversas ideias, como a de accountability, avaliação 

voltada para a tomada de decisões etc. A avaliação tornou-se um campo de atividade 

profissional; passou a ser caracterizada também como juízo de valor. Outra orientação que 

surgiu foi a perspectiva construtivista responsiva, em que, no geral, a principal dinâmica é a 

negociação. Toda essa herança, predominantemente estadunidense, de certo modo, repercutiu 

nas formulações acadêmicas e das políticas brasileiras. 

Partindo da discussão do PARU, CNRES e GERES, nos anos 1980, em que já 

havia um embate entre a definição das funções da avaliação, identificou-se a dicotomia de 

forma visível em dois momentos das políticas de avaliação das IES, na década de 1990. A 

avaliação de viés formativo, com enfoque no processo, foi o fundamento do PAIUB; e a 

avaliação com enfoque regulatório e classificatório foi implantada com o ENC-Provão. 

Partindo do esquema elaborado por Barreyro e Rothen (2008) que sintetiza as características e 

principais aspectos dos documentos do PARU, CNRES, GERES e PAIUB, incluiu-se no 

Quadro 4 o ENC-Provão para uma comparação entre os cinco projetos. 
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Quadro 4 – Comparação entre o PARU, CNRES, GERES, PAIUB e ENC 

 PARU 
1983 

CNRES 
1985 

GERES 
1986 

PAIUB 
1993 

ENC 
1996 

Autores 

Grupo gestor 
(especialistas 
em análise de 

projetos, sendo 
alguns técnicos 

do MEC) 

24 membros 
(heterogêneo) 

provenientes da 
comunidade 

acadêmica e da 
sociedade 

Grupo interno 
do MEC 

Comissão 
Nacional de 
Avaliação 

(Representativa 
de entidades) 

MEC 

Objetivo 
Diagnóstico da 

educação 
superior 

Propor nova 
política de 
educação 
superior 

Propor nova lei 
de educação 

superior 

Propor uma 
sistemática de 

avaliação 
institucional 

Supervisionar 
os cursos de 
graduação 

Função / 
Concepção de 

avaliação 
Formativa Regulação Regulação Formativa Regulação 

Justificativa 
Investigação 

sistemática da 
realidade 

Contraponto da 
autonomia. 

Vincula 
financiamento. 

Contraponto da 
autonomia. 

Vincula 
financiamento. 

Prestação de 
contas por ser 

um bem público 
que atinge a 
sociedade 

Prestar 
informação ao 

mercado 
educacional 

Tipo de 
avaliação Interna Externa Externa 

Auto-avaliação 
e avaliação 

externa 
Externa 

Agentes da 
avaliação 

Comunidade 
acadêmica 

CFE (para a 
universidade) e 
Universidades 

(para as 
Faculdades) 

SESu (para a 
edu. pública) e 

mercado (para a 
edu. privada) 

Endógena e 
voluntária 

SESu até 2001. 
Em seguida, o 

INEP 

Unidade de 
análise Instituição Instituição Instituição 

Instituição, 
iniciando pela 

graduação 

Curso de 
graduação 

Instrumentos Indicadores e 
estudos de casos 

Indicadores de 
desempenho 

Indicadores de 
desempenho 

Indicadores de 
desempenho Exame 

Fonte: Adaptado a partir de Barreyro e Rothen (2008) 

Vê-se que as propostas do PARU e do PAIUB não questionam a autonomia da 

universidade, como proposto pela Reforma Universitária de 1968, e, portanto, a avaliação não 

está relacionada nem com autonomia nem com financiamento. Nessa concepção, avaliar 

consiste em pesquisar a instituição para detectar pontos a serem melhorados ou mantidos. A 

ideia subjacente é formativa, a avaliação é um subsídio para a melhoria da qualidade, por 

meio da avaliação institucional (PARU) e da avaliação interna (PAIUB). Já o relatório da 

CNRES e o documento do GERES apresentam uma proposta de avaliação com ênfase na 

ideia de que a universidade não seria o único modelo de IES desejável. Então, por ela ser 

privilegiada com a autonomia, deveria prestar contas das suas atividades e os recursos 

financeiros deveriam ser estabelecidos de acordo com os seus resultados. A perspectiva inclui 

a avaliação externa, para garantir resultados mais objetivos. Essa concepção foi implantada 

com o ENC-Provão, que retomou a identificação entre avaliação e testes de aprendizagem. O 

ENC-Provão partia de uma avaliação somativa realizada pelo MEC (primeiro com a SESu, 
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depois com o INEP) para avaliar os cursos de graduação, através de um exame aplicado aos 

concluintes, e, assim, prestar informação ao “mercado educacional”. Tornou-se, portanto, o 

mecanismo de regulação utilizado pelo Estado-avaliador, com critérios relacionados ao 

mercado e com estabelecimento de rankings que estimulavam a concorrência entre as IES e 

possibilitava ao “consumidor” optar pela “melhor escolha”. 

Enquanto no PAIUB a preocupação estava com a totalidade, com o processo e 

com o papel da instituição na sociedade, no ENC-Provão a ênfase recaía sobre os resultados, 

produtividade e eficiência. O PAIUB tinha como referência a globalidade institucional, 

compreendendo todas as dimensões e funções das IES. O ENC teve como foco o curso, em 

sua dimensão de ensino, e teve função classificatória, com vistas a construir bases para uma 

possível fiscalização, regulação e controle, baseada na lógica de que a qualidade de um curso 

é igual ao desempenho de seus alunos. 

Diante do exposto, constata-se que as políticas de avaliação da educação superior 

no Brasil estão atravessadas por uma condensação do conflito de concepções quanto ao 

paradigma de avaliação a ser adotado. Contudo, ainda que tenham ocorrido disputas 

ideológicas, foi possível verificar que em cada política/programa/projeto abordado houve uma 

expressão predominante quanto à concepção de avaliação, conforme sintetizado no Quadro 4. 
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5 SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES) 

 

A avaliação da educação superior, no contexto da reforma educativa e do Estado, 

conforme foi visto anteriormente, tornou-se um mecanismo de mensuração da qualidade da 

educação via mercado. Compreendia-se que a concorrência entre as instituições seria a melhor 

forma de controle da educação superior. O ENC-Provão, nesse contexto, constituiu-se no 

principal instrumento utilizado. Assim, a retórica oficial continuava se apropriando dos 

termos “qualidade” e “excelência” que em seu âmago significavam “produtividade” segundo 

a lógica de mercado; ou seja, aumentar a quantidade de rendimentos com custo mínimo. 

A insatisfação com esse modelo estabelecido fez com que parte significativa da 

comunidade acadêmica37 e de setores (na época) ligada à esquerda apoiasse a candidatura de 

Luís Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais de 2002. Na campanha, criticava-se o 

fato de que o controle centralizado do governo federal em avaliações implementadas, como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o ENC-Provão, focalizavam mais o produto 

final do que o processo educativo. Dizia-se que a avaliação não deveria servir para destacar 

meramente a classificação dos Estados da federação, quanto à educação básica, e a 

competição entre as universidades, no nível superior, mas que deveria ser instrumento para o 

planejamento e a intervenção do Estado, visando à melhoria do desempenho dos alunos e à 

melhoria do sistema de ensino (COLIGAÇÃO LULA PRESIDENTE, 2002). 

Para a educação superior, o caderno temático do programa de governo “Uma 

Escola do Tamanho do Brasil” (Ibidem), organizado pelo Comitê Lula Presidente, anunciava 

como proposta a expansão das vagas e matrículas na educação superior, em especial a 

pública, respeitando ao princípio da associação entre ensino, pesquisa e extensão e da 

permanente avaliação das IES (públicas e privadas), com o intuito de melhorar a gestão 

institucional e a qualidade acadêmica. Para a educação superior eram vinte e cinco propostas, 

entre elas: controle social da universidade mediante mecanismos abertos de prestação de 

contas e de avaliação institucional; revisão do sistema de avaliação (na época, o ENC-Provão) 

com o intuito de criar um sistema nacional de avaliação institucional a partir, entre outras, da 

                                                             

37 Vale destacar, neste processo, a Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior (RAIES), que edita a 
Revista Avaliação, como grupo de resistência e de defesa do PAIUB e de discussão e contestação ao ENC-
Provão. Suas concepções permearam a proposta de governo da Coligação Lula Presidente para a educação 
superior. Alguns de seus membros, durante esse governo, fizeram parte de Comissões e ocuparam cargos no 
MEC (ROTHEN; BARREYRO, 2011b). 
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experiência do PAIUB; e aperfeiçoamento e aplicação da legislação sobre reconhecimento ou 

renovação da condição de universidade atribuída às IES, com base em procedimentos 

definidos pelo sistema nacional de avaliação institucional. 

Logo após a eleição do presidente Lula, o Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública, em fevereiro de 2003, realizou o Seminário de Trabalho “Reafirmando propostas 

para a educação brasileira”. No que diz respeito à avaliação da educação nacional, foi 

proposto: criação de um grupo de trabalho para examinar a política de avaliação institucional 

da educação brasileira, com vistas a propor diretrizes para implementação de uma outra 

política; e revogação de Leis, Decretos e Portarias Ministeriais que dispunham, entre outras 

coisas, sobre a organização da educação superior, avaliação de cursos e autorização para 

expansão de vagas (FÓRUM NACIONAL.., 2003). 

Quanto ao Movimento Docente, destacou-se nesse período a proposta do 

ANDES-SN (2003) para a universidade brasileira. Na verdade, era uma continuidade de 

discussões iniciadas no início da década de 1980. O documento argumentava em favor de um 

“Padrão Unitário de Qualidade” fundamentado nos seguintes princípios: a) ensino público, 

gratuito, democrático, laico e de qualidade para todos; b) autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial; c) democratização interna e liberdade de 

organização; d) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; e e) condições de 

trabalho dos docentes. Quanto à avaliação institucional, o texto defendia a extinção do ENC-

Provão e da ACO (por meio da revogação da Lei nº 9.131/1995) e que se instituíssem 

mecanismos de avaliação interna e externa38 com a participação de todos os envolvidos no 

processo educacional. 

Foi nesse clima de aspiração por transformações que no início do governo Lula 

foi criada a Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA), designada pelas 

Portarias MEC/SESu nº 11, de 28/04/2003, e nº 19, de 27/05/2003. A CEA tinha como 

finalidade analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias 

                                                             

38 Interessante notar que em relação à avaliação externa, o ANDES-SN (2003) distingue a forma como se daria 
em instituições públicas e privadas. Para as IES públicas, o documento defende a instalação, em cada estado, de 
conselhos sociais, composto por diferentes segmentos da sociedade, que teriam como uma das atribuições avaliar 
o desempenho das IES públicas na execução do ensino, pesquisa e extensão, remetendo posteriormente ao CNE 
e às plenárias de cada IES avaliada o resultado de seus trabalhos. Para as IES privadas, partindo do pressuposto 
de que são concessionárias de um serviço público, a avaliação externa, coordenado pelo MEC, é concebida como 
um controle sobre o exercício da concessão, tendo em vista os fins da educação nacional. 
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para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da educação superior e elaborar a 

revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados. 

Neste capítulo, serão discutidos os documentos reputados para esta pesquisa os 

mais significativos acerca do conteúdo geral do SINAES. O critério utilizado foi quanto à 

materialização dos fundamentos, pressupostos e princípios de avaliação concretizados nos 

projetos e atos normativos do SINAES. Assim, na fase de formulação do SINAES, partir-se-á 

das discussões da CEA até à promulgação da Lei nº 10.861/2004. Em seguida, serão 

analisados os documentos sobre a avaliação produzidos pela CONAES e pelo INEP, o 

Decreto nº 5.773/2006 – que dispôs sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação –, e as Portarias Normativas do MEC n° 4/2008 – que regulamentou a aplicação do 

Conceito Preliminar de Cursos superiores (CPC) – e nº 12/2008 – que instituiu o Índice Geral 

de Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC). Far-se-á uma descrição desses 

documentos, em que pese o foco não seja a análise pormenorizada das condutas meramente 

administrativas, mas sim a disputa sobre a concepção de avaliação da educação superior ideal 

e, consequentemente, de sociedade. Conforme Rothen (2006, p. 115), “Em todo o processo de 

instalação e implantação do SINAES, é presente a tensão entre os dois papéis da avaliação: 

em alguns momentos a ênfase ocorre na formação/emancipação e em outros na 

regulação/controle.”. E, na última seção, comentar-se-ão os novos rumos que podem ocorrer 

no sistema num futuro breve, caso o Projeto de Lei nº 4.372/2012, que propõe a criação do 

Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (INSAES), seja 

aprovado. 

 

5.1 O processo de formulação 

 

Presidida pelo professor José Dias Sobrinho (UNICAMP), a CEA foi integrada 

pelos seguintes membros: professores Dilvo Ilvo Ristoff (UFSC), Edson Nunes (UCAM), 

Hélgio Trindade (UFRGS), Isaac Roitman (CAPES), Isaura Belloni (UnB), José Ederaldo 

Queiroz Telles (UFPR), José Geraldo de Sousa Júnior (SESu), José Marcelino de Rezende 

Pinto (INEP), Júlio César Godoy Bertolin (UPF), Maria Amélia Sabbag Zainko (UFPR), 

Maria Beatriz Moreira Luce (UFRGS), Maria Isabel da Cunha (UNISINOS), Maria José 

Jackson Costa (UFPA), Mario Portugal Pederneiras (SESu), Nelson Cardoso Amaral (UFG), 

Raimundo Luiz Silva Araújo (INEP), Ricardo Martins (UnB), Silke Weber (UFPE), Stela 
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Maria Meneghel (FURB) e pelos estudantes Giliate Coelho Neto, Fabiana de Souza Costa e 

Rodrigo da Silva Pereira, representando a UNE. Isto é, quinze professores de universidades, 

dois representantes do INEP, dois da SESu, um da CAPES e três estudantes. Daniel Ximenes 

(SESu) foi o coordenador executivo da CEA, assessorado por Adalberto Carvalho (SESu), e 

contou ainda com a colaboração de Teófilo Bacha Filho do Conselho Estadual de Educação 

do Paraná. Com exceção da UNE, não houve na composição representante de movimentos 

sociais, sindicais ou de associações. 

Ao longo de quatro meses, a Comissão se reuniu em Brasília, em média três dias a 

cada quinzena, passando ainda por outras cidades: Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e 

Recife (CEA, 2009). Nessas audiências públicas, as entidades representativas puderam se 

manifestar39. Nesse período, houve também o Seminário “Avaliar Para Quê? Avaliando as 

Políticas de Avaliação Educacional”, realizado pelo INEP, em abril de 2003. 

A CEA apresentou o documento “Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES): bases para uma nova proposta da educação superior” ao Ministro da 

Educação Cristovam Buarque em 27 de agosto de 2003, sendo a avaliação institucional o seu 

centro. No subtítulo estava implícita a noção de que o texto não era um projeto acabado, mas 

um ponto de partida. 

A proposta foi submetida a debates no MEC e em outras instâncias. Dessas 

discussões surgiram contribuições que alteraram, em alguns casos de forma significativa, 

algumas das orientações e sistemáticas operacionais propostas no texto original. O processo 

de discussão no MEC foi marcado por conflitos em relação à função prioritária da avaliação. 

Segundo Rothen (2006, p. 114): 

O então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, defendia explicitamente a 
manutenção, em linhas gerais, dos procedimentos da avaliação do governo anterior. 
Por sua vez, o relatório da Comissão Especial da Avaliação apresentou uma 
proposta com a visão da avaliação como formação/emancipação. 

Interessante citar um editorial da Folha de São Paulo (2003), pois ilustra a 

perspectiva dos que defendiam os fundamentos do ENC-Provão. O texto afirma ser 

“inquietante” o fim do ENC-Provão proposto pela CEA e considera “menos mal” que o 

ministro Cristovam Buarque tenha manifestado reservas. E continua: 

                                                             

39 No total foram trinta e oito, entre elas ANDES, FASUBRA, Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd) e de entidades que haviam participado do PAIUB, como a ANDIFES, 
ABRUEM, ANUP, FORGRAD, FOPROP e FORPLAD. 
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A questão é que, ao propor a avaliação por amostragem e o fim dos exames 
obrigatórios, a comissão acaba com a possibilidade de comparar diferentes escolas 
que oferecem o mesmo curso. Na linguagem do mercado, acaba com a concorrência 
entre as várias instituições – ou pelo menos a reduz consideravelmente. 

Mais do que isso, o sistema sugerido – ainda que possa proporcionar uma avaliação 
global mais justa e mais refinada – tira da sociedade, em especial do jovem que vai 
optar por uma carreira, a possibilidade de decidir, entre diferentes escolas, por 
aquela que oferece o melhor ensino [...] (FOLHA DE S. PAULO, 2003, p. A2) 

Para o editoral da Folha, seria “temerário” e “irresponsável” acabar com o ENC-

Provão, pois essa seria a única forma existente de controle do ensino superior.  

Nessa discussão, Cristovam Buarque apresentou, no início de dezembro de 2003, 

a proposta de criação do Índice de Desenvolvimento do Ensino Superior (IDES), destinado a 

avaliar os cursos, e a encaminhou em forma de projeto de lei ao Congresso Nacional. A ideia 

seria aplicar duas provas aos alunos: uma no primeiro ano do curso e outra no último. Assim, 

seria possível avaliar o efeito da instituição no conhecimento agregado pelo aluno em um 

período de três anos. O IDES também avaliaria a capacidade da instituição, no que diz 

respeito a bibliotecas, laboratórios e formação de professores. Seria medida, ainda, a 

responsabilidade da universidade com a comunidade, observando se existiam programas de 

ação afirmativa (como sistemas de cotas para negros ou para alunos de escolas públicas) e 

tratamento especial a deficientes físicos. A localização da universidade, de acordo com a 

região e o tamanho da cidade em que se encontra, para o Ministro, igualmente seria levada em 

consideração. Manteria, enfim, a ideia de classificação das universidades. Dessa maneira, no 

debate acerca da concepção de avaliação a ser adotada, por um lado a CEA defendia uma 

avaliação voltada para a integração das múltiplas dimensões e articulação das diversas 

concepções e grupos, por outro o IDES fundamentava-se na avaliação somativa, expressando 

o resultado em um único número, abrindo possibilidades para rankings. 

No dia 15 de dezembro 2003, sem uma ampliação do debate acerca da proposta de 

Cristovam Buarque, foi publicada a MPv nº 147, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação 

e Progresso do Ensino Superior (SINAPES). Na exposição de motivos, o Ministro afirmava 

que o SINAPES introduzia compromissos da instituição e do curso a partir de uma avaliação 

mais rigorosa, que ampliaria os instrumentos utilizados pelo ENC-Provão, apoiado em quatro 

pilares: o processo de ensino; o processo de aprendizagem; a capacidade institucional; e a 

responsabilidade do curso com a sociedade em geral (BRASIL, 2012). Para cada um desses 

itens seria construído um indicador parcial. Combinados, esses quatro indicadores comporiam 

o IDES. Além disso, um Protocolo de Compromissos, a ser cumprido pela direção do curso e 

da instituição, visando à superação das falhas, insuficiências e dificuldades identificadas, faria 
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parte do relatório final de avaliação. A MPv, porém, diferente da exposição de motivos de 

Cristovam Buarque, não fazia nenhuma referência ao IDES, nem a nenhum outro índice. 

Em janeiro de 2004, com a reforma ministerial realizada pelo presidente Lula, 

Tarso Genro assumiu o MEC. Após essa troca de ministros, o Deputado Doutor Evilásio 

(PSB-SP) proferiu, na Câmara dos Deputados, pela Comissão Mista do Congresso Nacional, 

parecer sobre a MPv e as quarenta e duas emendas a ela apresentadas na Comissão. O relator 

apresentou proposta que aprovou integral ou parcialmente algumas Emendas, e rejeitou 

outras. Por fim, o conteúdo da MPv nº 147/2003 foi significativamente alterado, aprovado no 

Congresso Nacional sob a Lei nº 10.861 e sancionado pelo presidente em 14 de abril de 2004. 

Posteriormente, a Lei foi regulamentada pela Portaria do MEC nº 2.051, de 9 de julho de 

2004. Tinha-se, assim, pela primeira vez na história das políticas para a educação superior, a 

formalização de um sistema de avaliação, que articulava um conjunto amplo de instrumentos. 

A análise desse processo de formulação corrobora o caráter caótico e incoerente 

da política de Estado, que deriva do entrechoque de micropolíticas mutuamente 

contraditórias, conforme defendido por Poulantzas (2000). Uma linha geral é imposta às 

diferentes micropolíticas, mas a política do Estado não consiste na aplicação de um projeto 

integralmente coerente, definido no vértice do sistema. Percebe-se, nesse sentido, que o 

processo de criação do SINAES expressa uma condensação de um equilíbrio de forças, em 

que outros grupos, distintos da classe dominante – beneficiária fundamental do Estado –, são 

também capazes de influenciar as políticas por meio de focos de oposição e resistência, por 

menor que possa ser o efeito dessa ação. 

 

5.1.1 A proposta da Comissão Especial de Avaliação (CEA) 

 

Analisando o texto da CEA, pode-se constatar que os fundamentos da proposta 

estão na busca de integrar múltiplas dimensões e articular diversas concepções e grupos de 

agentes, através de uma construção coletiva, conforme o trecho abaixo: 

Essa proposta de um “Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior” 
(Sinaes) busca assegurar, entre outras coisas, a integração das dimensões internas e 
externas, particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os 
diversos objetos e objetivos da avaliação. O sistema de avaliação deve articular, de 
forma coerente, concepções, objetivos, metodologias, práticas, agentes da 
comunidade acadêmica e de instâncias do governo. Resguardadas as especificidades, 
os graus de autoridade e as responsabilidades de cada grupo de agentes, o sistema de 
avaliação é uma construção a ser assumida coletivamente, com funções de 
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informação para tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e 
administrativo, melhoria institucional, auto-regulação, emancipação, elevação da 
capacidade educativa e do cumprimento das demais funções públicas. (CEA, 2009, 
p. 91-92) 

A CEA propôs a utilização de múltiplos instrumentos e a combinação de diversas 

metodologias, articulando duas dimensões: “avaliação educativa propriamente dita, de 

natureza formativa, mais voltada à atribuição de juízos de valor e mérito em vista de aumentar 

a qualidade e as capacidades de emancipação” (CEA, 2009, p. 93, grifo nosso) e “regulação, 

em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões concretas de autorização, 

credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, transformação institucional, etc., 

funções próprias do Estado” (Idem). Assim, a proposta abriu possibilidades para uma 

avaliação cíclica de integração entre avaliação e regulação. Isto é, após os ciclos de avaliação 

de cada IES, os resultados seguiriam aos órgãos regulatórios para os devidos 

encaminhamentos. 

Na proposta, a CEA elencou oito princípios e critérios que devem nortear um 

sistema de avaliação. São eles: a) educação é um direito social e dever do Estado; b) os 

valores sociais são historicamente determinados; c) regulação e controle; d) prática social com 

objetivos educativos; e) respeito à identidade e à diversidade institucionais em um sistema 

diversificado; f) globalidade; g) legitimidade; e h) continuidade. A educação como um direito 

social e dever do Estado seria o fundamento da responsabilidade social das instituições 

educativas. As IES, mediante a regulação do Estado, teria um mandato público para 

proporcionar aos indivíduos o exercício de um direito social e, assim, dado seu caráter social, 

deveria prestar contas à sociedade. Entender que os valores sociais são historicamente 

determinados seria atribuir às IES a construção dos meios para o desenvolvimento e para a 

formação dos cidadãos conforme determinado momento histórico, considerando como 

critérios de qualidade a relevância da formação e da produção de conhecimentos para 

fortalecer as preferências éticas e políticas dominantes em certo tempo histórico. Regulação e 

controle seria competência do Estado para efeitos de planejamento e garantia de qualidade do 

sistema. Segundo o documento, “Seu papel não se limita à regulação no sentido do controle 

burocrático e ordenamento; compete-lhe também avaliar a educação superior de modo a 

fornecer elementos para a reflexão e propiciar melhores condições de desenvolvimento.” 

(CEA, 2009, p. 95). Assim, caberia ao Estado e à comunidade acadêmica elaborar 

diagnósticos gerais sobre a qualidade, a relevância social e científica, a democratização do 

acesso, o desenvolvimento da produção etc., ou seja, a avaliação propriamente dita, fazendo 

com que a regulação não se esgotasse em si mesma, e que, articulada com a avaliação 
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propriamente dita, fosse também uma prática formativa. A avaliação de caráter 

essencialmente formativa seria uma prática social, com objetivos educativos, direcionada, por 

um lado, para a obtenção de informações que gerassem reflexões propulsoras da melhoria da 

qualidade acadêmica e, por outro, para o julgamento a respeito de como o sistema e as IES 

cumprem as suas funções públicas. Considerando a diversificação da educação superior 

brasileira, a regulação da educação e a avaliação educativa deveriam ter em conta o respeito à 

identidade e à diversidade institucionais em um sistema diversificado. “[...] a avaliação deve 

estabelecer um elo de ligação entre o específico institucional e o sistema de Educação 

Superior. O respeito à identidade não significa isolamento institucional, e sim condição para a 

solidariedade interinstitucional.” (Ibid., p. 99). O princípio da globalidade pressupõe a ideia 

de integração das partes em um todo coerente, compreendendo-o mediante procedimentos 

conceituais e metodológicos complexos e de instrumentos avaliativos que possibilitem uma 

visão completa do sistema. A avaliação deve articular todas as diversas dimensões e sentidos 

(Ibid., p. 99-100). O princípio da legitimidade da avaliação inclui, por um lado, a legitimidade 

técnica, assegurada pela conduta metodológica adequada, pela elaboração adequada dos 

instrumentos e pelo uso de todos os procedimentos recomendados; por outro, a legitimidade 

ética e política, assegurada pela concepção democrática de educação e de avaliação – respeito 

à pluralidade, participação, liberdade, negociação, solidariedade, equidade, compromisso com 

a responsabilidade pública etc. Para a CEA, seria importante entender que os processos de 

avaliação deveriam manter uma continuidade e serem permanentes, uma vez que criariam 

uma cultura da avaliação internalizada no cotidiano e, assim, a comunidade acadêmica 

assumiria ativamente as suas responsabilidades na construção da educação comprometida 

com os interesses e valores da sociedade. 

O documento sintetiza os princípios, critérios, pressupostos e premissas que 

devem nortear a construção de um sistema de avaliação da educação superior da seguinte 

forma: 

[...] a avaliação da Educação Superior deve apresentar, como marcas essenciais, 
dentre outras, as seguintes características: justiça, rigor, efetividade, integração, 
globalidade, participação, eficácia formativa, efetividade social, flexibilidade, 
credibilidade, legitimidade, institucionalidade, continuidade, respeito à identidade 
institucional, sistematização. Dessa forma, o Sinaes [...] deve efetivamente 
constituir-se em uma ampliação dos âmbitos, objetos, procedimentos e instrumentos 
de avaliação para além dos atualmente praticados, procurando sempre assegurar a 
integração, a participação, a globalidade, a relevância científica e social, a 
articulação da regulação com a emancipação, do institucional com o sistêmico. 
Tendo em vista essencialmente melhorar o cumprimento da responsabilidade social 
e científica das instituições em particular e da Educação Superior em seu conjunto, o 
Sinaes propõe-se a incorporar aos processos avaliativos todos os agentes, todas as 
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dimensões e instâncias das IES, respeitados os papéis específicos dos participantes, 
a identidade e a missão de cada uma delas. (CEA, 2009, p. 101-102) 

Quanto ao desenho e operacionalização do SINAES, o documento da CEA elenca 

diversos instrumentos que, articulados, o constituiriam. O aspecto principal é o fato de que a 

avaliação institucional seria o instrumento central, organizador da coerência do conjunto, 

sendo constituída pelo processo de autoavaliação e complementada pela avaliação externa – 

ideia muito semelhante ao que foi proposto no PAIUB. Sob o princípio da globalidade, a 

avaliação institucional, tanto na dimensão interna, quanto na externa, incorporaria as 

informações e os resultados de outros instrumentos, tais como o Censo da Educação Superior, 

o Cadastro das IES, a avaliação realizada pelas comissões da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica (SEMTEC), a avaliação da Pós-Graduação, e, ainda, um novo instrumento – em 

substituição ao ENC-Provão – o Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento 

Educacional e da Inovação da Área (PAIDEIA). A CEA sugeriu também a criação da 

CONAES – que até então não existia – para coordenar e supervisionar o SINAES. A ideia era 

que a CONAES fosse uma instância nacional colegiada, órgão associado, mas autônomo do 

governo, que se articularia com outros órgãos do poder executivo (SESu, SEMTEC, INEP e 

CAPES), que fosse o núcleo do SINAES e se constituísse em elemento intermediário entre as 

políticas de educação superior estabelecidas pelo MEC e a sociedade. A Figura 1 representa a 

concepção, desenho e operacionalização do SINAES nas bases projetados pela CEA. 

Figura 1 – Operacionalização do SINAES, conforme proposta da CEA 

 

Fonte: CEA (2009, p. 103) 
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Assim, grosso modo, os procedimentos metodológicos da avaliação institucional 

seriam: autoavaliação das IES, avaliação externa organizada pela CONAES, comissões de 

avaliação externa, continuidade do processo (novo ciclo de avaliação) e meta-avaliação 

(retroalimentação do sistema). A autoavaliação articularia vários instrumentos: a) um 

autoestudo segundo o roteiro geral proposto em nível nacional, acrescido de indicadores 

específicos, projeto pedagógico, institucional, cadastro, censo; e b) um novo instrumento 

aplicado a grupos amostrais de estudantes, o PAIDEIA40. A meta-avaliação seria realizada 

pelas IES e pelo MEC e examinaria os processos de avaliação interna e externa, sendo os 

resultados incorporados nos respectivos relatórios. A CONAES teria o papel de identificar os 

acertos e equívocos e fazer recomendações para serem consideradas em cada novo ciclo 

avaliativo. 

Diante disso, percebe-se que os fundamentos e princípios do SINAES na proposta 

da CEA, e até aspectos da sua operacionalização, têm diversas semelhanças com a concepção 

do PAIUB, conforme expõe Rothen (2006, p. 116): 

A Proposta da CEA aproxima-se muito das diretrizes do PAIUB, isto é, a avaliação 
é um processo que se inicia na IES, é um processo de auto-avaliação, pois a 
Universidade é autônoma, compete a ela avaliar-se, prestar contas à sociedade e 
melhorar a qualidade das suas atividades técnico-científicas (CEA, 2004, p. 94). O 
Estado interviria apenas no sentido de oferecer apoio técnico às instituições.  

A CEA procurou articular a avaliação interna à avaliação externa, a comunidade 

acadêmica com membros da sociedade – pois se recomendava a colaboração de membros da 

comunidade externa na autoavaliação, especialmente de ex-alunos e representantes dos 

setores sociais mais diretamente envolvidos com a IES –, as instâncias institucionais com as 

nacionais e internacionais. A Comissão julgava os procedimentos quantitativos importantes, 

mas considerava imprescindível utilizar, em especial, metodologias qualitativas. Como 

exemplo, cita que não bastava saber quantos volumes havia nas bibliotecas, visto que mais 

importante seria analisar a adequação dos livros e periódicos existentes à formação dos 

estudantes, tal como concebida, ou ainda, o seu impacto no ensino e na pesquisa, as condições 

de uso e acesso ao acervo, o tipo de cultura de leitura que estaria sendo consolidado, o que 

deveria ser feito para melhorar etc. 

No documento, a CEA preocupou-se em caracterizar a autoavaliação institucional 

tendo um caráter educativo, de melhoria da instituição. Desse modo, as comparações 

                                                             

40 Vale salientar que na proposta da CEA não existia a ideia do ENADE. 
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deveriam ser internas, evitando classificações pelos índices. O PAIDEIA seguiria nesse 

sentido, ou seja, ser uma avaliação sem implicar em competição: 

A avaliação que aqui vem sendo apresentada defende uma concepção que tenha 
sempre um objetivo educativo, isto é, uma concepção que seja formativa e 
construtiva, não unicamente mecanismo de controle. Portanto, o Paideia deve ser 
dotado de uma racionalidade formativa para que efetivamente propicie elementos de 
reflexão e análises, sem a conotação mercadológica e competitiva, e sem dar 
margem ao estabelecimento de rankings. (CEA, 2009, p. 121) 

O PAIDEIA seria aplicado a grupos amostrais de estudantes, em diferentes 

momentos do percurso da graduação (de meio e de fim de curso). O objetivo era realizar um 

acompanhamento longitudinal das ações pedagógicas e proceder a análises sobre a evolução 

dos processos educativos em cada área do conhecimento, percebendo suas relações com a 

totalidade, especialmente nos aspectos de formação e de inovação. 

Quanto às funções de avaliação e de regulação, a CEA propôs uma reorientação 

de suas concepções e formas. Por um lado, a avaliação institucional, que era o foco central da 

proposta (em sua concepção, desenho e operacionalização), orientava-se para a missão 

institucional. Sendo a missão das IES matéria de Estado, concebeu-se a avaliação como um 

processo que se desenvolveria com transparência e participação, uma vez que ao Estado cabe 

garantir aos cidadãos informação sobre a qualidade, responsabilidade e dedicação acadêmica 

das IES, mas sem um sentido de fiscalização. Por outro lado, o poder público deveria exercer 

a função regulatória do sistema educacional, em paralelo à função avaliativa. A função 

regulatória deveria se fazer com a explicitação de princípios e normas relativos a instituições 

públicas e privadas, e com a ação político-administrativa de governo. Esta deveria se 

caracterizar pela transparência e pelo empenho em prover à sociedade informação sobre as 

demandas recebidas e as decisões do aparato governamental. A Figura 2 ilustra a proposta da 

Comissão quanto às relações entre as normas, a avaliação e a regulação. 
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Figura 2 – Relações entre o marco normativo, o processo de avaliação e o processo de 
regulação, conforme proposta da CEA 

 

Fonte: CEA (2009, p. 147) 

À esquerda da Figura 2, situam-se as principais instâncias e seus instrumentos de 

produção normativa, decorrentes da legislação. No centro, destaca-se o SINAES – com seus 

atores e funções, que resultam em informações e pareceres para o processo de autoavaliação 

institucional. Em seguida, órgãos que exerceriam funções regulatórias, que contribuiriam para 

que o MEC realizasse sua competência em âmbito nacional, por meio de políticas, diretrizes e 

de proposição ao Poder Legislativo. Interessante frisar que o marco normativo antecede o 

processo, pois qualquer tentativa de política de avaliação terá que partir dos preceitos legais. 

Isso fica evidente com as diretrizes e bases da educação nacional, que fixou um conjunto de 

princípios e preceitos quanto a formas de controle e padronização. 

Haveria, então, três tipos e momentos de avaliação que seriam considerados para 

as funções regulatórias previstas na LDB41: a avaliação para autorização inicial para ingresso 

no sistema (autorização do curso), a avaliação para acreditação (credenciamento da instituição 
                                                             

41 Vale lembrar, consoante foi visto na seção 4.3.2, o artigo 9º, inciso IX da LDB dispôs que caberia ao governo 
federal “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino”. No artigo 46, ficou estabelecido que a 
autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de IES, teriam prazos limitados, sendo 
renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. Pelo § 1º deste artigo, os resultados do processo 
regular de avaliação poderiam gerar sanções e punições. 
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e reconhecimento do curso) e a avaliação periódica para permanência no sistema 

(recredenciamento da instituição e renovação de reconhecimento do curso), conforme a 

Figura 3. É possível perceber na Figura também a articulação entre as dimensões da avaliação 

educativa propriamente dita, de natureza formativa, e da regulação, em suas funções de 

supervisão. Após os ciclos de avaliação de cada IES e curso, os resultados seguiriam aos 

órgãos regulatórios num processo permanente. 

Figura 3 – Momentos de avaliação considerados para as funções regulatórias, conforme proposta da CEA 

 

Fonte: CEA (2009, p. 150) 

Todos os momentos da avaliação são precedidos pela regulação, enquanto atributo 

próprio do Poder Público. Em seguida tem-se o processo de avaliação. Uma vez concluída a 

avaliação, tem-se novamente a regulação, momento em que são aplicados os seus efeitos 

regulatórios – previstos em lei – decorrentes da avaliação. Observa-se que o segundo ato de 

avaliação serve para acreditação. Segundo Dias Sobrinho (2008, p. 818): 

Acreditação é um conceito e uma prática relativos à garantia de qualidade. Acreditar 
é praticar um ato legal certificando que uma instituição, um curso, um programa tem 
qualidade; portanto, seus efeitos são legítimos e publicamente assegurados e 
validados pelo Estado. Seu principal objetivo consiste em um controle legal-
burocrático-formal da qualidade. Esse processo de garantia de qualidade culmina em 
um ato formal de testemunho de fé pública a respeito dos resultados alcançados por 
uma instituição, curso ou programa, com base em critérios e padrões externa e 
previamente estabelecidos. 

Enfim, acreditar é certificar a qualidade. 

Observando o conteúdo geral, o SINAES original, mesmo com toda a limitação 

imposta pela legislação, notadamente a LDB, teve como fundamento os princípios e valores 

de educação superior como bem público. A proposta da CEA, portanto, situava-se mais 
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próximo de uma perspectiva emancipatória, aproximando-se em muitos aspectos do PAIUB. 

Vale lembrar que alguns membros da Comissão estavam envolvidos na concepção, 

operacionalização e experiências do PAIUB. Os professores Dilvo Ristoff, Eda Coutinho de 

Sousa, Isaura Belloni e José Dias Sobrinho, por exemplo, fizeram parte do Comitê Assessor 

do PAIUB. Desse modo, é possível perceber uma tentativa de mudança na concepção da 

avaliação com foco no mercado para a ênfase na melhoria da qualidade. Cabral Neto (2009), 

porém, aponta que: 

[...] os estudos da comissão forneceram apenas referências genéricas para o 
delineamento da nova sistemática de avaliação e que a ideia de avaliação 
emancipatória, fortemente presente nas recomendações do estudo da comissão, não 
se materializou na proposta final do modelo avaliativo concebido pelo governo, que 
se configurou com enfoque no controle e na regulação [...] (CABRAL NETO, 2009, 
p. 35) 

Dessa forma, o entrechoque de concepções mutuamente contraditórias que 

norteou o processo de formulação, deu outro formato ao SINAES. Da proposta da CEA até a 

promulgação da Lei nº 10.861/2004 muitos fatos ocorreram: debates no MEC e em fóruns; 

resistência do então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, que defendia o IDES; 

oposição de parte da imprensa (FOLHA DE S. PAULO, 2003); aprovação da MPv nº 

147/2003, que instituiu o SINAPES; mudança de Ministro; emendas no Congresso Nacional. 

Esse percurso contribuiu para que a ideia de avaliação formativa, presente no estudo da CEA, 

tomasse outra forma na proposta final, configurando-se em outro enfoque. 

 

5.1.2 Lei 10.861/2004: a institucionalização do SINAES 

 

A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o SINAES, foi uma síntese 

complexa de todas as contribuições anteriores, oriundas de diversas perspectivas. Desse 

modo, o SINAES tornou-se um composto, misto, heterogêneo, o que fez com que Bertolin 

(2004) a denominasse de “Lei híbrida”. 

No artigo 1º, tem-se como objetivo do SINAES: “[...] assegurar processo nacional 

de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes [...]” (BRASIL, 2012, grifo nosso). Assim, ao que parece, a 

avaliação institucional como o centro do processo da avaliação, ideia recomendada pela CEA, 

deixou de ser o foco. O SINAPES, proposto pelo Ministro Cristovam Buarque e instituído 

pela MPv nº 147/2003, apoiado no processo de ensino-aprendizagem, na capacidade 
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institucional e na responsabilidade do curso, ao que tudo indica, configurou a Lei ao incluir 

esses três eixos como modelo final do SINAES. Isso, posteriormente, como será discutido, 

abriu caminho para a redução da educação a resultados quantificáveis. O exame, que mede 

desempenhos estudantis, passou a servir de informação básica aos índices, que, por 

conseguinte, se transformam em classificações e representam numericamente a “qualidade” 

dos cursos e das instituições. 

No artigo 1º, § 1º mantêm-se fundamentos propostos pela CEA, notadamente os 

princípios da eficácia institucional, efetividade acadêmica e social, compromisso e 

responsabilidade social, educação como direito social, respeito à identidade e à diversidade 

institucionais: 

O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos 
valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 
autonomia e da identidade institucional. (BRASIL, 2012, grifo nosso) 

O mesmo ocorre com os incisos do artigo 2º, que também possuem estreita 

relação com princípios propostos pela CEA: avaliação interna e externa, globalidade, prática 

social com objetivos educativos, publicidade, respeito à identidade e à diversidade 

institucionais e participação: 

Art. 2º O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de 
desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 

I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 
integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 
finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de 
seus cursos; 

II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 
avaliativos; 

III – o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 
instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 
representações. (BRASIL, 2012) 

O caput do artigo 3º afirma que “A avaliação das instituições de educação 

superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de 

suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões 

institucionais [...]” e cita dez dimensões que devem constituir a avaliação institucional: 1) 

missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 2) perspectiva científica e 

pedagógica formadora: políticas, normas e estímulos para o ensino, a pesquisa e a extensão; 
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3) responsabilidade social da IES; 4) comunicação com a sociedade; 5) políticas de pessoal, 

carreira, aperfeiçoamento, condições de trabalho; 6) organização e gestão da instituição; 7) 

infra-estrutura física e recursos de apoio; 8) planejamento e avaliação; 9) políticas de 

atendimento aos estudantes; 10) sustentabilidade financeira. 

No caput do artigo 4º “A avaliação dos cursos de graduação tem por objetivo 

identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em especial as relativas ao perfil 

do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica.” (BRASIL, 

2012, grifo nosso). Pode-se afirmar que esses pressupostos da avaliação institucional e dos 

cursos de graduação também estão fundamentados nas recomendações da CEA. 

Entretanto, no parágrafo único do artigo 2º, determina-se que os resultados da 

avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes “[...] constituirão 

referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior [...]”. A 

regulação do sistema inclui o credenciamento e recredenciamento de instituições, além da 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, consoante já previsto 

na LDB. Estes se constituem em processos distintos da avaliação, embora tomem em conta os 

seus resultados. A Lei, assim, também possui elementos da concepção de Estado-avaliador 

vigente desde o Governo FHC. Nesse sentido, muito mais próximo da epistemologia 

quantitativista e da perspectiva de regulação/controle, a Lei estabeleceu que a avaliação das 

IES (Art. 3º, § 3º), dos cursos de graduação (Art. 4º, § 2º) e do desempenho dos alunos de 

cada curso no ENADE (Art. 5º, § 8º), resultaria na aplicação de conceitos, ordenados em uma 

escala com cinco níveis42. Isso abriu possibilidades para classificações e o estabelecimento de 

rankings, até porque, conforme observado no inciso II do artigo 2º, deve ser assegurado o 

caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos. 

Reformulando o PAIDEIA proposto pela CEA, que possuía um objetivo 

educativo e uma concepção formativa que propiciaria elementos de reflexão e análises, sem a 

conotação competitiva, o artigo 5º se aproxima mais de uma avaliação de produto ao 

determinar que o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação deve ser examinado 

através do ENADE. A concepção da aplicação dessa prova está fundamentada na ideia de 

controle: “O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

                                                             

42 Posteriormente, o Art. 32 da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, que regulamentou os procedimentos de 
avaliação do SINAES, estabeleceu que os níveis 4 e 5 indicariam pontos fortes, os níveis 1 e 2 indicariam pontos 
fracos e o nível 3 indicaria o mínimo aceitável para os processos de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos e de credenciamento e recredenciamento de instituições. 
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programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação [...]”. 

(Art. 5º, § 1º). Dias Sobrinho (2010, p. 211-212) observa que: 

[...] o documento original do SINAES propunha a aplicação de um instrumento 
amplo e integrador, no lugar de um exame ou prova: o processo de Avaliação 
Integrada do Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área – PAIDEIA. 
Esse instrumento buscaria consolidar a idéia de processo, de integração, de 
movimento, evolução e inovação, contrapondo-se à avaliação produtivista, estática e 
de meros resultados. Não se tratava simplesmente de constatar desempenhos de 
estudantes, mas de avaliar as grandes tendências curriculares, as dinâmicas 
formativas e as relações interdisciplinares de conjuntos de cursos que constituem as 
grandes áreas do conhecimento, como ciências humanas, exatas, tecnológicas e da 
saúde. A proposta do PAIDEIA não foi bem entendida e acabou recusada pelo 
MEC, pela mídia e pelo Congresso Nacional. Em seu lugar, vingou o Exame 
Nacional do Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

Na proposta do PAIDEIA, o exame seria aplicado a grupos amostrais de 

estudantes, em diferentes momentos do percurso dos estudantes. Já o ENADE é aplicado aos 

alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso (Art. 5º, 

§ 2º), mas como ficou facultativo o uso de procedimentos de amostragem, desde 2009 o 

exame passou a ser censitário. Ver-se-á que, após o período de formulação do SINAES, o 

ENADE foi incorporando índices que facilitaram a elaboração de rankings. Para Barreyro e 

Rothen (2006, p. 966), o processo de criação de uma prova em larga escala aplicada aos 

estudantes, desde o ENC-Provão até o ENADE, foi se constituindo como uma colcha de 

retalhos. “No fim, persiste a avaliação do produto educação, apesar das críticas sucessivas, o 

que nos conduz às ‘condicionalidades’ das agências internacionais de empréstimo”. 

Conforme sugestão da CEA, mas que não havia sido contemplada na MPv nº 

147/2003 do SINAPES, a Lei instituiu a CONAES, órgão colegiado de coordenação e 

supervisão do SINAES, vinculado ao Gabinete do Ministro da Educação. As principais 

atribuições são: propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos de avaliação; e 

estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação. O artigo 7º 

estabeleceu que a CONAES fosse composta de treze membros: cinco especialistas em 

avaliação ou gestão universitária; três oriundos de organizações representativas dos 

segmentos universitários; e cinco representantes do MEC (na prática ficou um de cada órgão: 

INEP, CAPES, SESu, SEMTEC, SEED). Por outro lado, a realização da avaliação continuou 

como responsabilidade do INEP (Art. 8º). 

Ficou estabelecido que a avaliação das instituições deve ser desenvolvida em dois 

momentos: autoavaliação, conduzida pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA); e 

avaliação externa, realizada por comissões externas designadas pelo INEP, segundo diretrizes 

da CONAES. Os resultados do processo de avaliação da instituição devem ser encaminhados 
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à CONAES para a elaboração de seu parecer conclusivo. Esse parecer, encaminhado para 

órgãos competentes, é a base para o desenvolvimento de políticas internas da IES, bem como 

para a implantação ou manutenção de políticas públicas relacionadas à regulação da educação 

superior do país. Para os resultados considerados insatisfatórios, tem-se a formalização do 

Protocolo de Compromissos – ideia oriunda do SINAPES do Ministro Cristovam Buarque –, 

a ser cumprido pela direção do curso e da instituição, visando à superação das falhas e 

insuficiências (Art. 10). O descumprimento desse protocolo enseja a aplicação de diversas 

penalidades. Isto é, tem-se como fundamento a adoção de uma política de premiação e 

punição de instituições com base nos conceitos. O mesmo foi fixado para os estudantes: “Aos 

estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação concederá estímulo, 

na forma de bolsa de estudos [...]” (Art. 5º, § 10). 

Diante do exposto, vê-se que a Lei que criou o SINAES apresenta tanto 

características da avaliação emancipatória quanto da regulatória. Estão presentes concepções 

distintas, tendo influências tanto do PAIUB – recuperada pela CEA na proposta de 

autoavaliação – como do ENC-Provão – com a ideia de controle e aferição de produto. Para 

Queiroz (2011, p. 62), a proposta de autoavaliação do SINAES: 

[...] vai ao encontro do PAIUB em aspectos como: a) a concepção formativa de 
avaliação; b) os princípios que orientam o processo; c) o caminho metodológico para 
a implementação da autoavaliação; d) o desejo de criar uma cultura de avaliação no 
interior das instituições. 

Existe, numa certa medida, uma preocupação em diferenciar os processos de 

avaliação e regulação, de forma que foram introduzidos vários instrumentos objetivando 

assegurar o caráter sistêmico da avaliação, a integração das distintas etapas do processo e uma 

concepção global da instituição avaliada. Porém, Barreyro e Rothen (2006, p. 971) alertam 

que: 

[...] o SINAES é o resultado da cumulação e da metamorfose. Os três pilares que 
constituem o Sistema atualmente são derivados das experiências anteriores: a) a 
Avaliação Institucional, do PAIUB, b) a Avaliação dos Cursos de Graduação, da 
Avaliação das Condições de Ensino e c) o Exame Nacional do Desempenho dos 
Estudantes, do Provão. A cumulação dos mecanismos de avaliação foi realizada sem 
considerar que cada um deles é produto de valores e paradigmas divergentes: a visão 
formativa/emancipatória do PAIUB, fundada na participação e na autonomia 
institucional, a visão somativa da Avaliação das Condições de Ensino e o 
mecanismo de ranking do Provão. (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 971) 

Um ponto também a se pensar é que a avaliação interna, da forma como ficou 

estabelecida, acaba instaurando uma superposição do processo de regulação sobre o de 

avaliação. Isto é, o processo de autoavaliação ocorre em razão de uma perspectiva de controle. 

Queiroz (2011), ao analisar um processo de autoavaliação de uma universidade, constatou que 
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a avaliação se reduziu pela determinação de controle do Estado em função de procedimentos 

regulatórios de credenciamento, recredenciamento, autorização, reconhecimento, renovação 

de reconhecimento, cumprimento de prazos, apresentações formais de relatórios etc.  

Apesar de o SINAES em sua proposta inicial – CEA – mencionar a regulação não 
como mera função burocrática e legalista, mas principalmente articulada à avaliação 
educativa propriamente dita, na implementação desses processos, esse referencial 
pode ganhar outros sentidos em decorrência da diversidade de ideias filosóficas, 
éticas, políticas e pedagógicas que as envolvem, como também pela força do texto 
da lei n. 10.861/2004, que enfatiza a regulação. (QUEIROZ, 2011, p. 207) 

Assim, a avaliação interna, que deveria envolver toda a comunidade acadêmica, 

tem comprometido e distorcido seu caráter formativo para se transformar em um simples 

cumprimento legal-burocrático. 

Bertolin (2004, p. 75), membro da CEA, comentou: “[...] o SINAES da Lei 

10.861 é um sistema híbrido, contendo características emancipatórias e controladoras, ou seja, 

a avaliação resultante da Lei poderá ter, na sua implementação, tanto objetivos de controle 

como objetivos de caráter formativo.”. Da forma como ficou estabelecido, o SINAES está 

sujeito ao enfoque utilizado na implementação para definir qual abordagem, dentre as forças 

em luta pela concepção hegemônica, prevalece. 

Enfim, nem todos os aspectos da proposta inicial para o SINAES foram 

concretizados e características da abordagem da política de avaliação anterior foram mantidas, 

indicando que houve um entrechoque ideológico entre dezembro de 2003 até a sanção da Lei 

em abril do ano seguinte. 

 

5.2 Pós-formulação 

 

Com a aprovação da Lei e a publicação da Portaria do MEC nº 2.051/2004, que 

regulamentou os procedimentos do SINAES, as duas concepções de avaliação continuaram 

coexistindo em disputa para impor a visão hegemônica. Conforme demonstra Barreyro e 

Rothen (2006), essas concepções se manifestaram nos sucessivos documentos publicados pela 

CONAES, órgão colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, a que compete 

estabelecer diretrizes para organização de avaliação. Destacam-se aqui “Diretrizes para a 

Avaliação das Instituições” (CONAES, 2004a), o “Roteiro da Auto-Avaliação Institucional” 

(CONAES, 2004b) e “Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: diretrizes e 

instrumento” (CONAES/INEP, 2005). Para Rothen (2006), as Diretrizes (CONAES, 2004a) e 
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o Roteiro (CONAES, 2004b) se aproximam predominantemente da concepção defendida pela 

CEA. Por outro lado, a Avaliação Externa (CONAES/INEP, 2005) assume uma visão 

regulatória da avaliação. Isso certamente é reflexo da representação plural da CONAES 

(grosso modo: cinco especialistas em avaliação ou gestão universitária; três oriundos de 

organizações representativas dos segmentos universitários; e cinco representantes do MEC). 

Em relação aos dois primeiros documentos, ROTHEN (2006, p. 117) detalha que “Nesses 

documentos, nitidamente os autores buscam resgatar o espírito da proposta da CEA, tanto que 

a lei é pouco citada, no primeiro documento sete vezes [...]. No Roteiro três vezes [...].”. 

Nas Diretrizes são sistematizados a concepção e os princípios da avaliação 

postulados pelo SINAES e definidos os direcionamentos para a sua implementação. Elas são 

operacionalizadas por meio do Roteiro, visando facilitar a organização do processo de 

avaliação interna e a preparação da etapa de avaliação externa. Isto é, as Diretrizes são o 

parâmetro básico para orientar as atividades dos responsáveis pela execução da avaliação, seja 

o INEP, em âmbito nacional, sejam as CPAs, no âmbito de cada IES. As Diretrizes resgatam a 

ideia da avaliação institucional como centro do processo avaliativo e sua finalidade 

construtiva e formativa. Por conseguinte, recuperando o conteúdo geral da CEA, o documento 

distingue avaliação e regulação, de forma que “Esta compreende o processo documental e a 

verificação in loco, por especialistas selecionados, das condições acadêmicas existentes com 

vistas ao credenciamento de IES, à autorização e reconhecimento de cursos.” (CONAES, 

2004a, p. 4). Já a avaliação institucional é desenvolvida por membros internos e externos, 

com o objetivo de “[...] promover a realização autônoma do projeto institucional, de modo a 

garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e no 

cumprimento de sua pertinência e responsabilidade social.” (loc. cit).  

O Roteiro de Autoavaliação Institucional (CONAES, 2004b), a título de 

orientações e sugestões às CPAs para a implementação do processo interno de avaliação 

institucional, elenca, para cada uma das dez dimensões explicitadas na Lei, os elementos 

necessários para a construção dos instrumentos avaliativos. Assim, constam para cada 

dimensão do Roteiro o núcleo básico e comum, o núcleo de temas optativos, a documentação, 

os dados e os indicadores necessários. Para Rothen (2006, p. 119), “O Roteiro para a 

Avaliação Interna tem a mesma fundamentação teórica da avaliação presente nas Diretrizes e 

foi elaborado com o intuito de oferecer apoio técnico às IES na elaboração das propostas de 

avaliação institucional.” 
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Quanto ao documento Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior 

(CONAES; INEP, 2005), na primeira parte, a CONAES apresenta as diretrizes para avaliação 

externa, que constituem referenciais básicos para orientar as atividades dos responsáveis pelos 

processos de avaliação externa no âmbito do INEP. Na segunda parte do documento, expõe-se 

o instrumento para a avaliação externa de IES. Essa seção foi elaborada pela CONAES e pela 

Diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior (DEAES) do INEP. Há um 

elevado nível de detalhamento apresentado nos instrumentos para a avaliação externa. 

Existem muitas informações que devem ser coletadas e uma explicitação minuciosa de cada 

indicador e os critérios a serem considerados para informar se os mesmos foram alcançados. 

Também, para cada dimensão avaliada devem ser informadas as forças/potencialidades, as 

fragilidades/pontos que requerem melhoria e as recomendações. Para Rothen (2006, p. 120), 

“Considerando as diferenças no estilo da redação e do encaminhamento da proposta de 

avaliação externa é possível afirmar que o documento tenha sido redigido por atores sociais 

diferentes.”. Para o autor, no sentido geral, o discurso dirige-se paulatinamente no sentido de 

separar a autoavaliação da avaliação externa. Assim, estaria explícita a indefinição, nos 

bastidores, quanto ao tipo de avaliação a ser adotado. 

Embora já existisse a Portaria do MEC nº 2.051/2004 regulamentando os 

procedimentos do SINAES, em 2006 foi promulgado o Decreto nº 5.773, que dispôs sobre o 

exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de IES e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Isto é, uma “ponte” entre avaliação e 

regulação. Trata, também, das competências de secretarias e órgãos do MEC (SESu, SEED, 

SETEC, INEP) nestes processos, bem como do CNE. O Decreto consolida o movimento dos 

documentos publicados pela CONAES/INEP. Um aspecto que o estrutura é que se assume a 

orientação das Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior de que 

ocorrem três momentos no processo: 1) Regulação: realizada por meio de atos administrativos 

autorizativos do funcionamento de IES e de cursos (Art. 1º § 1º); 2) Avaliação: realizada pelo 

SINAES constitui referencial básico para os processos de regulação e supervisão (Art. 1º, § 

3º); e 3) Supervisão: realizada a fim de fiscalizar a conformidade da oferta de educação 

superior com o marco normativo (Art. 1º, § 2º). Como apontam Sousa e Bruno (2008, p. 202), 

porém, o destaque dado à regulação tende a condicionar a finalidade da avaliação. Desse 

modo, avalia-se para subsidiar o exercício da função reguladora pelo MEC, induzindo, na 

prática, uma concepção de avaliação como instrumento de controle. Ainda que se conceda 

importância à autoavaliação no discurso, ao assumir fins regulatórios, pode-se reduzi-la ao 
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uso no marketing educacional, ou ainda, estimular a dissimulação dos dados em decorrência 

da preocupação com os efeitos dos resultados obtidos. 

Rothen (2006) percebe que o Decreto nº 5.773/2006 insinua a separação entre 

autoavaliação e avaliação externa. Enquanto que no Art. 2º, inciso I da Lei 10.861/2004, 

como visto no tópico anterior, está previsto que o SINAES deve assegurar, entre outras 

coisas: “avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada 

das dimensões [...]”, o Art. 58, § 1º do Decreto estabelece em incisos distintos que o SINAES 

compreende os seguintes processos de avaliação institucional: “I – avaliação interna das 

instituições de educação superior; II – avaliação externa das instituições de educação 

superior; [...]”. É um desdobramento sutil, mas que repercute simbolicamente e 

operacionalmente. 

Em 2007, teve-se o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Nesse 

contexto, foi promulgado o Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, que dispôs sobre a 

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Compromisso), 

criando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Este é o indicador para a 

verificação do cumprimento de metas fixadas no termo de adesão ao Compromisso. O IDEB 

segue os critérios do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) definidos pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que tem como 

finalidade a produção de indicadores sobre os sistemas educacionais de diversos países, a 

partir da análise comparada de testes estandardizados aplicados a estudantes na faixa dos 15 

anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória. Assim, já se 

indicava, na educação básica, uma opção pela perspectiva de medida e controle de 

desempenho a partir de índices e a busca obsessiva por um sistema de avaliação comparada 

internacionalmente, permitindo vincular e legitimar discursos e políticas nacionais para a 

educação. 

Não obstante um dos princípios da CEA ter sido a ideia de solidariedade e da 

cooperação intra e interinstitucional, em contraposição aos pressupostos da competitividade, 

concorrência e sucesso individual, em 2008, foram instituídos o Conceito Preliminar de 

Cursos (CPC) para fins dos processos de renovação de reconhecimento de curso – 

regulamentado pela Portaria Normativa MEC nº 4, de 05/08/2008 – e o Índice Geral de 

Cursos (IGC) das IES – instituído pela Portaria Normativa MEC nº 12, de 05/09/2008. No 

documento da CEA, a autoavaliação institucional tinha um caráter educativo, reservando as 

comparações ao âmbito interno. Defendia-se, portanto, o não uso de rankings e classificações 
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de qualquer tipo: seja por notas, menções ou códigos numéricos ou alfabéticos. Com a criação 

dos índices em 2008, porém, ao que parece, o projeto da CEA não se realizou, resgatando-se, 

assim, a prática de avaliação que ocorria com o ENC-Provão. 

O CPC, um indicador prévio da situação dos cursos de graduação, é a tentativa de 

incorporar ao processo de avaliação da educação superior critérios ditos “objetivos” – logo, 

poderiam ser divulgados como indubitáveis e de efeitos inquestionáveis – de qualidade e 

excelência dos cursos. O CPC vai de 1 a 5 e é divulgado anualmente, junto com os resultados 

do ENADE. Cursos que obtém CPC 1 e 2 são automaticamente incluídos no cronograma de 

visitas dos avaliadores do INEP. Conceito igual ou maior que 3 representa os cursos que 

atendem aos critérios de qualidade para funcionarem; sendo assim, eles podem optar por não 

receber a visita dos avaliadores e, desse modo, transformar o CPC em conceito permanente. 

Já os cursos com conceito 4 e 5 são os de excelência, devendo ser vistos como referência 

pelos demais. O conceito permanente serve como referência para subsidiar o processo de 

regulação. 

O CPC é composto de: a) Desempenho dos concluintes no ENADE; b) 

Desempenho dos ingressantes no ENADE; c) Indicador de Diferença entre os Desempenhos 

Observado e Esperado (IDD); d) Qualidade do corpo docente; e) Infraestrutura escolar e 

organização didático-pedagógica. As três primeiras medidas são realizadas através do 

ENADE. Já as outras duas são dados variáveis de insumo – que considera corpo docente, 

infraestrutura e programa pedagógico – e são coletadas através do Censo da Educação 

Superior e de respostas ao questionário socioeconômico do ENADE (POLIDORI, 2009). 

Prioriza-se mais uma qualidade formal quantitativa (organização didático-pedagógica, corpo 

docente e instalações) do que uma qualidade real qualitativa. 

É possível perceber um movimento de retorno à redução do processo de avaliação 

tendo como primazia os testes e exames, como ocorria no ENC-Provão. Na proposta de CEA, 

tinha-se a avaliação institucional como foco. A educação transcendia o desempenho estudantil 

em provas, buscando significados mais amplos da formação humana integral e pondo em 

questão a responsabilidade social das IES. Na Lei nº 10.861/2004, teve-se como modelo do 

SINAES os três eixos: avaliação das IES, dos cursos de graduação e do desempenho de seus 

estudantes. Com o CPC, prioriza-se especialmente esse último pilar como elemento definidor 

de qualidade de um determinado curso ou IES. 
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O outro índice, o IGC, é um referencial orientador das comissões de avaliação 

institucional. Conforme o artigo 2º da Portaria Normativa do MEC nº 12/2008, o IGC é 

calculado com base na: a) média ponderada dos CPC, sendo a ponderação determinada pelo 

número de matrículas em cada um dos cursos de graduação correspondentes; e b) média 

ponderada das notas dos programas de pós-graduação, obtidas a partir da conversão dos 

conceitos fixados pela CAPES, sendo a ponderação baseada no número de matrículas em cada 

um dos cursos ou programas de pós-graduação stricto sensu correspondentes. Nas instituições 

sem cursos ou programas de pós-graduação avaliados pela CAPES, entretanto, o IGC é 

calculado somente por meio da média ponderada dos CPC. Interessante notar que, segundo o 

Censo da Educação Superior 2011 (INEP, 2012), das 2.365 IES brasileiras, 190 (8%) são 

Universidades. Os Centros Universitários (5,5%), as Faculdades (84,7%) e os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (1,7%) compõem o restante do quadro. De 

acordo com a legislação brasileira da educação superior, somente as universidades têm como 

finalidade desenvolver ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. As faculdades e 

centro universitários não possuem a exigência de oferecer pós-graduação stricto sensu. Este, 

porém, é o elemento considerado no segundo momento de cálculo do IGC. Em última 

instância, tem-se um indicador nacional que contempla apenas cerca de 8% das IES.  

O CPC e o IGC, buscam concentrar, num único momento, informações de um 

único aspecto do SINAES, as informações sobre os cursos e a IES, classificando-os e tendo 

como resultado um ranqueamento. Não obstante o SINAES e o ENADE terem sido 

concebidos de forma a evitar classificações e punições, em setembro de 2008, o próprio MEC 

divulgou um ranking (BRITO, 2008). Cabral Neto (2009, p. 47) observa também que “[...] o 

ENADE tem assumido maior destaque no conjunto do processo de avaliação do Sinaes, tendo 

sido, inclusive, utilizado como forma de classificar as instituições.”. No fundo, esse 

direcionamento evidencia a concepção de gestão educacional vigente43. Partindo do 

pressuposto de que a divulgação de índices conduz a melhoria das instituições, esses índices 

                                                             

43 Em meio à influência da OMC, OCDE, do Processo de Bolonha, entre outros, um novo elemento no atual 
contexto da “economia do conhecimento global” é a classificação de IES a nível mundial, que repercute na 
venda de “produtos” no “mercado educacional”. Vive-se hoje, como demonstra Morosini (2010), na educação 
superior, uma tendência para legitimar rankings de âmbito internacional, com muitas formas e combinações 
possíveis de classificações e com uso de métricas para metodologias e resultados. Dias Sobrinho (2003b, p. 19) 
comenta: “A qualidade passou a ser definida por critérios supranacionais baseados em determinantes 
econômicos. Estão sendo criados instrumentos supranacionais de controle, tais como agências de acreditação 
para assegurar os padrões gerais de qualidade. Essa tendência de adoção de instrumentos de controle e de 
padrões supranacionais tende a adquirir mais força caso a educação venha a ser formalmente definida como 
serviço regulado pelos acordos firmados no âmbito da OMC.” 
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assumem a função de monitorar o sistema, sobretudo as instituições privadas, e estabelecer 

metas de desempenho. Conforme apontam Barreyro e Rothen (2011, p. 85): 

Na educação superior, os índices são efetivamente instrumentos de monitoramento 
das instituições de educação privadas e permitem que essas estabeleçam metas 
vinculadas ao mercado consumidor de educação. Apesar de as instituições públicas 
federais também estarem sujeitas aos processos de avaliação promovidos pelo 
Estado, a sua repercussão é muito pequena, porque, ou elas não se sensibilizam 
pelos resultados ou estes não têm consequências importantes. 

Percebe-se que, com o CPC e o IGC, o ENADE passou a ocupar papel central no 

SINAES. Ambos os índices geram um ranking com consequências para o processo de 

regulação de cursos e instituições e, assim, tal como ocorreu com o ENC-Provão, seus 

resultados passaram a desempenhar papel preponderante no processo de regulação. Dessa 

forma, reduziu-se a importância da avaliação institucional, uma vez que os resultados do 

ENADE – realizado apenas com estudantes – tornaram-se mais expressivos que o amplo 

processo de avaliação multidimensional dos cursos e instituições, que exige análise e reflexão 

de toda a comunidade acadêmica. Os resultados vindos a público, tendo por base 

fundamentalmente os conceitos obtidos no ENADE, acentuam as orientações das políticas 

com ênfase no “mercado educacional”, para informar sobre o produto que está sendo 

oferecido, em detrimento de processos de avaliação institucional. 

 

5.3 O SINAES e as possibilidades atuais de encaminhamentos 

 

A política de avaliação praticada pelo SINAES vem cumprindo o papel de 

regulação e controle demandado pelo desenho que o Estado brasileiro assumiu e pelo lugar 

que a educação superior ocupa nesse contexto. Conforme o Quadro 5, a concepção 

recomendada no Relatório da CEA, em que integração e participação estavam subjacentes no 

conceito de avaliação, foi traduzida parcialmente na legislação, ficando mais identificada com 

uma concepção avaliativa que representa um aspecto mais técnico e instrumental, isto é, que 

envolve um levantamento de dados, de informações, mas não os submete a um processo de 

reflexão e questionamento. Ao contrário, esse tipo de avaliação serve mais como 

culpabilização de órgãos, setores e pessoas. 
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Quadro 5 – O SINAES: antes e depois da formulação 

 CEA 
2003 

Lei 10.861 
2004 

Portarias 
2008 

Autores 

Comissão mista, composta 
por quinze docentes de 

universidades, dois 
representantes do INEP, 

dois da SESu, um da 
CAPES e três estudantes.  

Congresso Nacional MEC 

Objetivo Propor a formulação de um 
sistema de avaliação Instituir o SINAES 

Introduzir no processo de 
avaliação critérios ditos 

“objetivos” 
Função / Concepção 

de avaliação Formativa Formativa / Regulação Controle 

Justificativa 

Melhorar o cumprimento 
da responsabilidade social 

e científica das da 
educação superior em seu 

conjunto 

Assegurar processo 
nacional de avaliação das 

IES, dos cursos e de 
estudantes 

Prestar informação ao 
mercado educacional 

Tipo de avaliação Avaliação institucional Avaliação interna e externa Teste 

Agentes da 
avaliação 

Comunidade acadêmica, 
comissão externa e 

CONAES 

INEP, sob as diretrizes da 
CONAES Estudante 

Unidade de análise Instituição Instituição, cursos e 
estudantes 

Instituição, cursos e 
estudantes 

Instrumentos Indicadores sociais Indicadores de desempenho Exame 

Fonte: Próprio autor 

A proposta original do SINAES enfatiza a ideia de sistema, foca centralmente a 

instituição e repudia as práticas de rankings. Na prática, porém, isso não ocorreu plenamente. 

No período pós-formulação, alguns de seus princípios foram se fragmentando. 

Paulatinamente, a instituição foi cedendo lugar aos cursos e o ENADE foi crescendo em 

destaque. Na mídia e na sociedade em geral, o ENADE tornou-se sinônimo de avaliação, em 

sentido pleno, como ocorrera nos tempos do ENC-Provão, como se todo o SINAES se 

resumisse a esse exame. 

Trata-se de uma mudança de perspectiva e concepção hegemônica: da produção 

de significados e reflexão sobre os valores do conhecimento e da formação, para o controle, a 

seleção, a classificação em escalas numéricas. Na contramão de um processo avaliativo 

emancipatório, as políticas de avaliação da educação superior no Brasil buscam a 

padronização e a mensuração da produção acadêmica voltada, prioritariamente, para as 

atividades de ensino. Com a criação do CPC e do IGC, resgata-se a prática de avaliação como 

medida e controle, com fins de mensuração e classificação das instituições; uma avaliação que 

atende às expectativas de eficiência e produtividade. Esses índices direcionam as ações para 

posturas, axiomas e enfoques próprios do paradigma técnico-burocrático; reduzem a 

potencialidade teórico-metodológica e ético-política do SINAES a índices, medida e controle. 
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Tem-se fundamentado na “hegemonia da perspectiva gerencialista” (FARIA, 2005), 

transformando a avaliação em monitoramento. 

Essa tendência representa um paradigma de avaliação de orientação técnica, 

enraizado, sobretudo, no controle. Distancia-se, desse modo, da concepção 

formativa/emancipatória. A evidência dada ao ENADE poderá acarretar o uso exaustivo de 

técnicas quantitativas, uma menor participação da comunidade acadêmica na autoavaliação 

institucional, pois se sentiria desestimulada a realizar respostas meramente formais – uma 

espécie de avaliação laudatória do tipo auditoria – e, consequentemente, numa omissão em 

torno do processo de avaliação. Perder-se-ia, dessa maneira, o diálogo entre os segmentos da 

comunidade acadêmica, despotencializando as possibilidades de debates acerca da gestão da 

IES. As CPAs perderiam sua função, pois as instituições passariam a direcionar as ações para 

o ENADE e o estudante, que se tornariam as principais fontes de informação para a 

formulação dos índices de qualidade. 

Nota-se que a educação superior, e, por conseguinte, sua avaliação, é objeto de 

discussões permanentes. Não há divergência quanto às suas importâncias ou ao fato de que 

“toda pessoa tem o direito à educação”, mas sim quanto à forma de realizá-las e conduzi-las. 

No âmbito da América Latina, realizou-se em 2008, na Colômbia, a Conferência Regional de 

Educação Superior (CRES), organizado pelo Instituto Internacional da UNESCO para a 

Educação Superior na América Latina e Caribe (IESALC). Quanto à avaliação, o que se 

destaca na Declaração do CRES é a ideia de fortalecer um “[...] processo de convergência dos 

sistemas de avaliação e revalidação nacionais e sub-regionais, visando dispor de padrões e 

procedimentos regionais de garantia de qualidade [...]” (CRES, 2008, p. 9, grifo nosso). 

No ano seguinte, o Brasil realizou o Fórum Nacional de Educação Superior 

promovido pela Câmara de Educação Superior do CNE. O Fórum foi realizado com o 

objetivo de: 1) difundir as diretrizes da CRES; 2) levantar subsídios à participação da 

delegação brasileira na Conferência Mundial de Educação Superior; e 3) destacar aspectos da 

política de educação superior para contribuir na Conferência Nacional de Educação (CONAE 

2010) e no encontro para revisão das metas do Plano Nacional de Educação 2011-2020. No 

que diz respeito à avaliação, destacou-se, em síntese, a necessidade de construir um modelo 

que, em vez de estimular a competição e a exclusão entre atores e IES, promovesse a 

cooperação e a ampliação do seu potencial (FNES, 2009). 
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Ainda em 2009, organizada pela UNESCO, aconteceu a Conferência Mundial 

sobre Ensino Superior, com o tema “As Novas Dinâmicas do Ensino Superior e Pesquisas 

para a Mudança e o Desenvolvimento Social”. O Comunicado – fruto das discussões – traz a 

ideia de que a educação superior é um bem público, sendo responsabilidade de todos os 

“investidores”. Dá a entender que “investidor” remete a governantes, pais, estudantes, 

empresas etc. Afirma que as “[...] instituições devem procurar novos meios de se expandirem 

no campo da pesquisa e inovação através de parcerias público-privadas de multi-stakeholders, 

incluindo pequenas e médias empresas” (UNESCO, 2009, não paginado) e que o 

financiamento privado deve ser estimulado. A garantia de qualidade também deve envolver 

investidores e devem ser estabelecidos sistemas que garantam a qualidade e padrões de 

avaliação. O Comunicado prescreve que os Estados Membros devem desenvolver políticas e 

estratégias para implantar e fortalecer sistemas de certificação de qualidade e estruturas 

regulatórias com o envolvimento de todos os investidores; 

Em 2010, ocorreu a Conferência Nacional da Educação (CONAE 2010), que se 

constituiu num fato histórico singular no setor educacional brasileiro, com a participação de 

diversos atores da sociedade: entidades de classe, movimentos sociais, agentes públicos, 

profissionais da educação, estudantes, pais etc. Sob o tema “Construindo o Sistema Nacional 

Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação”, a 

Conferência partiu de um Documento-Referência (CONAE, 2008), elaborado pela Comissão 

Organizadora Nacional, composta por membros de diversas entidades representativas. Uma 

das ideias centrais era propor a construção de um Sistema Nacional de Educação (SNE), 

responsável pela institucionalização de uma orientação política comum e de um trabalho 

permanente do Estado e da sociedade para garantir o direito à educação. Foram debatidas 

propostas para seis eixos temáticos, entre eles “Qualidade da Educação, Gestão Democrática e 

Avaliação”. Como resultado, “[...] teve-se como concepção político-pedagógica a garantia dos 

seguintes princípios: o direito à educação básica e superior, a inclusão em todas as dimensões, 

níveis, etapas e modalidades, a qualidade social, a gestão democrática e a avaliação 

emancipatória.” (CONAE, 2010, p. 41, grifo nosso). O Documento Final defende uma 

articulação entre a concepção de avaliação formativa, indicadores de qualidade e a efetivação 

de um subsistema nacional de avaliação da educação básica e superior. Ou seja, a CONAE, 

contrapondo-se à forma que tem sido desenvolvida a avaliação vigente, que resulta em 

controle e competição institucional, e opondo-se aos sistemas de incentivos (via prêmios e 

punições) e ao estabelecimento de rankings, defende uma visão mais ampla e sinaliza para um 
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processo avaliativo que articule educação básica e superior, amparado em uma visão 

formativa, considerando os diferentes espaços e atores, compreendendo que a instituição de 

educação é fruto de uma série de fatores internos e extraescolares que devem ser levados em 

consideração. Dessa maneira, além do rendimento escolar, a avaliação deve considerar outras 

variáveis e indicadores institucionais, como: os contextos socioculturais nos quais se realizam 

os processos de ensino e aprendizagem; os salários e a carreira dos professores; o atendimento 

extraturno aos estudantes que necessitam de maior apoio; número de estudantes por professor, 

dentre outros. 

Entretanto, o Projeto de Lei (PL) nº 8.035/2010, que estabelecerá o PNE para o 

decênio 2011-2020, definindo diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, não incorporou o 

Documento Final da CONAE (2010). Maués (2011, não paginado), analisando a educação 

superior no PL, afirma que: 

O objetivo da CONAE era, via sociedade civil organizada, por meio dos fóruns 
realizados em todo o país, contribuir efetivamente para a elaboração do Plano 
Nacional de Educação. Contudo, não foi isso que ocorreu. O documento 
encaminhado pelo Executivo (MEC) ao Legislativo não pode se configurar como 
propostas extraídas da Conferência Nacional de Educação [...] 

Uma das diretrizes traçadas no novo PNE é a melhoria da qualidade do ensino. 

Quanto à política de avaliação da educação superior, a proposta do PNE 2011/2020, na meta 

13, que trata da elevação da qualidade da educação superior, apresenta as seguintes 

estratégias: 

13.1) Aprofundar e aperfeiçoar o [...] SINAES [...] fortalecendo as ações de 
avaliação, regulação e supervisão. 

13.2) Ampliar a cobertura do [...] ENADE, de modo a que mais estudantes, de mais 
áreas, sejam avaliados no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação. 

13.3) Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições superiores [...]. 

13.4) Induzir a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 
meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação [...] 

13.6) Substituir o [...] ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de 
graduação pelo [...] ENEM [...] (MEC, 2010, p. 15-16) 

Assim, o que se vislumbra para o futuro em curto prazo é o aprofundamento do 

SINAES, a partir da ampliação do ENADE para um maior número de estudantes e de mais 

áreas, da elaboração de um instrumento próprio de avaliação aos cursos de pedagogia e 

licenciaturas – que indica para mais um mecanismo de controle na busca por resultados, 

estimulando a organização de “cursinhos” para obter “sucesso”, semelhante ao que já ocorre 

no exame da Ordem dos Advogados do Brasil –, e a substituição do ENADE realizado com os 
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ingressantes – alunos que integralizaram de 7% a 22% da estrutura curricular – pelo polêmico 

e criticado ENEM. Desse modo, a autoavaliação das IES continua ofuscada no meio disso 

tudo, sem sua centralidade no sistema. 

Na meta 15, que trata da garantia de que todos os professores da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam, uma estratégia chama atenção: “15.2) Consolidar o 

financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação 

positiva pelo SINAES [...] permitindo inclusive a amortização do saldo devedor pela docência 

efetiva na rede pública de educação básica.” (MEC, 2010, p. 17, grifo nosso). A ideia de 

pagamento ou desconto do saldo devedor do financiamento estudantil pela docência na rede 

pública dissimula astuciosamente o estímulo ao “mercado educacional”, na medida em que a 

concessão se daria a estudantes matriculados em cursos com índices ditos exitosos no 

SINAES (ou quem sabe, posteriormente, no ENADE). Isso certamente redundará no uso dos 

resultados das avaliações pelo marketing acadêmico das IES privadas para atrair alunos 

(“clientes”) e, consequentemente, obter (in)diretamente financiamento público. 

Por fim, destacou-se recentemente o PL nº 4.372/2012 do Poder Executivo, que 

propõe a criação do INSAES, que implicaria em mudanças na estrutura do SINAES. Caso 

aprovado, esse órgão será uma espécie de “agência reguladora” responsável pelas atividades 

referentes à avaliação e supervisão das IES e cursos de graduação no sistema federal de 

ensino, bem como à certificação das entidades beneficentes que atuem na área de educação 

superior e básica. Está subjacente a intenção de criar um órgão técnico, eficiente e com poder 

para atuar sobre o “mercado educacional”, em que cada vez mais “instituições-empresas” 

buscam mais lucro e ganhos de índices. Um dos papéis, inclusive, será o de aprovar 

previamente aquisições e fusões de IES. 

A principal atribuição do INSAES será o de realizar a avaliação externa das 

instituições federais e privadas e de seus cursos de graduação. Isto é, exercer o poder de 

controle e supervisão. Atualmente, essa avaliação externa in loco é de responsabilidade do 

INEP e é realizada por grupo de consultores ad hoc previamente designados. Com o INSAES, 

continuará a participação de professores especialistas por área de conhecimento como 

consultores nas equipes de avaliação, mas haverá também pelo menos um servidor efetivo 

como coordenador do grupo para, conforme expresso na Exposição de Motivos do PL, “[...] 

assegurar as coerências conceitual, epistemológica e prática [...]” (MEC, 2012, p. 40). Caberá 

ao INEP apenas planejar, orientar e coordenar o desenvolvimento dos periódicos exames de 
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estudantes, enquanto que o INSAES coordenará o processo de avaliação das IES e cursos. A 

CONAES, composta nos dias de hoje por treze membros e presidida por um dos membros 

escolhidos entre cidadãos com notório saber em avaliação, passará a ter um representante do 

INSAES, que será o presidente da Comissão. 

Assim, ao que tudo indica, além da ênfase no ENADE – que continuará, como 

visto, sob a responsabilidade do INEP –, o INSAES intensificará o destaque conferido à 

avaliação externa, que constituirá referencial para os processos de regulação e supervisão, 

para fins de emissão dos atos regulatórios de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação e credenciamento e recredenciamento de 

instituições. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Partiu-se, nesta pesquisa, do conceito de avaliação política, combinado com a 

noção de meta-avaliação, para identificar o conteúdo geral que fundamenta o SINAES. 

Assim, teve-se como foco o exame dos pressupostos e princípios socioeconômicos e políticos 

que resultou na construção do atual processo de avaliação da educação superior. Não se 

buscou dar visibilidade à dimensão propriamente procedimental ou aos trâmites 

instrumentais, mas sim às dimensões ideológicas que fizeram da avaliação um dos eixos 

estruturantes das políticas educacionais contemporâneas, pois, para além de controvérsias 

sobre aspectos técnicos, o que está em disputa são propriamente concepções sobre a educação 

superior e sobre qual tipo de sociedade se quer construir. 

Destarte, teve-se como problema de pesquisa apontar quais os pressupostos, 

princípios e conteúdo geral que fundamentam o SINAES. A hipótese foi a de que o conteúdo 

geral do SINAES está essencialmente fundamentado nos pressupostos e princípios de uma 

perspectiva de controle/regulatória da avaliação e de uma epistemologia somativa, 

quantitativista e objetivista, constituído por elementos que priorizam os testes e a 

classificação de cursos e instituições, baseados em valores de mercado. Isso foi demonstrado 

na pesquisa na medida em que se afirmou que o conteúdo geral do SINAES está 

“essencialmente” fundamentado nos pressupostos e princípios de uma perspectiva de 

controle/regulatória da avaliação. Não ocorre, porém, uma simples redução da avaliação a 

essa epistemologia somativa, quantitativista e objetivista, visto que não se trata de um projeto 

global e coerente. Com isso, não se afasta a influência de elementos voltados para uma 

perspectiva formativa, que foram incorporados, sobretudo, no início do processo de 

formulação do SINAES. Ou seja, a atual política de avaliação da educação superior condensa 

as tensões e o acirramento do entrechoque de paradigmas do campo da avaliação. Mas a 

perspectiva voltada para o controle da “mercadoria” assumiu um papel principal e tem traçado 

uma linha geral, afastando a concepção de autoavaliação formativa com enfoque nos 

processos para um plano secundário. Na verdade, esta muitas vezes é utilizada no discurso 

para dissimular a prática daquela. 

No decorrer da reflexão desenvolvida na pesquisa, a partir de uma avaliação 

política/meta-avaliação, percebeu-se a linha tênue que se construiu entre a educação como 

bem público e direito de todos e a educação vista como serviço com fins lucrativos. Nesse 
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sentido, a noção de educação como direito de todos e dever do Estado passou ao de 

mercadoria, favorecendo a criação de um “quase-mercado”, coerente com uma concepção de 

educação superior voltada para a economia e aos interesses individuais e privados. Vive-se 

hoje num contexto marcado pela transnacionalização, em que empresas instalam filiais ou 

franquias de universidades (às vezes, virtuais) estrangeiras no país. Assim, as transformações 

nas políticas avaliativas foram sendo moldadas por mecanismos de mercado, através do 

aparato governamental, orientado por organismos multilaterais, setores universitários a 

serviço do mercado e os adeptos do discurso da neutralidade. Isso indica que as ideias 

dominantes em uma determinada época constituem a expressão representativa da dominação 

material. A classe que é o poder econômico dominante numa determinada sociedade é 

também o poder ideológico dominante. 

Quanto ao processo de construção do SINAES, que partiu de toda essa discussão 

precedente, a CEA apresentou uma concepção de avaliação predominantemente democrática, 

formativa, emancipatória. Já na legislação posterior, há uma concepção de avaliação 

fundamentalmente somativa, de resultados, que serve de instrumento de regulação e controle, 

para ajustar esse nível de ensino à lógica do capital, isto é, ao “eficientismo” e ao 

produtivismo, ligando a qualidade aos interesses do mercado. O advento dos índices CPC e 

IGC sobrepôs a dimensão aluno às demais. Assim, tem-se perdido o princípio da globalidade 

da avaliação. Com a proposta de criação do INSAES, busca-se intensificar os mecanismos de 

supervisão da educação superior no Brasil, por meio das práticas internacionais em processos 

gerenciais, adequando estes mecanismos aos objetivos governamentais no que tange à 

educação superior. 

O processo de redução das relações complexas pode ser visto como um reflexo da 

perspectiva da nova gestão pública, que exige a medição, comparação e rankings, obtidos 

através de novos instrumentos de avaliação, auditoria, acreditação e fiscalização, típicos da 

atividade econômica. Ao continuar nesse rumo, o processo de avaliação institucional se 

tornará um mero instrumento burocrático, tornando pouco relevante o papel das CPAs e 

desestimulando as reflexões da comunidade acadêmica. Ou ainda, fazendo com que as IES se 

adaptem ao modelo de avaliação externa, em vez de criar uma prática de autoavaliação e de 

reflexão para seu desenvolvimento. Seguindo essa tendência, a avaliação da educação 

superior será um mero instrumento de classificação de cursos e instituições. A qualidade de 

um curso e, por conseguinte, de uma instituição, está dependendo, da forma como está sendo 

organizada, do desempenho do estudante em uma prova e de sua opinião a respeito de alguns 
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insumos, não sendo consideradas as especificidades de caráter mais institucional. A 

concepção “tecnicista” da avaliação, vista quase exclusivamente como instrumento da gestão 

governamental, está se tornando a dimensão principal. 

Vale observar que a posição aqui defendida não é de se contrapor à eficiência ou à 

accountability. O que não se pode aceitar, contudo, é que isso ocorra através de critérios 

produtivistas oriundos do campo empresarial. É preciso, porém, uma abordagem alternativa 

crítica dessas categorias; discutir outros sentidos possíveis, que sejam mais amplos, 

democráticos, dialógicos e progressistas. Não se pleiteia também que o Estado, sendo 

soberano, não organize o funcionamento de IES. Essa atividade, contudo, deve estar ligada a 

interesses éticos e a significados de cidadania e de sociedade. Assim, o controle externo não 

deve refrear ou, até mesmo, anular a autonomia, que também deve incluir mecanismos 

internos de controle. Assim, é preciso discutir critérios, parâmetros e metodologias, 

estabelecendo indicadores de cunho social para a avaliação das políticas educacionais. O 

papel do Estado em relação à educação deve ser maior do que controlar IES: a avaliação da 

educação superior, além da função de regulação, tem a função formativa de gerar o debate 

interno e externo dos rumos das IES. Também não se está defendendo aqui uma 

homogeneidade de valores ou concepções. O que está em questão é a necessidade de 

explicitação das concepções e fundamentos teórico-metodológicos implícitos nas avaliações. 

A avaliação deve ser entendida como um processo contínuo de autoconhecimento 

institucional, que fortalece o sistema de educação superior e aprimora as instituições, visando 

ao estabelecimento de um referencial de padrão para o ensino, a pesquisa e a extensão, 

socialmente comprometido. O referencial deve ser um amplo processo de compromissos com 

a qualidade social da educação. Tal processo, orientado para a melhoria da qualidade 

educacional, deve gerar também conhecimento para as tomadas de decisão institucionais. 

Talvez fosse o caso de se pensar, de fato, numa avaliação da educação que articulasse uma 

concepção de avaliação formativa e a efetivação de um sistema nacional de avaliação 

integrado da educação básica e superior (esta no sentido amplo: graduação e pós-graduação).  

Por fim, o debate em torno das políticas de avaliação da educação superior nesses 

últimos anos no Brasil demonstra que não há unanimidade. Sendo assim, ainda é possível 

inscrever na ordem do dia perspectivas educacionais progressistas. A Conferência Nacional 

de Educação tem se constituído em um espaço democrático de discussão e construção do 

Sistema Nacional de Educação. Para a CONAE 2014, um dos eixos centrais para debate será 

a qualidade da educação: democratização do acesso, permanência, avaliação, condições de 
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participação e aprendizagem. Nesse sentido, pode-se pensar em uma avaliação formativa que 

vise a padrões de qualidade científica, à melhoria dos processos administrativos e 

pedagógicos, construindo uma cultura democrática. Afinal, apesar da fração de classe 

detentora do poder econômico ser a beneficiária fundamental do Estado, os demais grupos 

também são capazes de influenciar as políticas através de focos de resistência. A 

sobrevivência da avaliação institucional formativa, nas políticas de avaliação da educação 

superior, ainda é uma questão em disputa. Embora não se possa esperar para um futuro 

próximo uma reversão radical da marcha neoliberal, a luta por uma educação de qualidade e 

uma avaliação sem conotação mercadológica pode alcançar através da consciência, militância 

e crítica significativos avanços. Mas isso ainda se constitui em um desafio. 
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