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Este é um momento oportuno e desafiador. O debate 
contemporâneo sobre o propósito da educação superior 
precisa ser reorientado: na transmissão de valores, bem 
como na utilidade das competências; na sua emancipação, 
bem como no seu papel fundamental na sociedade moderna 
(David Watson). 
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RESUMO 

 

O presente trabalho intitulado SINAES: as diferentes faces da avaliação na UFRN tem como 
objetivo analisar a configuração que a política nacional de avaliação para o ensino superior vem 
assumindo na UFRN. Partimos do pressuposto de que, nos últimos anos, tem havido uma 
oscilação entre as concepções de avaliação que, na lógica da gestão pública, tem privilegiado 
uma perspectiva que se apresenta como promotora da qualidade, ora com aspectos 
reguladores, ora formativos. O texto discute o uso da edificação de novos instrumentos de 
avaliação para o ensino superior situando-a no âmbito das novas demandas contextuais na 
reforma do Estado em que este passa a promover e mensurar a qualidade com base nos 
valores da excelência e da competitividade. Esse movimento decorre da redefinição do papel do 
Estado, que vem assumindo feições de Estado avaliador. A partir de uma retrospectiva histórica 
das iniciativas do governo no campo da avaliação, explicitamos as características das políticas 
de avaliação delineadas ao longo das últimas décadas. Servimo-nos de um referencial teórico-
metodológico que visa analisar as múltiplas determinações que configuram uma determinada 
realidade a partir de um movimento maior de totalidade. Nesse sentido, são identificadas 
conexões e rupturas que surgiram, ao longo da história das políticas de avaliação voltadas para 
o ensino superior verificando os seus determinantes, visando explicar melhor a realidade. Para 
investigarmos o objeto de estudo, utilizamos, como procedimentos metodológicos, a pesquisa 
bibliográfica e documental, as entrevistas semiestruturadas e a obervação não-participante. O 
estudo revelou haver, na instituição, diferentes práticas de avaliação e que, antes da 
implantação do SINAES, já havia uma cultura de avaliação institucional, mais participativa e 
democrática que se contrapõe à rigidez presente na autoavaliação instituída pelo SINAES e, 
seguida, pela Comissão Própria de Avaliação. Verificamos, também, que a implantação do 
SINAES, na URFN, vem sendo realizada de forma muito lenta e a amplitude e complexidade do 
processo avaliativo têm contribuido para dificultar a sua implementação em todas as dimensões 
previstas pelo MEC. Ainda foi possível evidenciar que, em sua operacionalização, o SINAES 
tem assumido uma postura de avaliação muito mais normativa e voltada para o estabelecimento 
de rankings entre cursos e intituições do que em estabelecer uma avaliação mais qualitativa do 
ensino. No que se refere à avaliação do Curso de graduação submetido às três dimensões de 
avaliação propostas pelo SINAES (autoavaliação, Avaliação de Cursos e ENADE) não foi 
possível verificar uma efetiva integração entre as modalidades de avaliação realizadas.Os 
resultados são considerados isoladamente, em uma visão, apenas, parcial do curso avaliado o 
que descaracteriza a proposta do SINAES como um sistema de avaliação global.  

Palavras-chave: Estado avaliador. Ensino superior. Políticas de avaliação. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis entitled SINAES: the different faces of the evaluation at UFRN, aims to analyze the 
configuration that the national policy for assessment in higher education has taken on UFRN. 
We assume that in recent years there are an oscillation between the concepts of evaluation, 
according with the logic of public administration it has preferred an approach that presents itself 
as a promoter of quality, sometimes with regulatory aspects, sometimes with educational ones. 
The text discusses the use of the new assessment tools for higher education placing them under 
the new demands on state reform context in which this is to promote and measure quality based 
on the values of excellence and competitiveness. This movement arises from the redefinition of 
the role of the State that has been taking features of Evaluator State. From a historical review of 
government initiatives in the field of evaluation, we analyze the characteristics of assessment 
policies outlined over the past decades. We are based on the theoretical method that aims to 
examine the multiple determinants that shape a particular reality from the larger movement of 
totality. To identify, in this case, connections and ruptures that have emerged over the history of 
assessment policies aimed at higher education by checking their determinants in order to better 
explain the reality. To investigate the object of this study we used as instruments: the research 
literature and research documents, the semi-structured interviews and non-participant 
observation. The study revealed that there are different practices of evaluation and that before to 
establishment the SINAES program, the UFRN already had a culture of an institutional 
assessment, more participatory and democratic, opposing to the rigidity of the self-assessment 
in SINAES program that it was instituted by the Commission for assessment (CPA). We also 
noticed that the implementation of the SINAES at URFN has been performed very slowly and 
the breadth and complexity of the evaluation process has contributed to hinder its 
implementation in all dimensions provided by MEC. Although it was observed that in its 
operationalization the SINAES has assumed a more normative assessment and directed to 
establish rankings between courses and higher education schools than to establish a more 
qualitative assessment in this system. As regards the evaluation of the undergraduate course 
studied on this research and subjected to the three dimensions of evaluation proposed by 
SINAES (self-assessment, Evaluation of Courses and ENADE) it was not possible to verify an 
effective integration between the methods of assessing conducted. The results are considered 
separately, in only a partial view of the course evaluated the proposal what pits the SINAES as a 
system that involves the totality. 
 
 
Keywords: Evaluator State. Higher Education. Assessment policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO 

Na atualidade, estudar e compreender a política de avaliação do ensino superior 

no Brasil, constitui um grande desafio, considerando as mudanças políticas, 

econômicas, culturais e sociais, que têm ocorrido nas sociedades contemporâneas, 

provocando uma verdadeira revolução em todos os setores sociais, especialmente, no 

campo educacional. 

 No Brasil, essas transformações começaram a ser percebidas no momento em 

que o Estado brasileiro, para se adaptar às novas demandas da atual sociedade -  

denominada sociedade do conhecimento e da informação - é reorganizado tomando 

como pressuposto o ideário neoliberal. Nesse cenário, adquire centralidade a 

redefinição das funções do papel do Estado, em grande medida induzida pela 

emergência de uma nova agenda econômica global veiculada e ampliada pelas 

tecnologias da comunicação. Para Castro (2006), o reordenamento do Estado 

aconteceu de forma entrelaçada com três fatores determinantes: as profundas 

modificações na esfera econômica mundial; as ideias neoliberais, que defendem a 

noção de Estado-mínimo; e o contexto da globalização e das inovações tecnológicas 

responsáveis pelas transformações do setor produtivo. 

A crise do sistema capitalista e a reestruturação econômica fazem surgir um 

novo modelo de sistema caracterizado pela flexibilidade no processo do trabalho, no 

mercado de trabalho, no produto e nos padrões de consumo. Essas profundas 

modificações da esfera econômica mundial contribuíram para mudar a configuração do 

Estado-nação, passando a exigir um redimensionamento das funções e papel do 

Estado. As ideias neoliberais passam a integrar essa agenda para o século XXI e com 

ela a noção de Estado mínimo que visa enfraquecer o papel do Estado enquanto 

provedor de serviços sociais. 

A crise do modelo capitalista de produção tem produzido as condições 

necessárias para a reforma do aparelho estatal adequando-o às novas demandas do 

capital. O processo de reestruturação do Estado visa redimensionar os mecanismos de 
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intervenção do Estado na economia e reduzir a sua participação na implementação de 

políticas sociais. Nesse contexto, há uma redução do investimento nos serviços sociais 

e uma defesa da privatização de empresas e serviços, com o discurso de que é preciso 

melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços públicos utilizando, para isso, a lógica do 

mercado. 

Essa lógica tem, geralmente, repercutido nas políticas educacionais, mas no que 

se refere ao ensino superior, ela é muito mais efetiva, tendo em vista que esse é um 

nível de ensino que, segundo Friedman (1985), não justificaria ser financiado pelo 

Estado. Registramos, dessa forma, cortes de financiamento nas políticas adotadas para 

esse nível de ensino, ao mesmo tempo em que a necessidade de elevar o nível de 

qualificação da população exige sua expansão. Para responder a essas demandas, o 

Estado tem adotado políticas de flexibilização e de incentivo à privatização, 

ocasionando uma considerável expansão no número de instituições, de matrículas, de 

cursos e de vagas. 

A expansão desordenada do ensino superior vem associada a questões ligadas 

à qualidade do ensino. Ao longo desse período de expansão - Pós-Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96 (BRASIL) até os dias atuais, a qualidade do 

ensino superior vem sendo questionada. Dessa forma, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) estão sendo instadas a prestar contas de suas ações à sociedade, por 

meio de estratégias adotadas pelo Estado, entre elas as políticas de avaliação. De 

acordo com Maués (2008, p.90), 

 

 

Essa importância concedida à avaliação está relacionada ao papel 
que o Estado passou a ter após a reforma que sofreu 
praticamente em todo o mundo, em razão da necessidade de 
adequar-se às exigências de globalização e seu construtor 
ideológico, o neoliberalismo. Os reformadores do Estado 
imputaram a ele um desempenho burocrático que o tornava lento 
e centralizador, dificultando as ações dele requeridas, além de, 
também, esse modelo ter sido considerado, pelo seu 
intervencionismo na economia, responsável pela crise de 
acumulação ocorrida na década de 1970.  
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Nesse novo contexto, o Estado assume o papel de regulador e controlador da 

educação, instituindo para si a função de avaliar a educação em todos os níveis. Assim, 

o Estado precisa avaliar para poder classificar, controlar e fiscalizar, assumindo o papel 

de regulador e fiscalizador. Isso significa, para Lima (2002), estar em ascensão um 

paradigma de educação contábil para a educação, na qual estão presentes as 

dimensões mensuráveis, comparativas e avaliativas da educação. A compreensão do 

autor, nesse sentido, é expressa abaixo com muita pertinência.  

 

 

A obsessão pela eficácia e pela eficiência, definidas através do recurso a 
metáforas produtivistas e do discurso omnipresente da qualidade, da 
avaliação, dos resultados, do rigor, etc., vem assim definindo a educação 
que conta – aquela que é orientada segundo objectivos precisos e que 
dessa forma se tornam contável através da ação de instâncias de 
contadoria e dos respectivos agentes e processos contadores. [...] 
Dessa forma, a avaliação é apresentada agora como inovadora técnica 
de gestão e de controle da qualidade, transitando da literatura 
educacional para a literatura do management em termos renovados e 
pretensamente dignificados (LIMA, 2002, p.106, grifos do autor). 
 
 

Dias Sobrinho (2000) também tem evidenciado, em seus estudos, a centralidade 

da avaliação e sua relação com a qualidade. O autor lembra que as agendas de 

reformas da educação nos países centrais têm dado centralidade à avaliação, 

principalmente para aqueles países que estabelecem vínculos entre a educação 

superior e o mercado. Os organismos financeiros da economia neoliberal têm insistido, 

em seus documentos, sobre a necessidade de se estabelecer mensurações de 

rendimento dos seus alunos bem como divulgar a produtividade dos seus professores. 

Há, dessa forma, uma cobrança sobre os resultados a serem atingidos, renegando, 

porém, a preocupação com o processo. 

Essas orientações estão registradas em documentos e Declarações que 

subsidiam a elaboração de políticas educativas voltadas para o ensino superior. Com 

base nos documentos elaborados pelo Banco Mundial e pela UNESCO para o campo, 

algumas diretrizes são colocadas em destaque, entre elas: uma maior diferenciação das 

instituições, diversificação das fontes de financiamento, a inclusão da participação das 
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famílias e do próprio estudante custeando toda ou parte das despesas com o ensino 

superior, a redefinição da participação do governo e a implantação de políticas que 

priorizem objetivos voltados à qualidade e equidade do sistema. Sem essas mudanças 

nos sistemas educacionais de ensino superior, não é possível atender a um grande 

contingente de alunos e fica difícil para que os países em desenvolvimento possam se 

beneficiar de uma economia mundial baseada no conhecimento. 

Essas diretrizes foram implementadas no Brasil em larga escala. No que se refere, 

especificamente, à avaliação, ela adquire uma configuração especial com a Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9.394 (BRASIL, 1996). Essa lei assegura, no artigo 9º, que é 

dever da União o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. De acordo 

com os incisos VI, VII e IX do referido artigo, a União incumbir-se-á também de: baixar 

normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; assegurar processo 

nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos 

sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino e, ainda, autorizar, 

reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. A 

importância da avaliação institucional é inegável dentro desse contexto, desde que 

tenha como objetivo informar e apoiar os processos de formulação permanente de 

políticas educacionais para o ensino superior do país, implicando em mudanças na 

cultura acadêmica, no trabalho docente, na gestão da instituição, nas definições 

curriculares e, sobretudo, na estruturação da educação superior.  

Gradualmente, as iniciativas de avaliação foram evoluindo para um Sistema 

Nacional de Avaliação. Atualmente, no Brasil, temos uma política de avaliação em 

implementação que, apesar de aspectos globalizante e democrático, tem desempenhado 

duas funções diferenciadas: uma refere-se à construção de uma concepção formativa de 

avaliação, possibilitando que os atores discutam as ações, as práticas de avaliação, 

desenvolvendo um papel importante na construção de uma cultura de participação no 

interior das instituições de ensino superior; a outra visa instituir um outro modelo de 

avaliação voltado à lógica classificatória, coerente com os novos mecanismos gerenciais. 
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Podemos dizer que os modelos de avaliação oscilam entre uma definição reflexivo-

formativa e outra normativa. Essa postura que a avaliação vem assumindo não é nova, 

pois na história da avaliação brasileira, ela assume diferentes concepções, dependendo 

dos contextos históricos.   

 O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), criado pela Lei 

nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004a), é um programa de avaliação da 

educação superior cuja finalidade é assegurar o processo nacional de avaliação das 

instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes. Sua coordenação se faz pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão do âmbito do Ministério da 

Educação, vinculada ao Gabinete do Ministro de Estado. 

 O SINAES compreende três modalidades de instrumentos, que devem ser 

aplicadas em diferentes momentos, listados a seguir: a) Avaliação das Instituições de 

Educação Superior (AVALIES) – é o centro de referência e articulação do sistema de 

avaliação que se desenvolve em duas etapas principais: a autoavaliação – coordenada 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES – e a avaliação externa – 

realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela 

CONAES; b) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de 

graduação por meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de 

comissões externas. A periodicidade dessa avaliação depende diretamente do 

processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos estão 

sujeitos; c) Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) – aplica-se aos 

estudantes do final do primeiro e do último ano do curso. Anualmente, o Ministro da 

Educação, com base em indicação da CONAES, definirá as áreas que participarão do 

ENADE (BRASIL, 2004a, p.4-5). 

Nesse sentido, acreditamos que conhecer melhor o processo de construção da 

função da avaliação se institui como tema de grande relevância para a educação. Tal 

processo interfere diretamente na formação dos profissionais dos diversos cursos de 

graduação bem como no corpo docente da instituição, não só limitados ao 

conhecimento e habilidades do próprio curso, mas, sobretudo, à formação e 

consolidação de valores éticos, políticos e sociais. 
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Diante disso, nos propomos a analisar o processo avaliativo que tem sido 

idealizado no Brasil, no contexto da reforma educacional da década de 1990, priorizando 

a instituição de um sistema nacional de avaliação para o ensino superior. Essa 

preocupação remete-nos às novas políticas gestadas pelo MEC para melhor regular essa 

modalidade de ensino, focando as discussões na implementação do novo sistema de 

avaliação superior, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

Para tanto, nos detemos em analisar a implementação desse processo na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.  

Além de investigar a implementação, de forma mais abrangente, na UFRN, 

julgamos necessário identificar, no interior da instituição, um Curso de Graduação que 

tivesse sido objeto da  avaliação do SINAES em suas três dimensões.  O único curso da 

UFRN que já tinha participado da avaliação do SINAES em todas as dimensões 

propostas, foi o de Biomedicina, já havia participado do ENADE, da Avaliação dos Cursos 

de Graduação e, também, da autoavaliação.  

Este trabalho procura dar uma contribuição para a área educacional ao tratar de 

desvelar uma questão central do processo de avaliação - a concepção dicotômica - que 

tem servido de pressupostos para a elaboração dessas políticas. Outra contribuição 

deste estudo é instigar a comunidade acadêmica para refletir sobre  a importância de se 

construir uma cultura de avaliação formativa e autônoma no interior da Universidade. 

Nesse contexto da avaliação e com a instituição do SINAES, a concepção de avaliação 

que lhe dá suporte, abre a perspectiva de uma avaliação emancipatória e democrática, 

embora, a sua efetiva operacionalização se encaminhe no sentido de sistematizar o 

processo de regulação do ensino superior.  

 Tendo como pressupostos essas preocupações, alguns questionamentos são 

necessários para melhor definição do nosso percurso investigativo. São eles: a) Como 

se configura o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, no contexto das 

reformas educacionais da década de 1990;  b)  Como se deu a implementação do 

SINAES na Universidade Federal do Rio Grande do Norte? c) Qual a visão que os 

coordenadores do Curso avaliado e representantes da Comissão Própria de Avaliação 

da UFRN têm do SINAES? d) É possível estabelecer relações entre a avaliação interna 

de curso e os resultados dos alunos no ENADE? 
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Objetivos da pesquisa 

 Analisar a configuração que a política de avaliação instituída pelo SINAES 

assume na UFRN, evidenciando a repercussão desse sistema na implementação de 

uma cultura avaliativa na instituição, mais especificamente pretende-se: a) analisar a 

configuração do SINAES no contexto das reformas educacionais; b) analisar como se 

implementou na UFRN as diferentes dimensões de avaliação do SINAES; c) identificar 

as relações existentes entre a avaliação interna de um curso e o resultados dos alunos 

desse curso no ENADE; d) analisar a visão que os diferentes atores, coordenadores de 

curso e membros do CPA, têm do processo de avaliação instituído na UFRN pelo 

SINAES. 

 

 

Marco teórico-metodológico 

A complexidade na construção do conhecimento demanda entender a política de 

avaliação do ensino superior em implantação no País, com base em uma concepção 

crítica em que sejam abordadas as inferências da estrutura político-econômico e social 

no contexto de uma pesquisa comprometida com o desvelamento da realidade. Dessa 

forma, optamos por realizar a pesquisa numa abordagem histórico-crítica, 

estabelecendo a relação entre os elementos situados em um contexto particular com 

elementos situados em contextos gerais que se relacionam numa perspectiva dialética. 

O materialismo histórico emerge, neste estudo, como opção teórico-metodológica para 

trilharmos o caminho da construção de conhecimentos em que os sujeitos são 

compreendidos como históricos numa concretude social. 

O materialismo histórico como método não, apenas, contempla a descrição do 

fenômeno, mas se empenha além de descrevê-lo, explicá-lo para transformar a 

realidade. É uma postura de ação perante a vida e o mundo. Dessa forma, o objeto de 

investigação foi desenvolvido considerando que a realidade não é estática, é dinâmica, 

construída em um processo constante de mutação, impulsionada por contradições e 

tensões existentes na sociedade. 
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A ideia de movimento é algo essencial para apreendermos a realidade e o 

conhecimento como processo. Esse conhecimento pode ser definido como sendo o 

movimento de aproximação entre o sujeito e o objeto. Desenvolver estudo, nessa 

perspectiva, é uma tarefa relevante, pois podemos considerar esse processo como algo 

imprescindível para que, num processo dialético, o conhecimento científico seja 

construído. 

Tomamos como referencial de aproximação do fenômeno a Dialética que permite 

compreender o papel que vem assumindo a política de avaliação no ensino superior ao 

longo dos anos, a partir de diferentes concepções. De acordo com Kuhn (1987), o todo 

real aparece, alternadamente, sob o aspecto do contínuo e, depois, sob aquele do 

descontínuo. Nada é absolutamente estável. Restituídos em suas relações e 

movimentos, os fenômenos são repostos no conjunto, na totalidade, nas interações 

complexas que formam a natureza, dotados de um caráter contraditório.  

A Dialética, para Lefebvre (1982), se constitui de uma primeira regra como sendo 

aquela que, ao buscar determinar o concreto, ou mais ou menos concreto, deve-se 

descobrir as contradições. A contradição dialética é real, esse conceito é usado para o 

momento em crise, a questão da avaliação enquanto sua função formativa e/ou 

reguladora nos faz observar o que o autor quer dizer quando menciona que o 

movimento se precipita, ao se confrontarem ativamente, criando novos paradigmas. 

 O método de procedimento dialético em Kuhn (1987) é histórico-discursivo 

buscando mostrar como os paradigmas se formam e entram em crise, forçando a 

criação de outros novos. Assim, os problemas, numa investigação científica, não serão 

resolvidos até que os contraditórios da pesquisa sejam analisadas. Na teoria 

metodológica da dialética, as propriedades das partes só podem ser compreendidas a 

partir da dinâmica do todo. 

Nessa perspectiva, intensificou-se a necessidade de aprofundar o entendimento 

sobre os novos valores que vão sendo incorporados às concepções de avaliação ao 

longo do processo de avaliação voltada para o ensino superior até a implementação de 

um sistema nacional de avaliação e entender como isso se reflete no interior de uma 

universidade. 



22 
 

 
 

O foco de nosso interesse, neste trabalho, é analisar, a partir de um curso de 

graduação da UFRN, como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior tem 

se reproduzido no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Pressupomos que o processo de avaliação, no interior dessa instituição, esteja 

acontecendo com base nessa ambiguidade de concepções, confrontando duas 

racionalidades de avaliação. Estudar as contradições presentes no sistema de 

avaliação brasileiro desenvolvido no interior de uma instituição de ensino superior é um 

meio de compreender o modo pelo qual a comunidade acadêmica reage em função 

desses novos papeis adotados pela avaliação – em que o caráter formativo e/ou o 

caráter punitivo-classificatório podem ser valorizados ou não.  

 

 

Procedimentos técnicos utilizados 

Para compreender a natureza das questões que nos mobilizaram e foram 

determinantes para a construção desse trabalho, buscamos dialogar com a literatura 

científica acerca das concepções de avaliação e da compreensão do novo papel 

atribuído ao Estado, uma vez que as instituições de ensino superior passam a fazer uso 

de novos conceitos na administração e gerenciamento, parte do processo de 

modernização do Estado.  

Para responder às questões desse estudo, recorremos aos seguintes 

instrumentos de pesquisa: a pesquisa bibliográfica, a entrevista, a observação e a análise 

documental. 

.A pesquisa bibliográfica constitui o que podemos denominar de fontes primárias.  

Inicialmente, com o intuito de que esse estudo fosse possível, elegemos a pesquisa 

bibliográfica como forma de nos subsidiar para a discussão no assunto. No que se 

refere à literatura necessária para melhor compreendermos as funções do Estado, 

optamos por estudar autores como: (FARAH, 1995; DRAIBE, 1998; BRESSER 

PEREIRA, 1998; AFONSO, 2005; LIMA, 2007). Também privilegiamos autores que 

discutiram as repercussões dessa reorganização do Estado nas políticas voltadas para 

o ensino superior. Assim, dialogamos com: (AFRÂNIO, 2000; CÊA, 2006; DOURADO, 

2002; NEVES, 2001; SGUISSARDI, 1995, 2000, 2001, 2009), e, mais especificamente, 
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estudamos autores que evidenciaram  uma maior preocupação para a implantação de 

programas de avaliação para esse nível de ensino; entre eles, destacamos: (DIAS 

SOBRINHO, 1996, 2000, 2002, 2008; BELLONI, 2000; ZAINKO, 2008; MAUÉS, 2008; 

LEITE, 2008; OLIVEIRA; FONSECA, 2008; FERNANDES, 2009).  

De acordo com Lüdke e André (1998, p.01) “[...] para se realizar uma pesquisa é 

preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. 

Dessa forma, complementamos nossas informações sobre o estudo, utilizando também, 

entrevistas semidirigidas realizadas em dois encontros, individuais e coletivos. Essas 

entrevistas ocorreram com dois grupos diferenciados: um grupo composto por membros 

da Comissão de Avaliação da UFRN (CPA) – os participantes desse grupo serão 

identificados ao logo do texto como Entrevistado 1 e Entrevistado 2; o outro grupo 

composto pelo coordenador do curso analisado – foi nomeado Entrevistado 3. A 

escolha da entrevista semidirigida, justifica-se pelo fato de a entrevista ser considerada 

“fundamentalmente uma situação de interação humana em que estão em jogo as 

percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações 

para os protagonistas: entrevistador e entrevistado” (SZYMANSKI, 2008, p.12).  

Ludke e André (1998) afirmam que a entrevista semiestruturada constitui-se num 

instrumento flexível, adequado para o trabalho de pesquisa. Segundo as autoras,  

 

 

Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há 
a imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado discorre 
sobre o tema proposto com base nas informações que ele detém e que 
no fundo são a verdadeira razão da entrevista. Na medida em que houver 
um clima de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão de 
maneira notável e autêntica (LUDKE; ANDRÉ, 1998, p.33). 

 

 

Corroborando com a citação anterior, Queiroz (1988) esclarece que a entrevista 

semiestruturada é uma técnica de coleta de dados que supõe uma conversação 

continuada entre informante e pesquisador devendo ser dirigida de acordo com os 

objetivos do pesquisador. Desse modo, da vida do informante só interessa aquilo que 
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vem se inserir diretamente no domínio da pesquisa. A autora considera que, por essa 

razão, existe uma distinção nítida entre narrador e pesquisador, pois ambos se 

envolvem na situação de entrevista movidos por interesses diferentes. 

As etapas da entrevista aconteceram, primeiramente, pelo planejamento da 

entrevista, considerando o objetivo a ser alcançado; em seguida, houve a escolha dos 

entrevistados, os quais foram e são participantes ativos nesse processo de avaliação 

ocorrendo dentro da Universidade e que tem familiaridade com o tema tratado.  

O primeiro contato com os participantes ocorreu por meio digital (via e-mails), por 

telefone e também com visita ao local a fim de identificar a disponibilidade dos 

entrevistados para a realização da entrevista; e, por fim, a preparação e organização do 

roteiro com as questões consideradas importantes para a consecução dos objetivos 

propostos. 

O planejamento da entrevista semiestruturada foi realizado, de forma criteriosa, 

uma vez que existe a necessidade de se ter clareza em relação aos objetivos a serem 

alcançados, trabalhando, assim, com a sistematização em blocos de questões 

diferenciados para o grupo da CPA, no qual foram privilegiados os seguintes eixos: a) 

informações sobre a implementação do SINAES na UFRN; b) a metodologia 

implementada na UFRN para operacionalizar as dimensões da avaliação propostas 

pelo SINAES; c) a discussão sobre a construção de uma cultura de avaliação no interior 

da universidade. Para o grupo composto pela Coordenação do Curso, as perguntas 

privilegiam: a) a implementação da avaliação interna e externa no Curso; b) as 

dificuldades de implementação dessas avaliações; c) as mudanças ocorridas no Curso 

após os resultados da avaliação. 

A técnica da observação, também, foi aplicada para a coleta de dados. A 

observação aconteceu durante um seminário de autoavaliação do Curso de Graduação 

e contou com a participação da comunidade discente, dos docentes, do coordenador, 

do vice-coordenador, do representante do apoio técnico e, ainda, dos representantes da 

CPA da UFRN. 

De acordo com Queiroz; Vall; Sousa; Vieira (2007, p.277), a observação constitui 

elemento fundamental para a pesquisa. Para as autoras, isso se dá principalmente 

pelo: “[...] enfoque qualitativo, porque está presente desde a formulação do problema, 
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passando pela construção de hipóteses, coleta, análise e interpretação dos dados, ou 

seja, ela desempenha papel imprescindível no processo de pesquisa”. 

Com o auxílio da observação como método de pesquisa, torna-se possível 

analisarmos a realidade social que nos rodeia, no nosso caso, a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, tentando captar os conflitos e tensões existentes e identificar, 

nos diferentes atores sociais, na equipe avaliadora, nos docentes e discentes, a 

sensibilidade e a motivação voltada para a participação no sistema de avaliação 

implementado com o SINAES. Assim, recorrendo a essa técnica da observação não-

participante, procuramos observar os fatos e fenômenos tal como ocorrem 

espontaneamente. Isso nos possibilitou examinar o processo de avaliação interna 

desenvolvido dentro da UFRN.  

Como a técnica da observação foi sistemática, procuramos responder aos 

objetivos preestabelecidos, buscando analisar com mais intensidade o comportamento 

e o papel dos atores participantes na segunda oficina de autoavaliação do curso 

estudado. Assim, foi possível observar os atos em seu contexto e circunstâncias em 

que se verificam as atitudes e reações dos representantes de cada categoria 

(professores, alunos, coordenadores do curso, professores avaliadores da instituição e 

assistentes técnicos). 

A análise documental também foi considerada na pesquisa, uma vez que a 

pesquisa em ciências sociais e humanas baseiam-se na fonte escrita. Justificamos o 

seu uso porque nos aproxima da compreensão dos registros históricos e dos fatos 

ocorridos na comunidade acadêmica pesquisada e nos documentos que orientaram as 

diretrizes para as políticas de avaliação. Para tal, as fontes de coleta utilizadas na 

pesquisa documental, tendo como referências, para as análises, instrumentos técnicos 

necessários para obtenção de informações foram: os relatórios de gestão da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Projeto de autoavaliação da Instituição, 

o relatório da avaliação externa do curso, Relatório da autoavaliação do Curso e dados 

divulgados pelo INEP relacionados ao desempenho dos alunos do curso analisado no 

ENADE. 

Adequando essa perspectiva às questões da educação, alguns autores preferem 

designar as fontes documentais oficiais como “documentos internos e como 
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comunicações externas, considerando todos estes dados como muito importantes para 

os investigadores qualitativos” (Bogdan; Biklen, 1999, p.89). 

Para Ludke e André (1998), a análise documental constitui uma técnica 

importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema. Utiliza-se 

de materiais que não receberam tratamento analítico e vive muito da crítica histórica. 

Neste trabalho, os documentos oficiais utilizados foram de valiosa importância haja 

vista a expressão do processo dialético das relações sociais, em nível micro – como os 

documentos da instituição pesquisada, e em nível macro - por meio dos documentos 

oficiais no âmbito nacional como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 

1996 (BRASIL, 1996); a Lei do SINAES nº 10.861, de 2004 (BRASIL, 2004a) e os 

instrumentos de avaliação interna e externa oriundos da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior; além dos documentos internacionais relacionados às políticas 

para a Educação Superior, divulgados pelo Banco Mundial e UNESCO.  

 

 

Estrutura da dissertação 

A dissertação, na sua parte introdutória faz as considerações iniciais sobre a 

temática, delimita o objeto de estudo, define os objetivos que norteiam a pesquisa, os 

referenciais metodológicos e os procedimentos técnicos utilizados no processo de 

investigação. Além dessa parte, compreende, ainda quatro capítulos que se remetem 

ao desenvolvimento e aos alcances da pesquisa realizada e, por fim, as considerações 

a que chegamos ao término de nossa investigação. 

 No primeiro capítulo, denominado Neoliberalismo e a reestruturação do 

Estado brasileiro: repercursão para as políticas do ensino superior (1990 – 2010) 

fazemos algumas considerações sobre o contexto da adoção das políticas neoliberais 

na forma de organização dos países e sua repercussão no Brasil. Procuramos explicitar 

a reforma do estado brasileiro e seus desdobramentos no campo educacional e discutir 

a forma como os diferentes governos brasileiros, para atender às novas demandas da 

atual sociedade do conhecimento, reorganizaram as políticas educacionais para o 

ensino superior. 
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Na seqüência, no segundo capítulo, intitulado A avaliação como estratégia de 

regulamentação de políticas para o ensino superior , fazemos uma discussão sobre 

as principais concepções de avaliação que foram implementadas nos diferentes 

contextos históricos da expansão do ensino superior no Brasil. Para tanto, 

apresentamos os documentos oficiais voltados para o ensino superior a fim de 

identificar como vai se configurando o modelo de avaliação para essa modalidade de 

ensino. Além disso, é feita uma análise em torno das políticas de avaliação 

implementadas com o SINAES,  instituído pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

procurando evidenciar as suas implicações para o ensino superior. 

No terceiro capítulo, Do PAIUB ao SINAES: a implementação da avaliação 

institucional na UFRN, apresentamos uma evolução histórica da avaliação institucional 

na UFRN, evidenciando a necessidade da utilização dos mecanismos de avaliação 

como estratégia para garantir a qualidade do ensino. Discutimos, ainda, a implantação 

do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), 

evidenciando as suas repercussões na UFRN. Esse capítulo se encerra com a 

discussão sobre a implementação do Sistema Nacional de Avaliação (SINAES) na 

UFRN, tomando, como referência, as suas três dimensões. 

No quarto capítulo, O SINAES na UFRN: os caminhos traçados pelos Curso 

de Biomedicina,  apresentamos as primeiras aproximações de análise obtidas com 

base na relação entre as três dimensões do SINAES em um curso de Graduação da 

UFRN.  

Por último, as considerações finais, oportunidade em que apontamos as 

aproximações e constatações com base nas questões propulsoras do estudo e pelas 

categorias de análise. Longe de serem conclusivas, evidenciam a dinâmica da 

construção de um Sistema de Avaliação para o Ensino Superior e seus desafios para 

se constituir enquanto política pública efetiva.  
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CAPÍTULO 1 - NEOLIBERALISMO E A REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO 
BRASILEIRO: REPERCUSSÃO PARA AS POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR (1990 
– 2010) 

 

 

O objetivo central deste capítulo é desenvolver uma análise acerca da 

reestruturação da educação superior no Brasil a partir da década de 1990. Para isso, 

tomamos como referência as modificações que ocorreram na sociedade nas últimas 

décadas provocadas pelo processo de globalização, pelo esgotamento do modelo de 

acumulação fordista-taylorista e, ainda, pelo desenvolvimento das tecnologias da 

comunicação e da informação.  

Essas mudanças exigiram a redefinição do papel do Estado, que passou de um 

Estado ampliado responsável pelo atendimento às demandas da população por 

serviços sociais, para um Estado mínimo, muito mais indutor de políticas do que 

executor. Essas transformações provocaram uma singular atuação dos Estados 

Nacionais na organização das políticas públicas, por meio de um movimento de 

repasses de poderes e responsabilidades dos governos centrais para as comunidades 

locais, além de exigirem uma reestruturação em todos os setores sociais. No campo 

educacional, esse cenário exigiu novas demandas  sobretudo para os sistemas de 

ensino superior, haja vista o seu significativo papel exercido na produção do 

conhecimento. 

O capítulo está estruturado em três partes. A primeira parte discute os elementos 

contextuais, entre eles, o ideário neoliberal que permitiu uma nova reorganização dos 

estados nacionais, com repercussão para a redefinição do Estado Brasileiro. A segunda 

analisa a reforma do estado no Brasil e suas repercussões no campo educacional; e a 

terceira discute a forma como os diferentes governos brasileiros, para atender às novas 

demandas da atual sociedade do conhecimento, reorganizaram as políticas 

educacionais para o ensino superior. 
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1.1 Elementos contextuais da sociedade global e suas repercussões na 
redefinição do papel do Estado 
 

 

As reformas educacionais implantadas no Brasil, nas últimas décadas, encontram-se 

inseridas em um processo de transformação mais amplo do que acontece no cenário 

nacional e internacional. Essas reformas ocorrem em um contexto marcado por 

tentativas de reorganização do capital que, em crise, procura alternativas para 

conseguir maior ganhos de produtividade e maior lucratividade. 

Historicamente, podemos dizer que o sistema capitalista atravessou diversas 

crises e em cada uma o Estado foi chamado como mediador e parceiro na sua 

resolução. Uma das maiores crises do capital foi a crise econômica mundial de 1929, 

com a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, período em que várias indústrias e 

bancos foram à falência. Por esse motivo, autores como Baumann; Canuto e Gonçalves 

(2004) identificam a década de 1930 como traumática para as relações econômicas e 

políticas entre os países. Para esses autores, “A proliferação de atitudes protecionistas 

afetou de forma negativa o comércio internacional” (BAUMANN; CANUTO; 

GONÇALVES, 2004, p.133). 

As alternativas para a resolução dessa crise consistiram na adoção de 

tecnologias taylorista/fordista no processo de trabalho e introdução das  políticas de 

Bem-Estar-Social. Ao tentar sair dessa crise, o Estado americano, por exemplo, aprova 

um pacote econômico, assumindo uma participação direta na economia nacional. O 

New Deal1 estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o investimento em 

setores básicos da indústria e a criação de políticas de emprego. Além de controlar o 

progresso econômico, também, implantou uma série de ações que conciliavam as 

questões econômicas e sociais. Ao disseminar esse tipo de ação, criaram-se nos 

Estados Unidos as bases do welfare state.  

Segundo Clark (1991), de modo geral, os Estados Nacionais garantiam uma 

espécie de salário social adequado para todos e adotavam políticas redistributivas que 

                                                           
1
 O New Deal tratava de uma estratégia populista, baseava-se na compatibilidade do capitalismo com a 

democracia industrial. Para mais detalhes ver Clarke (1991).  
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remediavam as desigualdades, contribuindo para reduzir ou minimizar a pobreza e a 

exclusão das minorias. Nessa perspectiva, cada Estado-nação procurava seu próprio 

modo de administrar as relações de trabalho, as políticas monetária e fiscal, as 

estratégias de bem-estar e de investimento público, considerando as limitações internas 

estabelecidas pelas relações de classe e, externamente, pela posição hierárquica, na 

qual os Estados Unidos dominavam por meio de um sistema bem distinto de alianças 

militares e relações de poder. Para Harvey (1993), a opção pelas estratégias fordistas 

resultou em um crescimento econômico estável provocando um aumento dos padrões 

materiais de vida, decorrentes de uma combinação efetiva entre o Estado de Bem-

Estar-Social, a administração econômica keynesiana e o controle das relações de 

salário. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que esse 

modelo foi consolidado. 

 Os anos de 1950 e 1960 aparecem como uma época de crescente prosperidade 

e harmonia social, com o Welfare State ou Estado de Bem Estar Social realizando a 

visão social-democrática de uma sociedade que combina o dinamismo econômico do 

capitalismo com os valores políticos do socialismo. Para Clarke (1991) esse contexto dá 

origem ao trabalhador de massa, ou seja, aquele trabalhador que negocia salários 

uniformes que crescem em proporção aos aumentos da produtividade. O autor destaca, 

também, o equlíbrio geral entre a oferta e a procura que é alcançado por meio das 

políticas keynesianas de macroeconomia, enquanto o equilíbrio geral entre salários e 

lucros se alcança através de acordos coletivos supervisionados pelo Estado.  

Nos países onde foi implantado o Estado de Bem-Estar, ele assumiu a 

responsabilidade pelo bem-estar dos cidadãos, através da implementação de diversas 

políticas (educação, saúde, emprego, etc) ligadas à esfera da reprodução. Segundo 

Afonso (2005, p. 99), 

 

 

De facto, na fase de expansão capitalista que se seguiu à II Guerra 
Mundial, o Estado-providência passou a ser a fórmula encontrada em 
muitos países para a gestão das contradições que vão tornar-se cada 
vez mais agudas como resultado, por um lado, da necessidade de o 
Estado ter uma decisiva intervenção econômica e, por outro, de ter 
que criar condições para atender às demandas novas e crescentes 
expectativas e necessidades sociais, muitas delas decorrentes do 
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reconhecimento de direitos de cidadania como a proteção social, o 
acesso aos cuidados da saúde e à educação entre outros. 

 

 

Entretanto, mesmo alcançando bons resultados, essa forma de atuação do 

estado perde espaço e no final da década de 1970, o Estado providência  começou a 

apresentar sinais de crise. Nessa época, segundo esclarece Harvey (1993), o mundo 

capitalista encontrava-se em crise nos mercados imobiliários, com excesso de fundos, e 

reduzidas áreas produtivas para investimento, desencadeando, em consequência, um 

inevitável processo inflacionário. Some-se a essa situação de crise a decisão da OPEP 

(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) de aumentar os preços do 

petróleo, mudando o custo relativo dos insumos de energia, de maneira dramática, 

obrigando todos os segmentos da economia a buscarem maneiras de economizar 

energia via mudança tecnológica e organizacional, ocasionando a deflação das 

finanças do Estado e gerando a crise fiscal e de legitimação deste.  

Essa época é marcada por um impasse financeiro que acelera o ritmo das 

despesas públicas e a produção nacional não é capaz de acompanhar; os gastos 

passam, então, a ser superiores ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Essa 

diferença entre o setor econômico e o setor social pode ser explicado pela estagnação 

do crescimento a partir da crise da década de 1970, acarretando, dessa forma, uma 

nova ameaça de recessão (ROSANVALLON, 1997). 

 Há, dessa forma, uma redefinição da ordem econômica mundial em decorrência 

dessa crise econômica do Estado, em meados da década de 1970, que põe em xeque 

o modelo de Estado providência e cuja interferência na provisão de serviços públicos já 

não é mais vista como uma política salvacionista para a economia.  A recessão 

econômica, o aumento da inflação e o aparecimento do desemprego massivo, 

conduziram a uma revisão dos postulados do modelo keynesiano em que se assentava 

o Estado-providência.  

 Dessa forma, surge uma reação teórica e política contra o Estado 

intervencionista e de bem-estar daquela época. A crítica ao modelo do Welfare State 

passa a ser uma constante vinda dos setores liberais e conservadores que integram a 
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chamada nova direita. Analisando esse período de crise que se instala e as soluções 

propostas, Afonso (2005, p. 101) assim se posiciona, 

 

 

é essa coligação política, resultante de interesses e valores 
contraditórios, que irá marcar a agenda ao longo dos anos oitenta em 
muitos países. Dessa agenda fazem parte estratégias políticas e 
econômicas que visam a revalorização do mercado, a reformulação 
das relações do estado com o setor privado, adoção de novos 
modelos de gestão pública preocupados com a eficácia e a eficiência. 

 
 

Essas ideias tornaram-se referência na região da Europa e da América do Norte, 

onde imperava o capitalismo. Não eram ideias novas, pois o ideário e as práticas 

neoliberais venham sendo discutidos desde o período Pós Primeira Guerra Mundial 

(19141918), tendo suas raízes históricas na Áustria com Ludwig Von Mises. 

Posteriormente, essas ideias foram retomadas e difundidas por Frederick Von Hayek, 

em seu livro Caminho da Servidão, escrito em 1944, no qual o autor faz um ataque a 

limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, à época. 

 Com a crise do welferismo-keynesiano e as ideias de flexibilidade e de 

autonomia como uma solução para sair da crise, os neoliberais encontram um momento 

oportuno para retomar as discussões e planejar formas de implantar suas ideias que 

apontavam tendências para a redução dos gastos com o social. 

 Ao analisar a crise do Estado daquele contexto, Bresser Pereira (1998) diz que 

ela está associada, de um lado, ao caráter cíclico da intervenção estatal; e de outro, ao 

processo de globalização que reduziu a autonomia das políticas econômicas e sociais 

dos estados nacionais. Um novo modelo de Estado (Estado mínimo) é criado e passa a 

se opor ao modelo econômico de Keynes e de sua ideia de intervenção pública na 

economia, resultando na Política de Bem-Estar Social. Essa ideia de Estado mínimo 

pressupõe um deslocamento das atribuições do Estado voltado à economia e à 

sociedade, passando para o mercado o papel de regulador econômico, já que este é 

considerado mais racional e eficiente em suas formas. 

 O neoliberalismo surge como um conjunto de regras que objetiva pôr em prática 

ações para a reforma do Estado e suas políticas. Esse Estado, na visão de Draibe 
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(1998), se renova e traz consigo características de modernização em oposição à 

burocracia do Estado de bem-estar. Para Draibe (1998, p.88), 

 

 

[...] o tecnocratismo neoliberal declara-se atuar movido por idéias e 
valores distantes e acima dos particularismos, corporativismos e 
populismos de toda a ordem, forma de redução do interesse geral a 
algumas concepções do que seja „moderno‟, „flexível‟ e „eficiente‟. [...] 
Eficiência e eficácia são portanto os corolários dessa ideologização da 
ação prática. 

  

 

 Está implícito, nesse entendimento, que o mercado e não o Estado deveria ser o 

ente a reordenar o mundo capitalista. Para Draibe (1998, p.89), “[...] o mercado 

constituindo o melhor e mais eficiente mecanismo de alocação de recursos, a redução 

do Estado (do seu tamanho, do seu papel e de suas funções)”. Essa opção traria 

repercussões para o campo social uma vez que significa corte de recursos em todas as 

áreas, como: saúde, educação e transporte.    

 A ação do Estado, para a área social, deve se ater aos programas assistenciais 

(conhecidos como auxílio à pobreza) apenas quando necessário. O  papel do Estado é 

fazer o que o mercado não pode fazer por si só, que seria determinar e arbitrar as 

regras do jogo. Um governo, para Friedman (1985, p.33), deve manter a lei e a ordem. 

Assim, 

 

 

[...] como nos jogos, também nas sociedades, a maior parte das 
condições gerais constituem o conjunto de costumes, aceitos 
automaticamente. [...] Tanto nos jogos quanto na sociedade, nenhum 
conjunto de  regras pode prevalecer, a não ser que a maioria dos 
participantes as obedeça durante a maior parte do tempo, sem a 
necessidade de sanções externas, a não ser, portanto, que exista um 
consenso para interpretar e pôr as regras em vigor; é necessário um 
árbitro. Esses são, pois, os papéis básicos do governo numa sociedade 
livre – prover os meios para modificar as regras, regular as diferenças  
sobre seu significado, e garantir o cumprimento das regras por aqueles 
que, de outra forma, não se submeteriam a ela. 
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 O argumento parte da ideia de que o Estado é levado a assumir a sua função de 

regulador (árbitro). Nesse sentido, é importante fazer uma reforma da máquina estatal 

por dentro, com destaque para a sua modernização e também para a construção de um 

Estado forte (garantindo o cumprimento das regras da sociedade). 

 No tocante aos países da América Latina, podemos observar a adoção de 

estratégias que conduzem a reorganização de um novo modelo econômico logo após o 

início da crise no meados de 1970. Essa transformação econômica pela qual passavam 

os países favoreceu a implantação das reformas visando à modernização do aparato 

estatal, consolidando ainda mais o avanço neoliberal nas décadas de 1990 e 2000.   

Estabeleceu-se, dessa maneira, “[...] uma polarização Estado-mercado e com 

base nisso a tese do Estado mínimo ganha força e se caracteriza por ter uma proposta 

de corte neoliberal” (FARAH, 1995, p.22). Esse Estado tem como fundamentos a 

descentralização, a focalização e a privatização. 

 A descentralização, nessa ótica, é concebida como um modo de aumentar a 

eficiência e a eficácia dos gastos, já que aproxima problemas e gestão. A focalização, 

por sua vez, significa o direcionamento do gasto social a programas e a públicos-alvos, 

seletivamente escolhidos pela sua necessidade. Por último, a privatização pode ser 

entendida como o deslocamento da produção de bens e serviços públicos para o setor 

privado lucrativo ou não, buscando favorecer a competitividade entre os serviços e, 

consequentemente, uma melhoria na produtividade. A privatização pode ser entendida, 

também, como o desengajamento do governo de algumas responsabilidades 

específicas, na terceirização e na desregulamentação que permitem a entrada de 

firmas privadas em setores antes monopolizados pelo Governo (DRAIBE, 1998). 

 Visando reorientar a ação estatal para melhores resultados de sua gestão, o 

Estado precisa rever o seu papel e buscar adaptá-lo aos novos desafios da economia e 

da globalização. Osborne e Gaebler tecem críticas ao antigo modelo burocrático do 

Estado e procuram mostrar como essa organização torna-se inadequada nos dias 

atuais. 

 

 

Hoje, todo esse quadro mudou. Vivemos numa era de mudanças rápidas 
[...] Vivemos numa economia baseada no conhecimento, onde 
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trabalhadores de bom nível educacional resistem aos comandos e exigem 
autonomia. Vivemos numa era de nichos de mercado, com consumidores 
habituados a uma alta qualidade e ampla escolha (OSBORNE; GAEBLER 
apud FARAH, 1995, p.25). 

 

 

 Cria-se, desse modo, um novo paradigma da gestão. As propostas elaboradas 

não priorizam somente a redução radical do tamanho do Estado, mas buscam 

reconstruir o seu papel, a sua estrutura, o seu aparato a fim de melhor se adequar aos 

desafios propostos pala crise. Na década de 1990, sob a orientação do Fundo 

Monetário Internacional - FMI e de outros organismos multilaterais, alguns países da 

América Latina, como o México, o Chile, o Brasil e a Argentina, empreenderam 

reformas para o Estado a fim de adequá-lo aos novos imperativos da economia global, 

pois, nesse momento, a economia passa a constituir o centro de todos os valores (DIAS 

SOBRINHO, 2003). 

Ao adotar as políticas neoliberais, é posto em execução uma diretriz de política 

na qual o Estado começa, progressivamente, a se desobrigar de parte da execução 

direta das políticas voltadas para a formação e reprodução das políticas sociais, sem 

deixar de atuar na definição e no controle dessas ações (NEVES; FERNANDES, 2001). 

Neves e Fernandes (2001, p.40) enfatizam, ainda, que o Estado pode ser definido a 

partir do: 

 

 

[...] seu papel de organizador da classe dominante e dirigente do capital 
em seu conjunto, o Estado brasileiro busca desenvolver ações que 
garantam a essa fração da burguesia um papel, embora secundário, na 
reprodução ampliada do capital e obtenção do consenso. O Estado 
delega a esse „parceiro‟ boa parte da execução das políticas sociais 
governamentais, em especial as da providência, saúde e educação. 

  

 

Nessa perspectiva, o Estado moderno é visto como aquele regulador e 

estimulador da cultura cívica, da participação da sociedade em todas as suas ações. A 

sociedade civil deve compartilhar com o Estado o financiamento e a execução das 

políticas voltadas a atender às demandas do cidadão. Cabe ao Estado além do 



36 
 

 
 

financiamento de parte das políticas, um outro papel ainda mais importante: o de 

avaliador. 

Ao analisar os resultados da implementação dessas políticas, Anderson (2000) 

faz o seguinte balanço, quando afirma que, economicamente, não se pode dizer que a 

implementação das políticas neoliberais conseguiu recuperar os ganhos de 

produtividade do capitalismo e que esse seja um modelo consolidado, nesse campo 

pode-se dizer que o neoliberalismo fracassou. Para o autor, o grande sucesso do 

neoliberalismo ocorreu no campo social e no campo político. No campo social, alcançou 

muitos dos seus objetivos, entre eles a criação de sociedades marcadamente desiguais 

e, no campo político, disseminou-se como uma política hegemônica a que todos os 

países devem se adaptar. 

 Como não se consolidou enquanto modelo econômico, as políticas neoliberais 

continuam gerando crises. Entre outros países, podemos evidenciar que os Estados 

Unidos passaram por crises sucessivas, como a de 2000-2001, que levou à quebra de 

várias grandes corporações transnacionais desse país. Essa crise tem se aprofundado 

e, em 2008, nos deparamos com uma crise econômica sem precedentes e que tem 

repercutido mundialmente e em especial nos mercados europeus e com resquícios nos 

países da América Latina. Essa crise atual que se delineia nos países centrais tem 

como origem a quebra de alguns bancos americanos e europeus, acompanhados pela 

falência do ramo imobiliário.  

 Dessa forma, podemos inferir que a permanência das políticas neoliberais, em 

vez de tirar os países centrais das crises cíclicas que o capitalismo provoca, acentua 

cada vez mais os problemas sociais, políticos, ecológicos, econômicos e culturais que 

repercutem mundialmente.  
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1.2  A reestruturação do Estado Brasileiro: a modernização do setor público e as 
repercussões para o Ensino Superior 

  

 

Com a implantação da tese de Estado mínimo, foi necessário repensar o 

papel e a função dos estados-nacionais.  Assim, tanto nos países centrais quanto na 

América Latina houve uma verdadeira inversão das concepções até então 

prevalecentes a respeito do papel do Estado. Segundo Castro (2008) a 

administração pública começa a se reorganizar para além da sua estrutura 

organizacional, preocupando-se, inclusive, com o processo e os resultados das 

políticas públicas, tomando, como matriz, os exemplos de eficiência, eficácia e 

produtividade.  

O modelo gerencial para o serviço público foi importado da iniciativa privada, 

e a Grã-Bretanha pode ser considerada o laboratório das técnicas gerenciais 

aplicadas ao setor público. Outros países, como a Austrália e Nova Zelândia também 

implementaram reformas no setor público. A reforma gerencial caracteriza-se pela 

busca da eficiência, pela redução e controle dos gastos públicos, pela demanda de 

melhor qualidade dos serviços públicos, pela descentralização administrativa dando 

maior autonomia às agências e departamentos.  

 Para Dourado (2002), essas mudanças estão atreladas a uma defesa ideológica 

de reforma que é implementada pelo discurso de modernização e racionalização do 

Estado, objetivando, desse modo, a superação das mazelas do mundo contemporâneo, 

como o desemprego, hiperinflação, redução do crescimento econômico, e de adaptação 

às novas demandas pelo processo de globalização em curso. O sociólogo Cardoso 

(apud DOURADO, 2002, p.03), em seus escritos, traduz essa realidade da seguinte 

maneira: 

 

 

Vivemos hoje num cenário global que traz novos desafios às sociedades 
e aos Estados nacionais [...]. É imperativo fazer uma reflexão a um tempo 
realista e criativa sobre os riscos e as oportunidades do processo de 
globalização, pois somente assim será possível transformar o Estado de 
tal maneira que ele se adapte às novas demandas do mundo 
contemporâneo. 



38 
 

 
 

 De acordo com essa lógica, seria necessário o enxugamento da máquina estatal 

e privatização de bens e serviços, o que nos leva a entender que a reforma do Estado é 

para Cardoso (apud DOURADO, 2002, p.3), como “a superação de visões do passado 

de um Estado assistencialista e paternalista por meio da transferência da produção de 

bens e serviços à sociedade, à iniciativa privada”.  

Na década de 1990, no Brasil, a ideia de uma nova administração fez surgir 

propostas para avançar no processo de modernização administrativa. Essas propostas 

baseiam-se em modelos e práticas gerenciais, tendo, como objetivo de fundo, a reforma 

institucional para superar a crise do Estado, por meio de sua reconstrução, e de um 

conjunto de reformas nas áreas: fiscal, política e de gestão administrativa do Estado, 

delineadas no Plano-Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, aprovado, em 1995, 

no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Corroborando com essas premissas, Bresser Pereira (1998, p.49) visualiza a 

reforma do Estado a partir de quatro problemas e que, apesar de independentes, eles 

se entrelaçam ao mesmo tempo e podem ser definidos da seguinte forma: 

 

(a) um problema econômico-político – a delimitação do tamanho do 
Estado; (b) um outro também econômico-político – a redefinição do papel 
regulador do Estado; (c) um econômico-administrativo – a recuperação da 
governança ou capacidade financeira e administrativa de implementar as 
decisões políticas tomadas pelo governo; e (d) um político – o aumento 
da governabilidade ou capacidade política  do governo de intermediar 
interesses, garantir legitimidade, e governar. 

 

 

 É possível compreender que a reforma do Estado centra-se na delimitação de 

sua abrangência institucional, na demarcação do seu papel de regulador, no seu 

aumento na capacidade de governança e de sua governabilidade2. Busca-se, na 

verdade, fortalecer o Estado cada vez mais. Ao delimitar a área de atuação do 

Estado, a reforma busca definir seu papel como regulador de atividades específicas. 

                                                           
2
 Dois componentes são fundamentais quando se trata de implementar programas de mudança na 

administração pública: a governabilidade e a governança. A primeira diz respeito às condições de 

legitimidade de um determindao governo para empreender as transformações necessárias, enquanto a 

segunda está relacionada a sua capacidade de implementá-las. Essa capacidade abrange tanto 

condições técnicas/administrativas como financeiras (FERREIRA, 1999, p.63). 



39 
 

 
 

Ainda segundo Bresser Pereira (1998, p. 74) “[...] para a agenda liberal tornava-se 

necessário, ao mesmo tempo desregular e regular: desregular para reduzir a 

intervenção do Estado; regular para viabilizar a privatização”. 

 A proposta de reforma do Estado supõe quatro setores: o núcleo estratégico – 

setor do Estado que edita leis, formula políticas e busca assegurar o seu cumprimento. 

As atividades exclusivas – são as atividades indelegáveis e que , para o seu exercício, 

é necessário o uso do poder de Estado, como por exemplo, a polícia, a fiscalização, 

etc. Os serviços não-exclusivos – são aqueles relativos, normalmente, à prestação de 

serviços de alta relevância ou os que envolvem economias externas. A prestação 

desses serviços não implica a utilização do poder do Estado. São, por exemplos, as 

universidades, os hospitais, os centros de pesquisas. E, por fim, a produção de bens e 

serviços para o mercado – são representados pelo setor de infraestrutura, no qual 

atuam as estatais e que apresenta tendência de privatização (FERREIRA, 1999). 

 Nesse contexto, podemos perceber que o Estado já não é mais o provedor direto 

dos serviços públicos. No entanto, registra-se uma preocupação com a eficiência e com 

a eficácia na qual se articula a preocupação da equidade com a democratização dos 

processos decisórios, envolvendo tanto alterações internas à maquina burocrática, 

como novos padrões de relação entre Estado e Sociedade Civil (FARAH, 1995). Ao 

discutir o modelo gerencial do Estado, Bresser Pereira (1998) lembra que, em quase 

todos os governos, discutia-se a necessidade de tornar a administração pública mais 

moderna, mais eficiente. A conjuntura atual com a adoção das políticas neoliberais 

tornou possível essa reforma. Para isso, era necessário adotar novas formas de gestão 

do aparato público, mais compatíveis com os avanços tecnológicos, mais ágeis, 

descentralizadas, mais voltadas para o controle de resultado, compatível com o avanço 

da democracia em todo o mundo.  

 O Plano-Diretor (1995) elaborado no Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

procurava criar condições para a reconstrução da administração pública em bases 

modernas e racionais. Nesse sentido, a reforma do Estado passou a ser instrumento 

indispensável para consolidar a estabilização e assegurar o crescimento sustentado da 

economia.  
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 À luz dos ideais de modernização do setor público, Bresser Pereira (1998) define 

as principais características da administração gerencial, denominada de nova 

administração pública como: a) a orientação da ação do Estado para o cidadão-

usuário ou cidadão-cliente; b) a ênfase no controle dos resultados através dos contratos 

de gestão; c) o fortalecimento e o aumento da autonomia da burocracia estatal, 

organizada em carreiras ou corpos de Estado, e valorização do seu trabalho técnico e 

político; d) a separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de 

caráter centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas mesmas 

políticas; e) a distinção de dois tipos de unidades descentralizadas: as agências 

executivas, que realizam atividades exclusivas de Estado, por definição monopolistas, e 

os serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder de Estado não 

está envolvido; f) a transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e 

científicos competitivos; g) a adoção cumulativa, para controlar as unidades 

descentralizadas, dos mecanismos de controle social direto, do contrato de gestão em 

que os indicadores de desempenho sejam claramente definidos e os resultados 

medidos, e da formação de quase-mercados em que ocorre a competição administrada; 

e  h) terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 

competitivamente no mercado (BRESSER PEREIRA, 1998). 

 A alternativa da descentralização, da alocação de recursos para a sociedade e 

setor privado é o ponto central de inúmeras discussões no tocante à  reforma do 

Estado. Suas propostas contemplam alternativas como: terceirização da gestão, 

parceria com o setor privado, parcerias com organizações não-governamentais e 

outros. Vemos, assim, que essa dimensão gerencial envolve a busca da adequação 

das instituições e organizações e do próprio desenho das políticas sociais ao processo 

de democratização e a adequação da gestão aos desafios da qualidade, eficácia e 

eficiência. O Estado reformado adota o modelo gerencial próprio da iniciativa privada, 

considerado mais ágil, eficiente e eficaz, centrado nos resultados.   

A educação, após a reforma, passa a ser considerada um serviço não exclusivo 

do Estado, o que significa que pode ser assumido por outras esferas que não somente 

as estatais. Nessa lógica, algumas atividades passam a ser consideradas não-

exclusivas do Estado, isto é, podem ser partilhadas com a iniciativa privada. Dentre 
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essas, estão “[...] as escolas, as universidades, os centros de pesquisa científica e 

tecnológica [...]” (BRESSER PEREIRA, 1998, p.25). Com isso, fica definido que ao 

Estado compete ter sobre essas atividades, consideradas não exclusivas, apenas a 

função de regulação e controle. 

 Neves e Fernandes (2001, p.28) analisam a especificidade da educação superior 

e a crescente privatização dos seus serviços, na atualidade, como uma:  

 

 

[...] estratégia do Estado de privatização dos serviços públicos, que se 
destinam, em boa parte, a transferir recursos que até então eram 
destinados, prioritariamente, à reprodução da força de trabalho para 
aumentar a produtividade e a competitividade empresariais, em 
decorrência dos imperativos para a superação da crise do capitalismo 
monopolista. 
 

 

 Percebemos, nesse sentido, os pilares essenciais do projeto neoliberal de 

organização da sociedade e do Estado brasileiro, colocando em prática essa diretriz 

política em que o Estado, progressivamente, se desobriga de parte da execução direta 

das políticas voltadas para a formação e reprodução da força de trabalho, ou seja, 

delegando essa responsabilidade para os empresários, bem como para a própria 

sociedade civil.  

 Sousa Santos (1998) analisa esse Estado-empresário com base na seguinte 

recomendação: privatizar todas as funções que o Estado não tem de desempenhar com 

exclusividade; submeter a administração pública a critérios de eficiência, eficácia, 

criatividade, competitividade e serviço aos consumidores, próprios do mundo 

empresarial. Nesse sentido, o Estado deve transformar os cidadãos em consumidores, 

descentralizando o poder segundo mecanismos de mercado. Ao estudar acerca da 

recuperação de um espaço de legitimidade para o Estado, Tiramonti (1997 apud 

GOERGEN, 2000, p.25) contextualiza essa problemática da seguinte forma: 

 

 
O novo paradigma constrói um espaço de legitimidade para o Estado, que 
já não se fundamenta na sua capacidade de gerar condições de bem-
estar, mas de veicular o modelo, viabilizando a incorporação do país no 
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circuito de intercâmbio mundial (de bens e dinheiro) e garantindo a 
governabilidade do sistema. 

  

 

 Como vimos, no dizer de Tiramonti (1997 apud GOERGEN, 2000), o poder 

econômico migra do Estado nacional, enquanto sujeito e principal articulador, para 

invisíveis centros econômicos transnacionais. Logo, o processo de reforma do Estado o 

transforma de agente de promoção de bem-estar-social para um Estado que garanta a 

competitividade dos países no ambiente das novas exigências do mercado globalizado. 

Esse novo papel desempenhado pelo estado conta, inclusive, com os organismos 

internacionais incubidos de disseminar diretrizes para as suas áreas de atuação. 

 

 

1.3 Os organismos internacionais e as mudanças nas diretrizes para o Ensino 
Superior 

  

 

 O processo de reestuturação produtiva advinda do capitalismo global impõe uma 

nova realidade para o século XXI. O movimento conhecido como mundialização – que 

diz respeito à concentração e financeirização do capital por meio de empresas 

multinacionais – tem acentuado a concentração de poder e do conhecimento dos 

países do capitalismo central. Essa realidade gera um processo de inserção 

dependente dos países emergentes e regiões pouco desenvolvidas que pouco 

interessam ao sistema produtor de mercadorias do capitalismo mundializado. Nesse 

cenário de arranjos macroeconômicos, o Estado tem o seu papel minimizado para as 

políticas públicas sociais, passando a redimensionar suas políticas, especialmente para 

o campo educativo.  

Nesse contexto, a educação superior passa a ser considerada uma estratégia 

essencial de articulação entre as políticas econômicas definidas pelo Estado. As 

discussões teóricas sobre as políticas educacionais e a sua relação com o papel do 

Estado vêm ocupando espaço cada dia maior na produção documental dos organismos 

multilaterais financeiros e educacionais, com ênfase para o Banco Mundial e UNESCO. 

Ressaltamos que os organismos multilaterais reunidos em torno das diretrizes do 
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Consenso de Washington3 em 1989, elaboram recomendações a respeito das 

mudanças que deveriam ser promovidas a fim de garantir que os países em 

desenvolvimento fizessem os ajustes estruturais necessários à recuperação do capital. 

Sguissardi (2000b) afirma que os diagnósticos e prognósticos, oriundos desse 

Consenso, são perfeitamente adequados às soluções neoliberais vislumbradas para a 

crise do Estado de bem-estar; soluções que atendem aos ditames das políticas 

macroeconômicas e que objetivam a reforma do Estado e a reestruturação da produção 

capitalista.  

 Esses organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial e a Comissão 

Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL) influenciaram fortemente na 

reestruturação do sistema do ensino superior. O Estado avaliador se impõe, nesse 

contexto, com a finalidade de garantir a qualidade da pesquisa e do ensino e, assim, 

promover uma competitividade entre as instituições.  

Para Dias Sobrinho (2002), nos últimos vinte anos, a intervenção das ideias de 

mercado e de avaliação levou as instituições a promover um importante deslocamento: 

da demanda social e democratização do sistema, para o controle da qualidade, 

credenciamento e justificação da contratação de gastos públicos. Analisando os efeitos 

provocados pelas novas demandas colocadas para o Estado avaliador, Dias Sobrinho 

(2002, p.20) chama atenção: 

 

 

Tampouco se pode dizer que as metas do „Estado Avaliador‟ tenham sido 
amplamente cumpridas, em termos de elevação de qualidade, da relação 
eficaz e ajustada com o setor produtivo e, sobretudo, relativamente à 
diversificação de recursos que em boa parte pudesse substituir o 
financiamento público. 

 
 

                                                           
3
 Os ajustes delineados pelos ideários neoliberais pelo Consenso de Washington, são: busca de 

equilíbrio orçamentário, abertura comercial, liberalização financeira, desregulamentação do mercado 

interno e das relações de trabalho, redução dos gastos públicos e privatização de empresas e serviços 

estatais ou públicos (SGUISSARDI, 1998, p.04). 
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 Entendemos que nem a competitividade produz a qualidade educativa, tampouco 

a privatização pode fortalecer a consciência de nacionalidade de um país ou região, e 

nem o mercado é capaz de regular a educação nacional e pública. A educação deve 

ser entendida como um direito e não como um serviço. No entanto, constatamos que 

há, na atualidade, um consenso global, ou uma ideologia educativa em nível mundial, 

quanto às formas que devem ser encaminhadas as políticas educacionais. Para isso, 

muito contribuíram a atuação dos organismos multilaterais de assessoria e o 

financiamento que difundiram as ideias  do projeto neoliberal. Analisando a atuação 

desses organismos, Lima (2007, p.51-52) entende que ela deve ser compreendida nos 

marcos do embate entre capital e trabalho e pode estar fundamentada pelos seguintes 

núcleos temáticos: 

 

 

a) as políticas destes organismos são elaboradas a partir do binômio 
pobreza-segurança. Elas têm como função criar uma imagem de que 
existe a possibilidade de integração dos países periféricos na nova 
(des)ordem mundial [...]. Entretanto esse enfrentamento não significa a 
superação, mas o alívio do pobreza; b) as políticas destes organismos 
reafirmam a promessa inclusiva da educação [...]. Este projeto apresenta, 
na imediaticidade, a noção de que o acesso à capacitação, 
particularmente a capacitação tecnológica, será o passaporte de cada 
indivíduo para a empregabilidade; c) a educação está submetida às 
exigências da lucratividade do capital internacional [...] na medida em que 
as universidade públicas e privadas prestam um serviço público, está 
justificada a alocação de verba pública para as instituições privadas e a 
utilização de verbas privadas para a utilização das atividades acadêmicas 
realizadas nas instituições públicas. 

  

  

Como podemos perceber, é sob esse pano de fundo econômico financeiro 

neoliberal no qual o Estado busca se reconstruir que se dá destaque para a abertura 

comercial, para a liberalização financeira, para a desregulamentação dos mercados e 

das relações trabalhistas, para a obtenção, a qualquer custo, do controle da inflação via 

redução dos gastos públicos, com transferência para a iniciativa privada de obrigações 

tradicionalmente do Estado. 

Vários foram os documentos elaborados pelos organismos internacionais 

apresentando diagnósticos e diretrizes para o ensino superior. Entre eles, evidenciamos 
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de responsabilidade do Banco Mundial a) Higher Education: the lessons of the 

experience4 (1994) e b) Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise5 

(2000) e de responsabilidade da UNESCO a) Cambio y Desarrollo en la Educación 

Superior6 (1995), b) Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI: Visão 

e Ação (1998) e c) La educación superior en América Latina y el Caribe: Diez años 

después de la Conferencia Mundial de 19987 (2008). 

 O documento divulgado pelo Banco Mundial intitulado Higher Education: the 

lessons of the experience (BANCO MUNDIAL,1994) é um importante escrito mundial 

nesse contexto de reestruturação da educação superior na América Latina, Ásia e 

Caribe. O referido documento procura diagnosticar a crise atual do ensino superior e 

definir políticas e estratégias para a implementação das reformas nesse nível de 

ensino. O documento traz orientações básicas que se coadunam com o receituário da 

política neoliberal e que têm sido adotadas quase que integralmente, em que pesem as 

especificidades dos países e dos sistemas de educação superior da região. 

 As orientações do Banco Mundial para as reformas do ensino superior nos 

diversos países, mesmo que se considerem as variações de magnitude, diversidade, 

divisão entre entidades públicas e privadas e níveis de financiamento, sintetizam-se em 

quatro dimensões:  

 

 

1)Fomentar a maior diferenciação de instituições, inclusive o 
desenvolvimento de instituições privadas; 2)Proporcionar incentivos para 
que as instituições públicas diversifiquem suas fontes de financiamento, 
por exemplo, na participação dos estudantes nos gastos e na estreita 
vinculação entre o financiamento fiscal e os resultados; 3) Redefinir a 
função do governo no ensino superior; 4)Adotar políticas que estejam 
destinadas a priorizar os objetivos de qualidade e igualdade (BANCO 
MUNDIAL, 1994, p. 4). 

  

 

 Dentre tais estratégias, a primeira prevê uma diversificação das instituições de 

ensino, sob pressupostos do desenvolvimento das instituições públicas, privadas e de 
                                                           
4
 Educação Superior: as lições da experiência. 

5
 Educação Superior nos países em desenvolvimento: perigo e promessa. 

6
 Política de mudanças e desenvolvimento na educação superior. 

7
 A Educação Superior na Amércia Latina e no Caribe: dez anos depois da Conferência Mundial de 1998.  
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instituições não-universitárias. As instituições não-universitárias, no entendimento do 

documento, seriam consideradas ideais para satisfazer a demanda por ensino pós-

secundário dos grupos minoritários e dos estudantes economicamente em 

desvantagem. Elas incluem os cursos politécnicos e os cursos de curta duração como 

estratégia para melhor atendimento às demandas do mundo do capital (LIMA, 2007). 

 A segunda estratégia evidencia a natureza privatista do ensino superior ao 

indicar a necessidade da diversificação de financiamento das universidades públicas 

para atender à demanda. O Banco Mundial prioriza a mobilização de fundos privados 

para essa modalidade de ensino a fim de apoiar os estudantes qualificados, mas que 

não podem prosseguir os estudos superiores devido à baixa renda familiar. Para tanto, 

o BM em parceria com o FMI, defendem a cobrança de matrículas e mensalidades para 

os estudantes, bem como o corte de verbas públicas para as atividades não 

relacionadas com a educação. 

 A terceira orientação, por sua vez, sugere algumas modificações na relação do 

Estado com as Instituições de Ensino Superior - IES, que deve contar, dentre outras 

coisas, com uma participação mais efetiva da iniciativa privada. O Banco Mundial 

considera que a participação do governo na educação superior tem sido excessiva e, 

muitas vezes, ineficiente em certos países. O Estado, para sair dessa crise, deveria 

criar políticas favoráveis ao desenvolvimento de IES tanto públicas como privadas. Em 

suma, espera-se que a implementação dessas políticas possam garantir uma maior 

autonomia das IES públicas, e ao Estado devendo estar reservado o poder de controle, 

por meio da fiscalização e da avaliação. 

 Esse documento do BM discute ainda o papel do Estado que em vez de exercer 

uma função de controle direto, deve ser, apenas, mediador, deve  proporcionar um 

ambiente de políticas favoráveis para as instituições em nível superior, tanto públicas 

quanto privadas, e de empregar o efeito multiplicador de recursos públicos a fim de 

estimulá-las a satisfazer as necessidades nacionais de ensino e pesquisa. Avaliar os 

riscos e limitações a fim de que se alcance uma melhoria na qualidade onde está 

localizada a quarta estratégia (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Nesse contexto, a reestruturação da educação superior, em meados dos anos de 

1990, pautou-se na diversificação e diferenciação das instituições e da oferta de cursos, 
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a partir da expansão acelerada de vagas, especialmente no setor privado, pelo 

ajustamento das IES públicas a uma perspectiva gerencialista, produtivista e 

mercantilizadora e pela reconfiguração e implementação de um amplo sistema de 

avaliação que vem a ampliar a competição no sistema. E, no que concerne ao papel do 

Estado, o Banco Mundial destaca a necessidade de redefinição da função do governo 

no ensino superior, cabendo-lhe o papel regulador. 

 Para o Banco Mundial, as estruturas eficazes para as políticas e as estratégias 

de fiscalização no campo da educação superior são, para alguns governos, implantadas 

via criação de conselhos nacionais e outros órgãos que prestem assessorias em 

matéria de políticas relativas à educação superior. No ano de 2000, o Banco Mundial 

divulga o documento Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise 

(World Bank, 2000) elaborado em parceria com a UNESCO; nele, podemos perceber 

uma mudança das posições do BM. As suas posições mais conservadoras e 

tradicionais cedem lugar à refinada forma de analisar, questionar e sugerir a eventual 

adoção, pelas autoridades de cada país, dessas políticas. Nesse documento elaborado 

conjuntamente, há um cuidado em sugerir que os países adotem as sugestões 

emanadas dos documentos de acordo com as especificidades e particularidades de 

cada um. Está presente, também, a preocupação com a melhoria da qualidade nesse 

nível de ensino a médio e longo prazo. 

 Com esse documento (World Bank, 2000) são identificadas: a) a expansão 

resultante do crescimento vertiginoso do número de alunos; b) a diferenciação 

crescente dos tipos de instituição e dos novos fornecedores no setor e c) a revolução 

que permite acessar o conhecimento mais rapidamente e de lugares cada vez mais 

distantes. 

 Um outro organismo que, inclusive, tem tido voz ativa no processo de redefinição 

global do papel da educação superior, principalmente no que tange à formulação de 

diretrizes e políticas de reestruturação é a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO. Por meio do Documento Cambio y 

Desarrollo en la Educación Superior (UNESCO, 1995), podemos identificar três 

tendências principais para essa modalidade de ensino. Uma é a expansão quantitativa; 

a segunda é a diversificação das instituições, dos programas e das formas do estudo; e 
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a última são as restrições financeiras. Para tanto, sugere-se que as respostas da 

educação superior devem guiar-se em pertinência, qualidade e internacionalização 

(AFRÂNIO, 2000). 

 Essas tendências fazem parte dos desenvolvimentos recentes no ensino superior 

e emergem enquanto expansão quantitativa, não obstante é acompanhada por 

desigualdades continuadas de acesso entre países e regiões. Elas podem ser 

observadas nas matrículas de estudantes no ensino superior em todo o mundo. Essa 

tendência, segundo o documento, pode ser entendida por fatores como: o crescimento 

demográfico; avanços significativos na provisão da educação básica; crescimento 

econômico verificado em muitos países e regiões, e a consciência de que esse 

desenvolvimento está relacionado aos investimentos no ensino superior.  

 A diversificação de estruturas institucionais é a segunda tendência apresentada 

no Documento de política para el cambio y el desarrollo en la educación superior 

(UNESCO,1995) e trata das mudanças de métodos de ensino, treinamento e 

aprendizagem. Um dos resultados diretos tem sido a diversificação do ensino superior 

em praticamente todas as regiões do mundo. As razões para mudanças nas suas 

formas estão relacionadas a fatores externos: clientela diversificada; cortes drásticos 

nos gastos públicos; e mudanças das necessidades do mercado de trabalho. E fatores 

internos como: avanço da ciência, resultando no desenvolvimento de disciplinas 

acadêmicas e sua maior diversificação; aproximação interdisciplinar e multidisciplinar e 

métodos de ensino, treinamento e pesquisa; e desenvolvimento rápido de novas 

informações e de tecnologias de comunicações. 

 A última tendência que o Documento de política para el cambio y el desarrollo en 

la educación superior (UNESCO, 1995) discute são as dificuldades na consecução de 

recursos e fundos públicos. Na maioria dos casos, o que percebemos é que o 

crescimento do número de estudantes no ensino superior não tem sido acompanhado 

por aumentos na alocação de recursos em termos reais, obrigando muitas instituições a 

fazer cortes em seus orçamentos, programas de estudos, modernização da 

infraestrutura, acervos de bibliotecas, cooperação internacional e até mesmo 

funcionários acadêmicos. 
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 As políticas para o ensino superior foram aprofundadas e ampliadas durante a 

Conferência Mundial sobre Educação Superior no século XXI, organizada pela 

UNESCO em 1998. A conferência foi organizada com base em seis eixos temáticos: 1) 

a adequação da educação superior à globalização da economia e à sociedade da 

informação; 2) a criação de uma cultura da avaliação, da regulação e da autonomia 

com responsabilidade social, fazendo com que as IES ofereçam formação com 

qualidade e que concebam o papel de regulador do Estado e da gestão como uso 

eficiente da verba pública e privada; 3) estabelecimento de parceriais entre as IES com 

o setor privado; 4) a diversificação das IES e das fontes de financiamento da educação 

superior; 5) a revisão curricular para a flexibilização da formação profissional; 6) o 

estímulo do uso da EAD (Educação a distância) e criação de universidades virtuais 

(UNESCO, 1998).  

 Essa preocupação com a qualidade do ensino superior também pode ser 

encontrada no documento Declaração Mundial sobre Educação Superior no século XXI: 

Visão e Ação (UNESCO, 1998) uma nova visão de educação superior é defendida 

pelos artigos da mesma. No art.11, intitulado avaliação da qualidade, advoga-se a 

necessidade de avaliação ampla da qualidade, uma vez que se trata de conceito 

multidimensional e que deve envolver todas as funções e atividades acadêmicas. Para 

a UNESCO, as principais temáticas - objeto da ação e intervenção das reformas e 

políticas de educação superior - aparecem no item Da Visão à Ação, sendo elas: a 

avaliação, as novas tecnologias, a gestão, o financiamento, a cooperação internacional 

e as parcerias e alianças.  

 A UNESCO (1998) compreende a necessidade de uma avaliação ampla da 

qualidade, uma vez que se trata de conceito multidimensional e que deve envolver 

todas as funções a atividades acadêmicas. Explicita, ainda, a necessidade de normas 

comparativas de qualidade, inclusive internacionais, levando em conta a diversidade e 

evitando a uniformidade.  

Em Conferência Regional organizada pela UNESCO (2008) foi elaborado o 

documento intitulado La educación superior en América Latina y el Caribe: Diez años 

después de la Conferencia Mundial de 1998, em que um grupo de especialistas em 

educação superior analisa o impacto na região da América Latina e Caribe da 
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Conferência Mundial da Educação Superior realizada em Paris (1998), onde a 

preocupação com a qualidade do Ensino é evidente. Nele, é defendido o processo de 

credenciamento supervisionado pelo Estado através de um Conselho Superior de 

Educação a fim de estimular os esforços de melhoramento da qualidade dos setores 

público e privado. No referido documento, percebemos a discussão acerca do 

credenciamento enquanto uma forma de regulação. O documento (UNESCO, 2008, 

p.177) estabelece, 

 

 

Garantiza que las universidades cumplan una serie de criterios, que 
pueden aplicarse al conjunto de la institución o a los programas 
académicos, para luego presentar los resultados a la sociedad. Siempre 
que se haga un buen uso de ella, la acreditación no sólo estará ligada al 
control de la calidad sino también a la mejora de esta, lo que significa que 
las universidades deben ser capaces de adaptar todos sus servicios a las 
nuevas demandas y ser conscientes de su compromiso social. 

 
 

 De acordo com o documento (UNESCO, 2008), as políticas de certificação 

colaboram para a melhoria da qualidade. Nesse contexto, as políticas de avaliação da 

qualidade dos cursos, das universidades são orientadas para os países da América 

Latina e Caribe. Essas recomendações são decorrentes das crises econômicas nas 

décadas de 70 e 80 e pela substituição de ideia de Estado provedor para a ideia de 

Estado avaliador. As restrições acerca do financiamento para o ensino superior 

estiveram associadas às ideias de baixa qualidade e falta de pertinência da referida 

modalidade de ensino. 

Na perspectiva da UNESCO (2008), a função de Estado regulador passa a 

adotar novas regras vinculadas à supervisão e à fiscalização da educação superior. A 

cada dia que passa o Estado incorpora esses valores e busca, cada vez mais, adotar 

políticas de avaliação e/ou criar agências ou Ministérios que visem formular e executar 

políticas para essa modalidade. De acordo com o documento da UNESCO, a regulação 

interna que os países promovem, em conjunto com seus Governos e Ministérios, 

começa a assumir um compromisso de regulação associada à relação entre o nacional 

e o internacional. Esse modelo é marcado pela mobilidade acadêmica, estudantil e 
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empresarial. Logo, o referido documento aponta para a constituição de uma nova 

realidade, marcada pela internacionalização da educação superior. No final da primeira 

década de 2000, o discurso de educação como bem público já perpassa os muros 

nacionais.  

Comparando-se às orientações dos organismos internacionais UNESCO e 

Banco Mundial para a educação superior, vamos identificar que se baseiam num marco 

teórico-metodológico centrado na teoria econômica neoclássica (CORAGGIO, 1998), 

que define o ser humano como um ser racional, que procura informação, mede custos e 

benefícios. Isso leva a assemelhar a escola a uma empresa, onde os fatores educativos 

são considerados insumos e a eficiência e as taxas de retorno, critérios fundamentais 

de decisão. Essas características, encontradas com mais ênfase na ótica do Banco 

Mundial, trazem para o processo educacional uma visão altamente conservadora e 

economicista, preocupada com a eficiência e a rentabilidade do processo educacional.  

As propostas da UNESCO, ainda que baseadas na mesma matriz teórica do 

Banco Mundial, imprimem em suas recomendações, além de uma visão economicista, 

um cunho mais social. Nas suas propostas, registra-se uma preocupação com a 

questão da cidadania, da competitividade e da solidariedade, inspirando, assim, 

diretrizes políticas de equidade e desempenho.                                                                                                                                                                                                      

Para Siqueira (2001), os documentos elaborados pelo  Banco Mundial (1994; 

2000) negam os pontos fundamentais contidos nos documentos de política de ensino 

superior da UNESCO. Na atualidade, apresentam uma perspectiva educacional voltada  

para o mercado e uma preocupação com o meio-ambiente. De acordo com a autora, 

essa mudança de discurso não significou um endosso à ideia do ensino superior como 

um direito humano e social, com qualidade e relevância vinculadas ao ideal de 

construção de uma sociedade mais democrática tal como explicitada, muitas vezes, nos 

documentos da UNESCO. A preocupação do BM continua sendo economicista e 

voltada para o mercado. 
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1.3.1 De Fernando Henrique Cardoso à Luiz Inácio Lula da Silva: o que muda na 
configuração do ensino superior. 
 

 

As primeiras iniciativas na década de 1990 de modernização dos sistemas de 

ensino, podem ser encontradas nas propostas do governo de  Fernando Collor de Mello 

(1990-1992), que apresentava um discurso enfatizando a necessidade de colocar o 

Brasil na busca da modernidade e na integração com o mercado internacional. Em sua 

gestão, a estratégia de implantar um modelo neoliberal, no país, tomou fôlego 

ganhando prioridade absoluta, no entanto o seu  o plano econômico não detem a 

inflação e aumenta a recessão. Denúncias sobre desvio de recursos começam a 

circular e o processo de impeachment8 é instaurado. Tais circunstâncias fazem com 

que o presidente Fernando Collor de Melo deixe o poder. O seu vice assume a 

presidência e completa o tempo que falta para o término do mandato, ficando no poder 

por dois anos. O governo de Itamar Franco (1993 e 1994) caracteriza-se por não 

realizar rupturas com a pauta da política neoliberal, conservando, assim, seu projeto de 

modernização.  

Ambos os governos promoveram um conjunto de alterações pautado no projeto 

que priorizava a formação de recursos humanos demandados por um mercado 

competitivo, e que segundo Lima (2007, p.125) “forjava a inserção do Brasil na 

globalização econômica e na sociedade da informação”. Nessa perspectiva, foram 

desenvolvidas ações que deveriam culminar com a modernização do sistema como 

também adequaria esse sistema de ensino às diretrizes dos organismos multilaterais 

enfatizando, assim, a necessidade de máxima diversificação institucional e flexibilização 

curricular.  

 Nesse contexto, o Estado brasileiro vincula os interesses do setor privado com a 

inserção do país na agenda neoliberal e a implementação de políticas reducionistas em 

consonância às ideias de liberalização econômica, desregulação financeira e, 

principalmente, na intensificação das políticas de privatização da esfera pública. No 

campo da educação superior, algumas iniciativas foram tomadas, no sentido de 

                                                           
8
 Para uma discussão mais extensiva acerca do assunto ver  Vieira (2000, 2003). 
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adequar a política educacional a esse novo contexto, como por exemplo, a criação do 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), em 1993. 

No entanto as principais medidas vão ser sedimentadas no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, os Decretos e Pareceres dela resultantes, passaram a se constituir em uma 

nova regulação para o ensino superior. 

 

A educação superior nos dois governos de FHC (1995-1998 e 1999-2002) 

 Em 1995, assume a presidência da República Fernando Henrique Cardoso que 

mantém as já existentes relações com o FMI e o Banco Mundial. O governo do então 

presidente assinala a importância da elaboração de um projeto nacional de 

desenvolvimento para os países dependentes, por meio da sua associação com o 

capital internacional. De acordo com a sua postura liberal, o governo aplicou uma 

política de redução da inflação, através da contenção das despesas governamentais, 

da redução do crédito e da manutenção  dos juros altos, a fim de conter o crescimento 

incontrolável do consumo e o aumento de preços, eliminou o controle de todos os 

preços inclusive os de alimentos básicos e remédios e manteve a estabilização através 

da importação livre de todo tipo de produto. Apesar de manter a economia estável e a 

inflação em níveis baixos, a política econômica de Fernando Henrique não conseguiu 

eliminar o desemprego, a fome e a miséria da população. 

Para Paulo Neto (1999), as medidas tomadas no campo econômico 

representaram um desastre para o social. O projeto conduzido pelo primeiro mandato 

de Fernando Henrique se situava numa ótica diversa da  Constituição de 1988,  na qual 

se  previa além dos direitos civis e políticos, os direitos sociais; fato esse conseguido 

pela mobilização dos diversos segmentos populares provocado pelo fim do regime 

ditatorial e transição da democracia política. 

 Para Netto (1999), ao promover uma integração ao sistema econômico 

mundializado, verifica-se uma integração conforme as exigências do grande capital, 

sumamente subalterno. Para ele, essas exigências foram sintéticas e explicitamente 

formuladas no Consenso de Washington envolvendo representantes do FMI, BID e do 

Banco Mundial. No início do Governo de Fernando Henrique Cardoso, era necessário 
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assegurar as condições de estabilidade macroeconômica, implementando a reforma do 

Estado (reformas administrativa, fiscal e da previdência) a fim de retomar o crescimento 

econômico sob as novas condições de abertura da economia e elevada competição. 

Na área social, o discurso de que as entidades públicas estatais desperdiçavam 

recursos e a adoção da tese do estado mínimo levou a uma política de restrição do 

financiamento para as políticas sociais e a implantação de políticas focalizadas, 

adequando-se à reforma do estado. Ao tratar das políticas sociais no Governo de 

Fernando Henrique Cardoso, Cohn (2000, p.189) afirma que, ao dirigir os recursos para 

os segmentos mais pobres9 da população, chega-se a duas consequências imediatas: 

 

 

a distância cada vez maior entre as instâncias política e social, fazendo 
com que a questão social da pobreza se traduza em diagnósticos de 
natureza técnica equacionados pelos limites da possibilidade econômico-
financeira do Estado; e a segmentação no interior da própria área social 
em políticas não só focalizadas em termos de determinados grupos 
sociais a que são dirigidas, como focalizadas no interior dos próprios 
setores a que estão vinculadas. Educação e saúde, por exemplo, tratam 
isoladamente o mesmo desafio, comum a ambas: a universalização do 
acesso a um patamar básico de serviços.  

 

 

Consolida-se, assim, a concepção da responsabilidade do Estado no campo 

social como a responsabilidade pelos mais pobres, o que se configura em políticas de 

combate à pobreza. 

Nesse cenário, um novo papel é atribuído ao Estado, usando o seu poder de 

sinalização e de regulamentação e sua capacidade de investir para tornar viáveis 

empreendimentos de outras instituições que se considerem desejáveis: esferas 

subnacionais de governo (Estados e municípios), empresas privadas e entidades da 

sociedade civil e das comunidades. 

No campo da educação, podemos identificar já em seu documento de campanha 

presidencial intitulado Programa Mãos à Obra Brasil a defesa da adoção de um projeto 

neoliberal de educação, principalmente da educação superior e de corte de verbas 

                                                           
9
 Conforme proposta das agências multilaterias, o termo “grupos socialmente mais vulneráveis”. 
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públicas para esse nível de ensino. O que pode ser identificado, desde o início da 

apresentação da proposta de governo de Fernando Henrique Cardoso, é a 

preocupação com a modernização do país, para inseri-lo em padrões viáveis de 

competitividade e modernidade, o que, sem dúvida, o levaria a adotar diretrizes 

neoliberais que já vinham sendo apontadas como caminho pelos governos anteriores. 

Redefinir o papel do Estado significa diminuir o seu papel em programas sociais e na 

intervenção na economia, privilegiando aspectos como privatização, descentralização e 

focalização. 

No que se refere à educação, a proposta de governo está baseada no novo 

perfil do trabalhador exigido pelo atual modo de acumulação flexível, que privilegia 

conhecimentos e habilidades básicas de raciocínio lógico, criatividade, capacidade de 

tomar decisões o que traz para a escola uma nova exigência em termos de formação 

desse profissional. A educação, na proposta de Fernando Henrique Cardoso, assume 

um papel econômico determinado pelo progresso científico e pela evolução tecnológica.  

Essa seria a sua característica mais marcante que nortearia todas as estratégias para o 

campo. Para que isso aconteça, a proposta apresenta, como estratégia, a parceria 

entre setor privado e governo, tanto na gestão como no financiamento do sistema 

brasileiro de desenvolvimento científico e tecnológico. 

Uma nova racionalidade no projeto neoliberal de educação é implantada durante 

seus dois governos (1995-1998) e (1999-2002) e a privatização é assumida como uma 

alternativa estratégica para a expansão do ensino superior em larga escala. Essa 

diretriz está articulada aos princípios da reestruturação do Estado, e também à 

orientação dos organismos internacionais tornando-se uma proposta de saída para o  

financiamento desse nível de ensino. 

 Ao longo dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, a educação 

superior passou por transformações, dentre elas, merecem destaque: a diversificação 

das IES e dos cursos, e a diversificação de suas fontes de financiamento. Para Castro 

(2006, p.116), 

 

 

No que se refere à diversificação no financiamento das instituições 
estatais e à adoção de incentivos de desempenho, as experiências 
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analisadas pelo BM têm mostrado que, para as instituições estatais 
melhorarem sua qualidade e eficiência, os governos deverão efetuar 
reformas importantes no financiamento a fim de mobilizar mais fundos 
privados para o ensino superior em instituições estatais, de proporcionar 
apoio aos estudantes qualificados que não podem seguir os estudos 
superiores por falta de condições econômicas e de fomentar a eficiência e 
a utilização dos recursos financeiros entre as instituições estatais e dentro 
delas.  
 

  

Durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, sob o comando do 

Ministro da Educação Paulo Renato (1995-1998 e 1999-2002), vai se consolidando a 

reformulação da política educacional brasileira, articulada às diretrizes políticas dos 

organismos internacionais, introduzindo, em particular, a lógica que identifica a 

educação superior como um setor público não-estatal, de acordo com a previsão da 

Reforma do Estado.  

Um documento merece destaque no primeiro governo de FHC, aquele que 

propõe a criação das parcerias público-privadas como uma alternativa de mudança no 

financiamento, na oferta e na gestão da educação. Essas estratégias são destacadas 

como fundamentais para o bom desenvolvimento de políticas para o ensino superior.  

Ainda no início do primeiro mandato de FHC, uma série de iniciativas são 

implantadas e implementadas para viabilizar as novas diretrizes da política educacional, 

entre elas a aprovação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/9610 que 

possibilita a diversificação institucional, a criação de novos cursos, novos programas, 

                                                           
10

  O processo de elaboração da LDB teve início com debates no âmbito da sociedade civil organizada, 

antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988. O primeiro projeto de LDB surgiu em 

1988, tendo sido aprovado em junho de 1990. O texto desse projeto foi amplamente discutido e tornou-se 

conhecido pelo nome de seu relator, deputado Jorge Hage. Entre esse primeiro projeto e o texto final 

aprovado em dezembro de 1996, muitas marchas e contramarchas marcaram a tramitação dessa LDB no 

Congresso. Câmara e Senado protagonizaram disputas pela primazia do projeto, tendo havido ao longo 

desses anos várias versões que ilustram diferenças políticas significativas. Houve ainda um projeto 

substitutivo da Deputada Ângela Amin, aprovado em 1993 e no âmbito no Senado houve um primeiro 

projeto do Senador Darcy Ribeiro, um substitutivo ao projeto da Câmara do Deputado Cid. Sabóia 

Carvalho e, um segundo projeto do Senador Darcy Ribeiro. Os projetos da Câmara representavam 

interesses mais ligados às bandeiras de movimentos e entidades organizadas pela sociedade civil 

ligados à defesa do setor público. O projeto do Senado, por sua vez, traduzia interesses mais ligados à 

burocracia estatal. O texto que veio a ser aprovado foi o do Senado, com suporte decisivo do governo 

federal (VIEIRA, 2003, p. 74-75 ). 
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novas modalidades de educação e, por fim, um novo Conselho Nacional de Educação 

mais ágil e menos burocrático.  

No que se refere à diversificação do ensino superior, esse é regulado 

inicialmente, pelo Decreto nº 2.306, de agosto de 1997 estabelecendo que as 

Instituições de Ensino Superior poderiam assumir diferentes formatos: universidade; 

centros universitários; faculdades integradas; faculdades; e institutos superiores ou 

escolas superiores; as faculdades integradas, faculdades, institutos e/ou escolas 

superiores. No entanto, não foi alterada a natureza dessas organizações. Essa 

tendência pode ser considerada uma inovação na legislação do ensino superior e 

atendeu às novas orientações para esse nível de ensino. Ao mesmo tempo que 

contemplou os interesses daqueles que propõem a desregulamentação do Estado 

também permitiu a diminuição da presença do poder público na educação. 

 Nesse mesmo período, institui-se o Exame Nacional dos Cursos de Graduação 

(ENC), por meio do Decreto nº 2.026/96 (BRASIL, 1996) que “estabelece 

procedimentos para o processo de avaliação dos cursos e instituições de ensino 

superior”. O Decreto promoveu ampla reorganização do sistema de avaliação no ensino 

superior, e o ENC tinha como função avaliar as instituições e os cursos de nível 

superior. Todos os alunos concluintes se submeteriam a esse exame, sendo condição 

obrigatória para a obtenção do diploma.  

 Em 1999, é elaborado o Decreto nº 3.276/99 (BRASIL, 1999), explicitando que 

os institutos superiores de educação são instâncias de formação e qualificação de 

professores. Conforme reza o art.62 da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 (BRASIL, 

1996): 

 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima 
para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal. 
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 Retira-se, nesse momento, das universidades o papel de instância por 

excelência de formação e capacitação de professores. Analisando a formação de 

professores em institutos, Castro e Lauande (2008) acrescentam que estes  foram 

pensados como locais específicos de formação de professores para a educação básica. 

Essa distinção posta na Lei determina uma hierarquia no interior do ensino superior que 

demandará cada vez mais em reivindicações diferenciadas para cada área do ensino. 

No nosso entendimento, esses Decretos que reorganizam administrativamente o ensino 

superior estão de acordo com as recomendações presentes no documento La 

enseñanza superior: las leciones derivadas de la experiência (BANCO MUNDIAL, 

1995). Essa diversificação institucional vem atender às novas exigências para a 

formação de professores, isso porque seria inviável para o poder público financiar a 

preços das universidades de modelo humboltidiano11 a formação de seus professores 

de educação básica. 

 Cria-se, também, o Programa de Financiamento do Estudante do Ensino 

Superior – FIES, por meio da Medida Provisória nº 1.827/99 (BRASIL, 1999). As fontes 

de recursos são oriundas do Crédito Educativo, ou seja, recursos orçamentários do 

MEC. Essa medida, segundo o Governo, mantém e estimula a alocação direta de 

verbas públicas para as instituições privadas. No nosso entendimento, essa é uma 

forma de, indiretamente, o estado estar financiando também as instituições privadas, 

estimulando cada vez mais a privatização do ensino superior. 

 É evidente que a privatização da educação está vinculada ao ajuste e à 

diminuição do investimento estatal em instituições educacionais públicas. No que diz 

respeito ao financiamento público, a relação público/privada se aprofunda cada vez 

mais e a disseminação desses cursos pagos se estende para as camadas mais pobres. 

No caso do FIES, institui-se uma nova relação, que não implica, propriamente, uma 

redução dos recursos estatais destinados ao financiamento da educação superior 

                                                           
11

 Concepção de universidade desenvolvida por W. von Humbolt que defendia os seguintes princípios: 

liberdade para aprender; Liberdade de ensinar; recolhimento e liberdade do pesquisador e do estudante, 

Enciclopedismo. Estas concepções fundam o modelo  universitário Alemão. 
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pública, mas uma realocação de verbas, aquelas até então auferidas da iniciativa 

privada. 

 Em 2001, o Decreto nº 3.860 (BRASIL, 2001)  dispõe sobre a organização do 

ensino superior, avaliação dos cursos e instituições e revoga os Decretos nºs 2.026/96 

(BRASIL, 1996) e 2.306/97 (BRASIL, 1997). O primeiro Decreto trata da definição dos 

procedimentos para avaliação das instituições de ensino superior e dos cursos pelo 

ENC. O segundo reconhecia as IES privadas com fins lucrativos (empresas comerciais), 

dando incentivo à criação de Fundações privadas nos campi do setor público, criando 

facilidades para a abertura e expansão das instituições privadas, ambas são revogadas 

em 2001.  

 O Artigo 3o do Decreto 3.860/01(BRASIL, 2001) sobre as entidades 

mantenedoras das IES privadas, estabelece que: 

 

 

As pessoas jurídicas de direito privado mantenedoras de instituições de 
ensino superior poderão assumir qualquer das formas admitidas em 
direito de natureza civil ou comercial, e, quando constituídas como 
fundação, serão regidas pelo disposto no art. 24 do Código Civil 
Brasileiro.  

 

 

 A lógica de diversificação das instituições de ensino superior não será somente 

mantida, mas ampliada12. Também garante que as entidades mantenedoras com 

finalidade lucrativa deverão apenas elaborar, a cada exercício, demonstrativos 

financeiras atestadas por seus contadores, não se submetendo mais, a qualquer tempo, 

a auditoria pelo Poder Público. Com o Decreto nº 3.860/2001 (BRASIL, 2001), em seu 

artigo 7º, ficam assim classificadas as instituições em nível superior:  

 

 

O ensino superior brasileiro é dividido em diferenciadas instituições 
classificadas quanto à organização acadêmica: “I - universidades; II - 

                                                           
12

 Houve, nesse período, uma forte expansão dos cursos de Educação a Distância – EAD (1995 - 2002) 

bem como a criação de consórcios entre universidades brasileiras para a realização de cursos a 

distância. 
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centros universitários; III - faculdades integradas, faculdades institutos ou 
escolas superiores. 

  

 

Dessa forma, há uma reestruturação da educação superior no Brasil a partir da 

década de 1990, articulada às orientações dos organismos multilaterais – organizada 

pelo Banco Mundial – tornando-se necessário o enxugamento do Estado, transferindo 

responsabilidades públicas para a iniciativa privada. Essa minimização do Estado 

condiz com a diversificação-diferenciação das Instituições de Ensino Superior (IES). 

Logo, o papel governamental nesse período buscou tornar a educação superior ainda 

mais heterogênea do ponto de vista da multiplicidade de instituições com base na 

flexibilização da educação superior no Brasil. 

O final do governo de FHC e a sua substituição por Luiz Inácio Lula da Silva 

nas eleições presidenciais de 2002 gerou uma grande expectativa em torno de 

mudanças no âmbito das políticas sociais no Brasil. Esperava-se uma ruptura com a 

política educacional predominante no governo anterior, profundamente marcado por 

limitações no gasto com a educação e com descompromisso com as metas 

estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), as quais já haviam ficado aquém 

das demandas da sociedade civil. 

 

A educação superior nos Governos Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) 

Para se analisar as propostas educacionais do Governo Lula, é preciso 

considerar que já existia no país a existência de um projeto neoconservador 

implementado e com uma orientação consistente e regulamentado por um forte aparato 

jurídico-legal. Assim, as iniciativas tomadas principalmente no primeiro governo 

aprofundaram ainda mais, o país, no que diz respeito ao padrão dependente da 

educação superior, pois prosseguiu com várias ações, projetos políticos e econômicos 

que já haviam sido delineados para o país.  

No que se refere ao ensino superior, diversos autores têm apresentado uma 

visão bastante crítica com relação à política educacional para esse nível de ensino. Boa 

parte dessas avaliações define o governo atual como pura continuidade do governo que 

o antecedeu. No entanto, a complexidade do atual momento histórico, por si só, exige 
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análises mais elaboradas do ponto de vista epistemológico. Embora haja concordância 

que existam indicadores de continuidade de políticas, em aspectos importantes da 

política econômica, diversos outros elementos apontam para mudança quanto ao papel 

do Estado no provimento da educação superior, principalmente no que se refere à 

introdução de importantes alterações na política social. 

Sobre o mandato do Presidente Lula da Silva, autores como  Sousa Junior 

(2009), fazem a seguinte a análise, no seu primeiro mandato: o governo Lula impôs 

uma agenda de transição que teve relativo sucesso. Essa transição foi necessária para 

a obtenção de uma governabilidade que esteve, em alguns momentos, bastante 

ameaçada. Os contornos dessa política haviam sido esboçados ainda em junho de 

2002, num momento de tensão pré-eleitoral, com o “Risco Brasil”, o dólar e a inflação 

em alta. No tocante aos gastos sociais, apesar do rígido controle orçamentário vigente, 

houve uma significativa ampliação de recursos em diversas áreas, entre elas: a 

assistência social; os direitos de cidadania, a habitação e a organização agrária. 

Apesar de ter aumentado os investimentos em setores sociais, ainda mantém os 

princípios neoliberais de privatização, descentralização e  focalização. Nesse cenário, 

para a educação superior mantém-se a mesma política do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, no que se refere à privatização do ensino. Dessa forma, passa a se 

naturalizar a alocação de verbas públicas para as instituições privadas e o 

financiamento privado para as instituições públicas. Como registrado na era FHC, a 

educação superior faz parte das atividades não-estatais e o Governo de Luiz Inácio da 

Silva parece não romper com essa orientação. Segundo  Lima (apud GONÇALVES DE 

LIMA, 2009, p.248) 

 

 

A análise do projeto nacional de desenvolvimento e da política 
educacional do governo Lula, especialmente das diretrizes apresentadas 
para as universidades federais, demonstra a grave possibilidade de 
aprofundamento do processo de privatização da educação superior, 
através da retomada do conceito de público não-estatal que atravessou e 
constitui a reforma do Estado brasileiro na década de 1990 e da 
diversificação das fontes de financiamento das universidades públicas, 
plataformas defendidas pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Banco Mundial (BM), 
pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pelo Banco Interamericano de 



62 
 

 
 

Desenvolvimento (BID) e pelo governo neoliberal de Fernando Henrique 
Cardoso. 

 

 

 No primeiro mandato do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, as primeiras 

medidas que seriam tomadas para a política de educação superior estavam previstas 

na Plataforma de campanha de Governo, em 2002, da Coligação Lula Presidente, 

denominado Uma escola do tamanho do Brasil. Esse Programa apresenta a 

educação como direito social básico e universal. No entanto, ao assumir a presidência, 

as iniciativas que foram implementadas caminharam no sentido de referendar as 

políticas neoliberais implementadas no governo anterior, que priorizava os princípios da 

focalização e a forte pressão dos organismos internacionais, principalmente a 

Organização Mundial do Comércio – OMC, que tinham por finalidade transformar o 

ensino superior em serviço, submetidas à lógica do mercado. Nesse sentido, Lima 

(2007, p.152) afirma que, 

 

 

A desresponsabilização do Estado com a educação superior ocorreu, 
pela redução das verbas públicas para o financiamento e, 
simultaneamente, pelo estímulo ao empresariamento deste nível de 
ensino, sob a aparência de democratização do acesso à educação.  

 

 

 Assim, vemos um processo de continuidade na área da educação, pelo menos, 

até a metade do primeiro mandato de Lula. Entre as ações implementadas, podemos 

listar: o incentivo à expansão do setor privado; a avaliação produtivista; o corte no 

financiamento das instituições federais de ensino superior e as definições de rankings 

pela mídia e mercado. O caráter privatista da reforma tem amparo no estímulo ao 

estreitamento das relações entre os setores público e privado, conforme Lei nº 11.079 

(BRASIL, 2004c) (lei da parceria público-privada). A parceria público-privada é um 

contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

Essa Lei se aplica aos órgãos da Administração Pública direta, aos fundos especiais, às 

autarquias, às fundações públicas, às empresas públicas, às sociedades de economia 
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mista e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

As mudanças no ensino superior têm ocorrido mesmo antes de se divulgar uma 

primeira versão de um projeto de reforma para o ensino superior. São mudanças que 

acontecem por Decretos, medidas provisórias, configurando uma reforma fragmentada 

para o campo.  Essas mudanças têm se concretizado a partir de algumas medidas, 

como: a) Lei nº 10.861, de 2004 (BRASIL, 2004a) que redefinia o sistema nacional de 

avaliação da educação superior que será objeto do capítulo posterior; b) o Decreto nº 

5.205, de 2004(BRASIL, 2004b) que regulamentou as relações entre as instituições 

federais de ensino superior (IFES) e as fundações de apoio. Em seu Art. 1º as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica poderão 

celebrar com as fundações de apoio contratos ou convênios, mediante os quais essas 

últimas prestarão às primeiras apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por prazo determinado. 

Nesse contexto, podemos destacar também a Lei nº 11.096 de 2005 (BRASIL, 

2005) institui o Programa Universidade para Todos – PROUNI e regula a atuação de 

entidades beneficentes de assistência social no ensino superior - dando 

prosseguimento ao ideário da democratização dos direitos sociais. Lula reedita o 

conceito de público não-estatal através desse Programa alugando vagas em 

instituições privadas. Um novo pacto social é firmado entre o público e o privado, 

estreitando as conexões com o mercado.  

O Decreto nº 5.773 de 2006 (BRASIL, 2006) trata das condições e 

procedimentos referentes à regulação, supervisão e avaliação das IES. Desse modo, a 

regulação será realizada por meio de atos administrativos autorizativos do 

funcionamento de instituições de educação superior e de cursos de graduação e 

seqüenciais. O seu papel supervisor objetiva zelar pela conformidade da oferta de 

educação superior no sistema federal de ensino com a legislação aplicável. O decreto 

faz referência ainda ao SINAES que constituirá referencial básico para os processos de 

regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua 

qualidade.  
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No que se refere à educação nacional, é preciso destacar a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007. É um plano 

executivo composto por um conjunto de programas desenvolvidos pelo MEC. Engloba 

níveis e modalidades de ensino, medidas de apoio e infra-estrutura, com vistas à 

melhoria da qualidade da educação. 

No entanto, ao analisar os seus princípios e sua forma de operacionalização, 

vamos identificar que, na verdade, é um instrumento de planejamento com vistas a 

implementar, no país, a reforma gerencial da administração pública, discutida e 

anunciada desde o tempo do Ministério da Reforma do Estado no governo de FHC que 

vem sendo amadurecida e sistematizada nos últimos anos. O PDE surge como um 

plano setorial na esteira do lançamento, em janeiro de 2007, do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC. O Programa visa impulsionar, principalmente, a 

produtividade em setores estratégicos, incrementar a modernização tecnológica, 

contribuir para ativar novas áreas da economia e acelerar outras que já se encontram 

em expansão. 

 O PDE tem como objetivo central melhorar a qualidade da educação pública no 

Brasil através de um conjunto de medidas que atinge todos os níveis e etapas da 

educação nacional. No tocante à educação superior, o PDE define os seguintes 

princípios complementares entre si: I) expansão da oferta de vagas; II) garantia de 

qualidade; III) promoção de inclusão social pela educação; IV) ordenamento territorial, 

levando o ensino superior às regiões mais remotas e V) fortalecer o desenvolvimento 

econômico, seja como formadora de recursos humanos altamente qualificados, seja na 

produção científico-tecnológica. 

Segundo Zainko e Coelho (2007), inicialmente as metas do governo Lula para o 

ensino superior era a de fortalecer as Universidades públicas, inclusive com aumento 

significativo em investimentos financeiros; garantir que o ensino superior seja 

compreendido como um bem público e não como um serviço comercial regulamentado 

pelo OMC; promover a qualidade social da educação superior por meio de processos 

de avaliação de caráter institucional; democratizar o acesso ao ensino superior; 

estabelecer uma gestão democrática com participação, representatividade e 

legitimidade. Para as autoras, o PNE se encaminha para atingir essas metas, porém as 
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estratégias utilizadas são, essencialmente, de caráter gerencial que equipara a 

educação ao mercado. Lima (2007, p.173) também faz essa análise das políticas 

adotadas para o ensino superior e,  

 

 

[...] no que se refere à questão de democratização do acesso, [o 
Governo] destacou o empenho para a ampliação de vagas e matrículas 
na educação superior, em especial pública; identificou a crise da 
educação superior associada à ociosidade das vagas neste nível de 
ensino, especialmente no setor privado [...] O progama do Governo 
propunha ampliar, em quatro anos, as vagas do ensino superior em taxas 
compatíveis com o estabelecido no PNE, sem explicar se esta ampliação 
estaria direcionada exclusivamente para o setor público ou privado.  

 

 

 A política de expansão adotada para as universidades públicas pelo Governo 

federal é sistematizada mais enfaticamente, em 2007, com a criação do Programa de 

Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

Esse programa tem como finalidade criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior. Para a sua realização exige-se que a universidade 

estabeleça um termo de compromisso denominado de acordo com metas e condiciona 

o recebimento de verbas públicas para o cumprimento dessas metas. Percebemos, 

assim, o condicionamento da lógica gerencial nas instituições públicas por meio da 

administração com resultados baseados em indicadores quantitativos. 

Pelas diretrizes das políticas adotadas, podemos inferir que estamos chegando 

ao final do governo e que não houve uma ruptura com os ideários neoliberais iniciados 

a partir de 1990, apesar de que autores como Dantas e Souza Júnior (2009) afirmarem 

que houve uma significativa ampliação dos gastos com assistência social, que subiram 

de R$ 11,6 bilhões de reais para 25,2 bilhões. Entendemos que há uma continuidade 

dessas políticas  que a cada ano destroem os direitos sociais conquistados. Estamos, 

ainda, diante de  um governo que estimula a abertura comercial sem limites para o 

capital estrangeiro, cedendo lugar à flexibilização e à substituição da tecnologia. 

 A reformulação da educação superior continua acontecendo. Constitui um campo 

amplo e com demandas ainda não atendidas o que faz com que o ideal de 
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democratização do acesso seja um objetivo ainda a ser atingido. A política adotada pelo 

governo insere-se em um processo mais amplo de reordenamento do Estado capitalista 

para estar apto a enfrentar a crise estrutural do capital que, segundo os estudiosos da 

temática, prosseguirá nos próximos anos.  

As reformas implementadas para o ensino superior é um processo que vem 

sendo implementado desde o governo de FHC e se aprofunda no atual por meio de 

uma nova geração de reformas neoliberais monitorada rigidamente pelos organismos 

internacionais do capital. Esse reordenamento do Estado tem ajudado a consolidar o 

processo de privatização por meio da diluição das fronteiras público e privado.  

Nessa medida, cresceu de modo significativo a oferta de ensino privado superior. 

Ao ter o lucro como perspectiva dominante, as IES privadas apresentam qualidade 

heterogênea o que faz o Estado, além de assumir papel regulador no sentido de poder 

construir um conjunto de medidas jurídico-institucionais para estimular a diversificação 

das instituições, também assume o papel de fiscalizador dos estabelecimentos. Nesse 

contexto, institui-se a avaliação institucional como um dos instrumentos de fiscalização 

do Estado como também da própria instituição. 
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CAPÍTULO 2 - A AVALIAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE REGULAMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PARA O ENSINO SUPERIOR 
 

  

O capítulo analisa as políticas para o Ensino Superior implementadas no 

contexto da Reforma educacional, evidenciando a elaboração e implementação do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Parte-se do 

pressuposto de que ao longo das últimas décadas e de acordo com a reforma do 

Estado, foram se delineando novos papéis e funções para o Estado com destaque para 

a função de avaliador, necessitando, para cumprir o seu objetivo, de traçar novas 

formas de regulação dos sistemas de ensino, principalmente para o ensino superior 

que, por suas próprias características, tem se expandido de forma desordenada sem a 

garantia do controle e do acompanhamento do Estado. Assim, as políticas para 

avaliação concebidas durante o Governo de Luiz Inácio Lula da Silva não são 

originárias do seu governo, mas encontram suas origens em governos que o 

antecederam.  

Na primeira parte deste capítulo, fazemos uma discussão sobre as principais 

concepções de avaliação que foram utilizadas nos diferentes contextos históricos da 

expansão do ensino superior no Brasil, com destaque para as concepções de avaliação 

normativa ou regulatória, baseada em sistemas predominantemente quantitativos, 

permitindo o estabelecimento de rankings de instituições, e a avaliação formativa de 

caráter mais progressista, baseada em reflexões tanto sobre a prática quanto sobre o 

objeto e os efeitos de avaliação, o que só pode ser feito através de juízo de valores.  

Na segunda parte do capítulo, fazemos referência aos documentos oficiais 

voltados para o ensino superior a fim de identificar como vai se configurando o modelo 

de avaliação para essa modalidade de ensino no Brasil, procurando evidenciar as 

continuidades e as rupturas que as propostas apresentam entre si. Por último, o 

capítulo apresenta uma análise das políticas de avaliação implementadas com o 

SINAES, instituído pelo Governo de Luiz Inácio Lula da Silva procurando evidenciar as 

suas implicações para o ensino superior. 
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2.1 Estado avaliador e as diferentes concepções de avaliação  

 

 

 Nos países industrializados e latino-americanos, já na década de 1980, se 

identificou a necessidade de empreender importantes reformas em seus sistemas de 

educação superior em decorrência das transformações provocadas pela globalização 

educacional e pela internacionalização dos conhecimentos. A reestruturação desse 

nível de ensino objetivava enfrentar os novos desafios, conciliar as exigências de 

qualidade e inovação, ampliar o acesso e diminuir as assimetrias sociais. 

 Assim, podemos dizer que as transformações e mudanças, nesse nível de 

ensino, estão diretamente relacionadas ao processo de modernização do Estado e da 

economia. Na emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas, nesse 

nível de ensino, se dinamizaram, de modo especial diversificando os provedores, os 

tipos de instituições, os perfis dos docentes, disponibilizando novas ofertas educativas 

que possibilitaram a ampliação das matrículas. 

 No que se refere às funções do Estado, essas são redefinidas tendo, como 

pressupostos, os pilares do projeto neoliberal e, progressivamente, o Estado vai se 

desobrigando de parte da execução direta das políticas voltadas para a formação e 

reprodução da força de trabalho, ou seja, delegando essa responsabilidade para os 

empresários, como também para a própria sociedade civil, sem, no entanto, perder a 

sua função de regulador e controlador das políticas sociais de modo geral. Nesse 

sentido, Dias Sobrinho (2003, p.104) lembra que: 

 

 

[...] o investimento atrelado aos critérios de produtividade e retorno 
econômico é uma das expressões práticas do Estado gestor e avaliador, 
que assume uma função centrada rigidamente na gerência e no controle.  

 

 

Nesse cenário, as funções do Estado ficam mais bem definidas e, de executor 

de ações, passa a coordenar e regular as atividades desenvolvidas centrandose no 

estabelecimento de metas e na verificação dos resultados. De acordo com Afonso 
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(2005), o Estado deixou de ser produtor de bens de serviços e se transforma em 

regulador de políticas e vários estudiosos passaram a designá-lo como Estado-

regulador. Segundo o autor, existem, hoje, inúmeras maneiras de nomear o Estado. 

Seguem algumas delas: Estado-reflexivo, Estado-ativo, Estado-articulador; Estado-

supervisor; Estado-avaliador; Estado-competidor. São todas denominações atuais e 

correntes na literatura especializada expressando novas formas de atuação e diversas 

e profundas mudanças nos papéis do Estado; todas consequências dos efeitos da 

transnacionalização do capitalismo e da atuação de instâncias de regulação 

supranacional. 

O papel do Estado avaliador surge como decorrência desse atual contexto 

social-econômico e político do desenvolvimento capitalista. As crises cíclicas pelas 

quais o sistema capitalista tem passado exigem do Estado uma constante 

reconfiguração de suas funções, ora de intervencionista, ora não intervencionista, 

modificando, assim, as suas políticas e sua área de atuação.  

Para Seixas (2003), o conceito de Estado avaliador surge de dois discursos 

diferentes: um discurso político e europeu; e outro econômico e fundamentalmente 

americano. O primeiro surge com uma concepção de modernização política da 

sociedade, implica uma delegação de poderes e prevaleceu em países como França, 

Suécia e Bélgica. A segunda tende a privilegiar um discurso econômico  e tecnocrático 

e prevaleceu no Reino Unido e nos Estados Unidos. As duas concepções têm, no 

entanto, seus marcos teóricos  na ideologia neoliberal, que anuncia uma função mínima 

para o estado no campo social e como estratégias estimula as políticas avaliativas, 

principalmente, no campo da educação. 

Segundo Seixas (2003, p. 24), a noção de Estado Avaliador implica, 

 

 
Uma redistribuição das funções e responsabilidades na coordenação 
do ensino superior. Basicamente podem-se referir três aspectos 
fundamentais: a concentração da administração central na dimensão 
estratégica de desenvolvimento do sistema, definindo objetivos e os 
critérios de qualidade do produto final; a emergência de poderosos 
órgãos intermediários de especialistas, funcionando como agentes 
diretos de avaliação e de coordenação; e a ênfase na auto-regulação 
das instituições. 
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Quanto à redistribuição das funções e responsabilidades do Estado, 

evidenciamos, que, concernente à educação superior, as diretrizes se voltam para a 

redução de investimentos oriundos do Estado e ampliação do setor privado. Essa 

diretriz tem como respaldo os estudos de Friedman (1985). Para o autor, o Estado não 

deveria intervir, nesse nível de educação, tendo em vista que os benefícios do 

investimento em educação superior serão revertidos para os indivíduos em forma de 

salários. Não se justifica, pois, que o Estado financie esse nível de ensino, uma vez que 

ele não pode ser explicado por meio de efeitos laterais ou monopólio técnico. O autor 

defende a ideia de que a subvenção do Estado deveria ser passada ao indivíduo e, 

para poder superar e disciplinar o investimento governamental em ensino superior, 

recomenda que, 

 

 

Qualquer subvenção deve ser passada aos indivíduos, para ser utilizada 
em instituições de sua própria escolha, com a única condição de que 
sejam do tipo e natureza convenientes. As escolas governamentais que 
continuarem em funcionamento deveriam cobrar anuidades que 
cobrissem os custos educacionais, competindo, assim, em nível de 
igualdade com as escolas não subvencionais pelo governo [...] 
(FRIEDMAN, 1985, p. 94). 

 

 

 O Estado, com base nesses pressupostos, passa se eximir cada vez mais de 

suas responsabilidades educacionais, deixando para o setor privado essa função. 

Segundo Goergen (2000), um dos resultados desse encolhimento do Estado é a clara 

possibilidade de uma fragmentação do campo educacional. Segundo esse filósofo, o 

Estado é guiado pela nova racionalidade econômica global e passa a transferir para os 

setores privados suas responsabilidades no campo das políticas públicas. Ao tratar do 

ensino superior, Goergen (2000, p.26) afirma que “[...] o Estado deixa de ser o seu 

gestor e esta dissociação entre Estado e Universidade representa também para esta a 

necessidade de uma reorientação”. 

 As ideias neoliberais repercutiram, enormemente, nas políticas educacionais 

adotadas para o ensino superior, principalmente nos países da América Latina. Nesses 
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países, onde, tradicionalmente, o ensino superior era financiado pelo Estado, houve 

uma retração do financiamento e um movimento a favor da privatização desse nível de 

ensino. Segundo Sguissardi (2001), esses pressupostos estiveram presentes na base 

do processo da reforma tanto no Brasil, como nos demais países da América Latina e 

nos países centrais. Para ele, o movimento da reforma é consequência, 

 

 

(...) do movimento da propalada diminuição do Estado, que se apresenta 
contraditoriamente como privatização do Estado, e como um processo de 
desconcentração e maior controle sobre todos os setores da economia e 
dos serviços do Estado; da mudança de concepção do saber como bem 
coletivo para bem particular que conduz ao conceito de mercantilização 
do saber e da educação; (...) da indisfarçada adoção, pelo Poder 
Executivo das diretrizes dos organismos multilaterais para a 
implementação das reformas estruturais que se processam no aparelho 
do Estado e no sistema de educação superior [...] (SGUISSARDI, 2001, 
p. 20-21). 

  

 

A ideia de avaliação utilizada como meio de controle é reforçada e o Estado tem 

necessidade de instituir procedimentos de avaliação para controlar  o conteúdo e a 

qualidade do ensino. Uma das estratégias mais utilizadas no processo de avaliação são 

os mecanismos de accountability - prestação de contas e responsabilização sobre 

ações e recursos - para o estabelecimento de  performances que o sistema educativo 

deve atingir e a verificação dos resultados alcançados. 

Segundo Castro (2008), a avaliação dos sistemas de ensino por indicadores de 

desempenho se constitui em uma estratágia gerencial de controle dos resultados, e 

obriga as universidades a estabelecerem contratos de gestão, pelos quais será 

analisada a sua performance em relação aos objetivos pretendidos no campo 

educacional. Esse modelo de políticas públicas traz implícita uma maior 

responsabilização dos serviços por parte dos gestores. Isso significa o uso de 

estratégias que envolvam a efetiva participação dos cidadãos na cobrança por serviços 

de qualidade. Nos últimos anos, foram criados instrumentos para controlar e fiscalizar 

os governos com a finalidade de responsabilizar os dirigentes e aplicar sanções quando 

os governantes não obedecem às leis, incorrem em atos de corrupção ou quando não 
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cumprem as promessas eleitorais. É uma forma de garantir a responsabilização 

ininterrupta entre os governos. 

Essas características estão de acordo com os princípios da reforma do Estado 

brasileiro prevista por Bresser Pereira. O autor assinala que, 

 

 

A reforma do estado exige a participação ativa dos cidadãos; por isso o 
novo Estado que está surgindo não será indiferente ou superior à 
sociedade, pelo contrário, estará institucionalizando mecanismos que 
permitam uma participação cada vez maior dos cidadãos, uma 
democracia cada vez mais direta; por isso as reformulações em curso são 
também uma expressão de redefinições no campo da própria cidadania, 
que vem alargando o seu escopo, constituindo sujeitos sociais mais 
cientes de seus direitos e deveres em uma sociedade democrática em 
que competição e solidariedade continuarão a se complementar e se 
contradizer (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 37). 

 

  

Assim, o objetivo em qualquer regime democrático deveria ser aumentar a 

responsabilização (accountability) dos governantes. Os políticos devem estar 

permanentemente prestando contas aos cidadãos. Quanto mais clara for a 

responsabilidade do político perante os cidadãos, e a cobrança destes em relação ao 

governante, mais democrático será o regime. Entretanto, isso não significa que todas as 

vontades dos cidadãos devam ser aceitas pelos políticos. 

 Nesse contexto mais amplo da  reforma do Estado, com destaque para o  seu 

papel de avaliador, vários campos das políticas sociais foram submetidas a um 

processo de regulação por meio de um sistema de avaliação. No campo educacional, a 

educação superior tem despontado como alvo preferencial dessa política, que objetiva 

possibilitar a verificação dos resultados e a sua vinculação com o financiamento público 

ou com outras medidas que siginificam punição ou premiação (MAUÉS, 2007). 

Discutindo essa temática, Dias Sobrinho (2003) entende que a avaliação ocupa papel 

principal no curso das transformações do aparelho estatal. Em outras palavras, ela é 

instrumento fundamental na reforma do Estado e carrega uma forte função política e de 

grande eficácia prática. No sistema educacional brasileiro, as práticas de avaliação dos 

sistemas educacionais são marcadas por avanços e retrocessos. Em especial, no 
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campo da educação superior, essas práticas avaliadoras consistem em algo 

relativamente recente. Esse processo se inicia na  década de 1960. A princípio, eram 

experiências esparsas, fragmentadas e podiam ser associadas a um modelo 

produtivista de eficiência na avaliação que está relacionada à concepção regulatória, ou 

seja, ao modelo normativo de avaliação. 

Nas três últimas décadas, o processo de avaliação se consolida tendo sido 

implementadas, no Brasil, diferentes experiências e propostas metodológicas de 

avaliação da educação superior com diferentes concepções. Isso pode ser comprovado 

ao analisar o documento da Comissão Especial de Avaliação – CEA/MEC (BRASIL, 

2003), que explicita a evidência de dois modelos de avaliação: a normativa e a 

formativa. O primeiro modelo, segundo o documento, é baseado em sistemas 

predominantemente quantitativos para produzir resultados classificatórios, podendo ser 

identificado com a concepção anglo-americana de avaliação. Esse tipo de avaliação 

remete à questão da eficiência e ineficiência das instituições em se adaptarem às novas 

exigências sociais. Muitas vezes, é esse tipo de avaliação que permite o 

estabelecimento de rankings de instituições com sérios efeitos nas políticas de 

alocação de recursos financeiros, caracterizando-se como uma avaliação regulatória.  

Consideramos importante salientar que o modelo anglo-americano de 

avaliação apresenta uma relação lógica entre a avaliação normativa e a ideologia do 

mercado. Esse tipo de avaliação tem sido muito utilizado, em face das recentes 

transformações nas políticas educativas. Uma estratégia utilizada, nesse modelo de 

avaliação, são os testes estandardizados e, nesse contexto, permite o estabelecimento 

de rankings e a criação de um mercado educacional – a busca por um espaço 

educacional. Nesse âmbito, significa gerar condições para investir no lucrativo mercado 

da educação, cumprindo os objetivos da transferência eficiente e de controle de 

qualidade.  

A avaliação normativa é, também, analisada por Afonso (2005) e faz referência 

àquela modalidade que valoriza a competição e a comparação a partir do momento em 

que se tornam valores fundamentais em educação. Os resultados quantitativos tornam-

se mais importantes e os testes estandardizados passam a exercer um papel central já 

que fornecem resultados para os indicadores de mercado.  
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 O outro modelo apresentado pela Comissão Especial de Avaliação (BRASIL, 

2003) combina dimensões quantitativas e qualitativas e é denominado de concepção 

francesa-holandesa. Essa concepção adere à própria discussão do sentido ou da 

existência das instituições de ensino superior na sociedade; entendendo que elas têm 

funções múltiplas; que o conhecimento produzido no seu interior, além de ser 

requisitado como força produtiva, também é um instrumento de cidadania, em sua 

pluralidade e em sua diversidade. Assim, nessa perspectiva emancipatória, a avaliação 

não se apresenta, somente, como práticas produtoras de juízo, de fatos, de coleta de 

informação, medida e controle de desempenho. Seu processo requer reflexão tanto 

sobre a prática quanto sobre o objeto e os efeitos da avaliação. Isso só pode ser feito 

através de juízo de valores.  

A avaliação formativa apresenta como característica principal, a apreciação do 

grau de consecução dos objetivos do ensino, e é concretizada mediante provas ou 

testes deliberadamente construídos com preocupações técnicas e metodológicas, 

obedecendo aos requisitos normais. De acordo com Afonso (2005), a avaliação 

formativa ou criterial é uma modalidade que garante a realização da transmissão e da 

aprendizagem das chamadas competências mínimas necessárias ao mundo do 

trabalho. Ao mesmo tempo, é a modalidade de avaliação pedagógica que permite um 

maior controle central por parte do Estado. Desse modo, podemos perceber que tal 

fenômeno ajuda a explicar, em parte, a convergência atual em diferentes reformas 

educativas da importância das políticas da avaliação formativa. Salientamos, também, 

que, se a avaliação formativa for realizada para a coleta de informações sobre o 

sistema educativo e divulgada, posteriormente, para a sociedade, ela não se 

diferenciará da avaliação normativa, já que está sendo utilizada para o mesmo fim, ou 

seja, estabelecer rankings. 

Apesar de o documento da CEA (BRASIL, 2003) mostrar que a avaliação tem 

duas concepções, Allal (1986 Apud AFONSO, 2005, p.18) faz a seguinte reflexão ao 

analisar os propósitos dos diferentes modelos de avaliação: “ [...] significa dizer que a 

finalidade da avaliação é sempre assegurar a articulação entre as características das 

pessoas em formação, por um lado, e as características do sistema de formação, por 

outro”, o que vai variar são os métodos e as intenções com que ela é utilizada. 
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  Discutindo sobre modelos de avaliação, Bates (1984) apresenta dois propósitos 

distintos e contraditótios que podemos identificar ao estudar a avaliação escolar. O 

primeiro está relacionado aos objetivos e interesses da administração (managerial 

evaluation) – tem como base a avaliação somativa e normativa, bem como testes 

estandardizados. E um outro que está relacionado aos propósitos e interesses 

educativos e pedagógicos (educational evaluation) – que se apoia na avaliação 

formativa, criterial e diagnóstica. 

 Em nível institucional, a avaliação criterial ou formativa baseia-se em objetivos, 

definidos no contexto organizacional da instituição, que, em um sistema descentralizado 

e mais autônomo, representa os interesses da comunidade universitária. No entanto, 

por razões específicas – de acordo com o contexto em que essas instituições estejam 

inseridas – implica dizer que a universidade não pode conhecer-se em profundidade 

com base, apenas, nas informações obtidas, via instrumentos estandardizados. 

 É por meio das avaliações institucionais que, além dos diagnósticos que 

auxiliarão as IES nas tomadas de decisão, externalizam-se seus pontos positivos e, 

também, os seus limites. Como sabemos, é a ideia de globalidade que irá permitir o 

autoconhecimento da instituição sobre si mesma, buscando, assim, o seu 

aprimoramento. Belloni (2000, p.39) esclarece ainda que: 

 

 

A avaliação é mais do que um debate técnico ou metodológico, ou um 
conjunto de critérios para credenciamento ou rankeamento de IES. Ela 
implica um empreendimento ético e político, sobre os meios e os fins do 
sistema de educação superior e de cada um das suas instituições. É 
parte desta tese que a avaliação é instrumento poderoso no processo de 
reconstrução/consolidação da educação brasileira, em especial da 
educação superior pública, pois a esta cabe a responsabilidade da 
educação da maioria da população, da formação de profissionais nas 
áreas de ponta e do desenvolvimento da ciência e tecnologia 
indispensáveis para a democratização da sociedade e para o 
desenvolvimento do país. 

 

 

Nessa perspectiva, a avaliação institucional deve servir como momento de 

reflexão para todos os sujeitos envolvidos com a instituição e ser considerada 
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fundamental para o desenvolvimento da sua comunidade acadêmica. É por meio do 

processo de avaliação que as políticas implementadas poderão ser corrigidas para 

atender, com maior eficiência, aos seus objetivos. No entanto, não podemos 

desconsiderar os limites da avaliação e as diferentes concepções que nortearam os 

processos de avaliação da educação brasileira, voltados, prioritariamente, para buscar 

resultados das instituições. 

 

 

2.2 Avaliação do ensino superior brasileiro: principais aspectos de sua trajetória 

 

 

As primeiras experiências de avaliação do ensino superior, no Brasil, podem ser 

evidenciadas a partir da década de 1960, como parte do projeto político do governo 

militar. Estudos feitos àquela época e, até hoje, trazem consigo diferentes objetivos e 

finalidades do papel da avaliação. De modo geral, podemos dizer que se buscava 

sintonizar o ensino superior brasileiro com os propósitos governamentais em cada 

momento histórico. 

Entendemos que o sistema de avaliação da educação superior sofreu 

influências dos modelos internacionais de avaliação e foram implementados no país de 

acordo com o contexto político-econômico  de cada época. Nos documentos 

elaborados pelas comissões instituídas pelo MEC durante as décadas de 1980, 1990 e 

2000 visando estudar formas e metodologias de avaliação para o ensino superior estão 

presentes indícios das principais concepções de avaliação, com destaque para as 

concepções de avaliação com uma visão formativa/emancipatória e a avaliação em 

forma de regulação/controle.  
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2.2.1  Avaliação do ensino superior: primeiras iniciativas e concepções 

 

 

A necessidade de avaliar as instituições em nível superior no Brasil teve origem 

com a expansão da iniciativa privada para atender às demandas do ensino superior, 

principalmente nas décadas de 1960 e 1970, época em que a expansão privada se 

configurou de forma mais acentuada. Nesse período, foram criadas inúmeras 

faculdades isoladas sem acompanhamento e controle do Ministério da Educação pela 

qualidade do ensino que era ofertado na ocasião. Dessa forma, sentiu-se a 

necessidade de elaborar e de consolidar um aparato normativo consistente visando 

orientar a regulação do sistema do ensino superior. É a partir desse aparato normativo, 

que se originam as primeiras diretrizes que irão permear o desenvolvimento do sistema 

de avaliação do ensino superior. 

 Como uma das primeiras iniciativas para a regulamentação do ensino superior 

brasileiro podemos destacar a Lei de Diretrizes e Bases, nº 4.024/61. A referida lei, no 

que se refere ao ensino superior, voltava-se para a regulamentação dos mecanismos 

de expansão desse nível de ensino. De acordo com o Art. 9º, alíneas a e b - LDB/61 

(BRASIL, 61), atribuia-se ao Conselho Federal de Educação a competência para “ 

decidir sobre o funcionamento dos estabelecimentos isolados de ensino superior, 

federais ou particulares, bem como sobre o reconhecimenbto das Universidades e dos 

estabelecimentos isolados”.  

 No entanto, é, no final da década de 1960, com a aprovação da Lei da Reforma 

Universitária, Lei nº 5.540/68 (BRASIL, 1968), que se pode apontar as origens do atual 

processo da avaliação no ensino superior. Esse período caracteriza-se não somente 

como uma época de consolidação e apogeu do autoritarismo, mas também de 

realização de reformas institucionais no campo da educação superior.   

 O processo de reforma do período de 1964-1968 encontra-se definido no 

contexto do reforço da subordinação política e econômica do país. Tal reforma, 

segundo Cunha (2007), foi responsável pela edificação da universidade no Brasil, 

conforme o modelo mais avançado do mundo capitalista: o norte-americano. Depois de 

1964, as agências internacionais desenvolveram programas articulados ao ensino 
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superior, e o MEC também passou a contratar norte-americanos para orientar como 

devia ser organizado o ensino superior no Brasil. 

 Em 196413 o MEC e a USAID - United States Agency for International 

Development (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional - que 

visa dar suporte de crescimento financeiro, agricultura e assistência humanitária) 

assinam acordos que abrangem todas as modalidades de ensino. No que se refere ao 

Ensino Superior, a USAID apresenta um relatório evidenciando a necessidade de 

reformar o ensino universitário. Entre as suas diretrizes, estava a importância de 

disciplinar a vida acadêmica, coibindo o protesto, reforçando a hierarquia e a 

autoridade. O referido relatório também enfatizava a importância da racionalização, 

organizando a Universidade em moldes empresariais, privilegiando, assim, a questão 

da privatização do ensino (GERMANO, 2005).  

A modernização do ensino superior estava sendo desenvolvida na direção do 

modelo norte-americano. Segundo Cunha (2007), a modernização da universidade era 

vista, por alguns, como uma condição do desenvolvimento do país pela esperada 

capacidade de rompimento da dependência tecnológica. Para outros, essa mesma 

modernização era definida como requisito de desenvolvimento associado ao bloco 

político-econômico hegemonizado pelos Estados Unidos. 

 Do ponto de vista de Moreira e Velho (2008, p.633), 

 

 

A ideia de transplantar um modelo concebido em outras realidades, 
modelos e conceitos transferidos principalmente dos Estados Unidos 
alicerçaram a organização do sistema de ensino e pesquisa brasileiro. Na 
reforma do ensino de 1968, muitos elementos extraídos das 
universidades de pesquisa norte-americanas, como o sistema de créditos, 
as instituições de pesquisas, os programas de pós-graduação que 
conferem graus de mestrado e doutorado, foram estabelecidos. 
 

  
                                                           
13

 A década de 1960 é marcada pelo capitalismo avançado colocado como a meta de todos os países. O 

Golpe Militar em 1964 insere o Brasil no modelo imperialista norte-americano, com características 

modernizadoras. 

 



79 
 

 
 

Durante esse período, os debates acerca da modernização das universidades 

brasileiras tiveram como foco a promoção do desenvolvimento da nação, bem como 

questões referentes à gestão, à estrutura e à organização. Dentre as iniciativas, 

podemos destacar as que Germano (2005) considera como fundamentais para a 

modernização do ensino superior: modernização de um Instituto Militar, o ITA – Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica; a criação do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq, cujo 

orgão era responsável pelo envio de professores a instituições estrangeiras, além de 

financiar pesquisas especializadas. Destacamos, ainda, o papel desempenhado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/MEC; a 

experiência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP; o caráter inovador da 

Universidade de Brasília - UnB; as iniciativas de reformar o ensino universitário em 

várias universidades do Brasil. 

 Encontramos, nesse período, demandas e consequências econômicas e sociais 

da nova fase do desenvolvimento capitalista sinalizando tanto a necessidade de 

ampliação do acesso ao ensino superior, como também a discussão da importância da 

racionalização das atividades universitárias para alcançar uma melhor eficiência e 

produtividade. 

 Assim, a expansão e massificação do ensino superior passam a introduzir a 

questão da avaliação da qualidade das instituições, sinalizando a necessidade de 

instrumentos capazes de medir e viabilizar a qualidade de acordo com a política 

educacional vigente.  

 Segundo Amorin (1992), esse período, englobando, a elaboração da reforma 

universitária e seus referidos estudos, é marcado pela visão de que o modelo 

socioeconômico necessita de uma universidade para o seu desenvolvimento e 

funcionamento. Logo, há uma crescente e contínua fase de elaboração de diversos 

planos educacionais com a finalidade de se ampliar o atendimento desse nível de 

ensino, além de se estreitar os vínculos com o mercado. 

 Para Moreira e Velho (2008), a reforma, por não considerar algumas 

características da realidade socioeconômica do país, teve como resultado a explosão 

da demanda pelo ensino superior e o crescimento do número de instituições privadas. 

Isso acarretou na rápida proliferação de programas de pós-graduação pelo país, e 
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muitos com qualidades questionáveis. Ao esclarecer o crescimento do setor privado no 

Brasil, Lima (2007) analisa que a privatização da educação brasileira não é um 

elemento político exclusivo do projeto neoliberal, ele se constitui como uma marca 

histórica da inserção capitalista dependente do Brasil na economia mundial, seja por 

intermédio da privatização interna das universidades públicas ou do estímulo à abertura 

de cursos privados.  

 Desse modo, o Estado pavimentou o caminho da privatização do ensino. Ele não 

se restringia em diminuir as verbas para o ensino público; também tratou de transferir 

recursos para a rede privada. Houve, nesse período, uma redução drástica dos 

recursos para o ensino superior e, em consequência, há uma retratação do crescimento 

das universidades públicas, entre os anos de 1960 e meados dos anos de 1970. Esse 

momento é marcado, inclusive, por um crescimento desordenado das instituições de 

ensino superior privadas, especialmente aquelas que desenvolvem ensino dissociado 

da pesquisa e da extensão. 

           Em consequência desses acontecimentos, emerge a necessidade de se avaliar o 

sistema educacional que vinha sendo construído, tem sido tomadas medidas de 

contenção para frear o crescimento desordenado do setor. Em 1975, houve um 

movimento de diminuição e retratação do número de instituições de ensino superior, 

com a adoção de medidas de contenção do número de instituições privadas no período 

de 1974-1981 na tentativa de evitar a baixa qualidade do ensino. Julgamos importante 

ressaltar que a Lei de Diretrizes e Bases - LDB da época, Lei nº 4.024/61 reforçava o 

papel do Conselho Federal de Educação (CFE) concedendo-lhe poderes no 

credenciamento e autorização de instituições e cursos. O fato de esse Conselho não 

adotar critérios para a autorização acarretou a baixa qualidade do ensino superior 

(REAL, 2008). Assim, para garantir a qualidade do ensino, o MEC passa a fazer uso de 

medidas restritivas no campo da expansão e exige um maior rigor por parte do CFE nas 

autorizações e credenciamento dos cursos e instituições. 

 No campo da pós-graduação a CAPES, em 1976, passa a adotar um sistema de 

avaliação por pares. Essa atribuição é delegada oficialmente cinco anos depois, por 

meio do Decreto nº 86.791/81 como alternativa de solução para viabilizar a qualidade 

almejada pelo MEC. 
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Zainko e Coelho (2007), ao discutirem sobre a avaliação da educação superior, 

no contexto das políticas para esse nível de ensino a partir de 1980, consideram que a 

idéia de crise da educação vem contribuindo para delinear políticas de avaliação 

institucional, propondo projetos e diretrizes visando à melhoria da qualidade da 

educação superior, na tentativa de superar essa crise. 

 Em 1983, é criado o Programa de Avaliação da Reforma Universitária - PARU, 

sob a coordenação da CAPES/ MEC. O documento é produzido com base em 

levantamento de dados e apreciação crítica da realidade da educação superior 

nacional, por meio de estudos, discussões e pesquisas que visavam a avaliação 

comparativa de todo o sistema, ao mesmo tempo que se pretendia analisar as 

particularidades das instituições. 

 Nesse sentido, o Grupo Gestor de Pesquisa do referido Programa concebe a 

avaliação como mediação, ou seja, entende que o conhecimento dos problemas da 

educação superior, fruto da avaliação, pode subsidiar a elaboração de políticas para 

esse nível de ensino, em âmbito micro e macro: 

 

 

A consciência dos sérios problemas hoje vividos pela educação superior 
brasileira tem indicado a necessidade de que sejam pensadas estratégias 
para seu aperfeiçoamento. Tanto os órgãos responsáveis pela definição 
da política de educação superior quanto os dirigentes de instituições 
acadêmicas têm sugerido que o caminho para a formulação de novas 
estratégias passa por profunda e sistemática avaliação das condições em 
que se realiza a prática acadêmica, quer nos dias atuais, quer na 
tragetória seguida desde a mudança deflagrada em meados da década 
de sessenta (Grupo Gestor de Pesquisa do PARU Apud Almeida Júnior, 
2005, p.14). 

 

 

 A avaliação, por meio do PARU, possui, nesse sentido, características mais 

qualitativas, uma concepção emancipatória da avaliação, uma vez que tinha como foco 

a avaliação da gestão, da produção e da disseminação de conhecimentos das IES, 

empregando, como instrumento de coleta de dados, questionários e roteiros 

respondidos por estudantes, professores e administradores desse nível de ensino. Esse 

modelo de avaliação tem curta duração, por ser um modelo que não correspondia aos 
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interesses de regulação da educação. Por não aprovar as propostas oriundas da 

Comissão Nacional de Reformulação do Ensino Superior, o MEC, cria em substituição, 

o Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior – o Grupo GERES, pela 

Portaria nº 100, de 6 de fevereiro de 1986, com o objetivo de dar prosseguimento às 

discussões sobre a reformulação do ensino superior conduzindo medidas legais para 

esse nível de educação. 

 Na visão do GERES, o controle social-estatal das instituições deve ocorrer 

fundamentado em um sistema de avaliação de desempenho, através de um sistema 

centrado nos produtos, ou seja, no controle finalístico de suas ações. A execução da 

avaliação proposta pelo Geres mostra-se bem articulada à introdução e 

desenvolvimento de mudanças na estrutura, organização, funcionamento, função e 

características qualitativas que contribuem para a introdução da lógica racionalista-

empresarial nessa esfera. 

 Para o GERES, são os representantes dos órgãos governamentais - mas, que 

também podem contar com a colaboração da comunidade acadêmica - que constituem 

os principais atores do processo avaliativo, enquanto a proposta de avaliação 

fundamenta-se em uma concepção regulatória da educação superior, dando ênfase, 

nesse caso, às dimensões do alunado, dos cursos e das instituições, ou seja, com base 

nas dimensões individuais (COELHO; ZAINKO, 2007). 

 O Grupo defende que a avaliação do desempenho cumpre um importante papel, 

não, apenas, do ponto de vista do controle social da utilização de recursos, mas no 

processo de formulação das políticas e de estabelecimento de normas para o sistema 

educacional. A execução de sua avaliação encontrava-se, naquele período, fortemente 

articulada às mudanças na estrutura, e seu desenvolvimento às características de 

qualidade da educação superior pública. Esse modelo de avaliação contribuiu para a 

introdução da lógica racionalista no campo da educação. Assim, é essa concepção de 

avaliação quantitativista que gera um modelo de avaliação regulatória no país baseado 

no desempenho.  

 O GERES utilizou a avaliação como mecanismo de classificação, por meio do 

estabelecimento de rankings. Essa metodologia foi rejeitada pela comunidade 

acadêmica, o que terminou por inviabilizá-la. Esse modelo de avaliação suscitou 
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controvérsias entre as associações representativas dos segmentos das universidades e 

a comunidade científica, polarizada por manifestações inteiramente favoráveis e 

inteiramente contrárias à iniciativa e ao teor do anteprojeto (NETO; FALCÃO, 2007). 

 Como dito anteriormente, as propostas sugeridas pelo grupo causaram forte 

discussão e foram bastante combatidas no meio acadêmico. A Associação Nacional 

dos Docentes da Educação Superior - ANDES - teve uma importância fundamental na 

resistência à implementação do modelo regulatório e centralizador adotado pelo MEC 

no que diz respeito à avaliação da educação superior. Com isso, não foi possível 

colocar as propostas do GERES em prática. Assim, com a finalidade de se obter um 

maior apoio e vitalidade política na comunidade acadêmica, o MEC altera a sua postura 

e intensifica as suas ações para a criação e desenvolvimento de uma sistemática de 

avaliação e acompanhamento dos cursos de Graduação, por meio da Secretaria da 

Educação Superior - SESU, a partir de 1987. 

 A SESU/MEC passa a promover seminários e uma série de reuniões em âmbito 

nacional e internacional a fim de discutir a questão da avaliação no ensino superior. 

Dos Encontros, resultou uma série de textos que defendiam um tipo de avaliação mais 

progressista que as instituições julgavam mais adequada para a avaliação do ensino 

superior no país. Na visão de Zainko e Coelho (2007, p.107), 

 

 

Estes encontros e as publicações escritas deles decorrentes são 
marcados por contradições importantes. Se, por um lado, representam a 
tentativa do MEC de impor e legitimar a concepção e o modelo de 
avaliação que lhe interessa, por outro representam um importante espaço 
de discussão e reflexão por membros das mais de 30 instituições que 
participam destes eventos, possibilitando, inclusive, o surgimento dos 
germes para a construção e/ou consolidação de propostas pautadas em 
valores e concepções diferentes das adotadas então pelo Ministério. 

  

  

Por meio desses seminários e encontros, uma série de documentos foram 

discutidos e elaborados. Alguns expressavam a intenção de refletir acerca da avaliação 

da educação superior brasileira tendo, como referência, as experiências de outros 

países; outros centravam-se mais nas questões voltadas à educação superior e à 
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avaliação, o que avaliar, quem deve avaliar, por que e para que avaliar. As publicações 

resultantes desses seminários são marcadas por contradições importantes; por um 

lado, representava a tentativa do MEC de legitimar a sua concepção e modelo de 

avaliação; por outro, serviu para representar um importante espaço de discussão e 

reflexão dos valores e concepções encontrados em cada proposta, o que contribuiu 

para sistematizar as decisões do sistema de avaliação da década de 1990. 

 Nessa década, o contexto de pressões e tendências internacionais de avaliação 

institucional mobilizou algumas universidades brasileiras para a realização de projetos 

nessa área. As discussões, no interior das universidades, nas reuniões das 

associações e fóruns de dirigentes ligados ao Ensino Superior, se intensificaram e a 

temática da avaliação institucional foi ganhando consistência. A ANDES se pronunciou 

contra o modelo de avaliação normativo defendido pelo GERES/MEC, pois, segundo o 

sindicato, esse modelo de avaliação é autoritário tendo como objetivo inicial a 

manutenção das relações sociais de dominação. Tal prática se concretiza pela coação 

explícita no condicionamento de verbas, decorrente dessa avaliação (AMORIN, 1992). 

 Nessa mesma década, assistiu-se a uma propagação das políticas neoliberais 

em todo o mundo e as diretrizes internacionais que amparavam uma concepção de 

Estado que se desresponsabiliza de sua função de fornecedor de serviços sociais, e 

amplia, cada vez mais, a sua função de regulador, avaliador e controlador desses 

serviços em virtude da lógica empresarial do mercado (SGUISSARDI, 2003). Nesse 

cenário, era preciso utilizar mecanismos que possibilitassem ao Estado a sua função de 

controlador, usando, para isso, a estratégia de avaliação.  

 

 

2.3 . A institucionalização do PAIUB: uma nova concepção de avaliação  

 

 

 Com a instituição do ideário neoliberal nas políticas educacionais, já no Governo 

de Fernando Collor de Melo (1990-1992), assistiu-se ao “enxugamento” do Estado, ou 

seja, durante sua gestão se propõe um Estado menor, mais ágil e bem informado, com 

boa flexibilidade para ajustamento de suas políticas. A reforma da educação é, aqui, 
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concebida como fundamental para a modernização produtiva da economia do país. 

Apesar de se verificar uma necessidade de implantar um processo permanente de 

acompanhamento e avaliação da educação superior com a manutenção de padrões 

mínimos de qualidade do ensino superior, institui-se um Comissão de Especialistas de 

Ensino que prestava serviços/assessorias à SESU, na tentativa de se instalar um 

processo permanente de avaliação que visava à melhoria nos padrões de qualidade. 

Entretanto, não se consegue implementar um sistema nacional de avaliação. 

 Em julho de 1993, com Itamar Franco na presidência, o MEC criou a Comissão 

Nacional de Avaliação Institucional e seu Comitê Assessor constituídos por 

representantes de toda a comunidade universitária nacional que implementaram o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB (BRASIL, 

1994). O papel do MEC através da SESU, foi de articulador, de viabilizador, de 

financiador e não de condutor do processo. Pretendia-se, desse modo, uma 

estimulação voluntária das instituições para que adotassem essa  prática avaliativa e 

que, após, a sua apresentação às universidades, o sistema de avaliação fosse 

enriquecido pelas próprias instituições. Essa estratégia pretendia dar uma ideia de que 

não se tratava de um documento definitivo, mas em permanente construção, com a 

participação da comunidade universitária, possibilitando um aperfeiçoamento constante 

de proposta do PAIUB (CECHIN, 2000).  

 Com base nessa experiência, é estabelecido um clima de confiança entre o 

Ministério e as instutuições. Esse programa, de acordo com o seu documento,  procura 

considerar: 

 

 

os diversos aspectos indissociaveis das múltiplas atividades-fim e das 
atividades-meio necessárias à sua realização, isto é, cada uma das 
dimensões-ensino, produção acadêmica, extensão e gestão em suas 
interações, interfaces e interdisciplinaridade (BRASIL, 1994, p.5-6). 

 

  

O programa de avaliação, instituído pelo PAIUB defende uma visão global de 

avaliação, o qual considera importantes todas as partes do processo. Segundo 

(RISTOFF, 1997), é uma forma de avaliação que pretende fazer justiça ao caráter 
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singular do mundo acadêmico, um espaço público e livre, reservado ao permanente 

avanço da arte e da ciência. Segundo Lopes (2000), esse tipo de avaliação objetiva o 

aperfeiçoamento contínuo da qualidade acadêmica, a melhoria do planejamento e da 

gestão universitária e a prestação de contas à sociedade.  

 Como se pode observar, a avaliação está voltada para o aperfeiçoamento e a 

transformação da universidade, preocupando-se com a qualidade de seus processos 

internos. Caracteriza-se como um processo contínuo e aberto, mediante o qual todos os 

setores da universidade e as pessoas que os compõem participam de um repensar que 

inclui os objetivos, os modos de atuação e os resultados de suas atividades, em busca 

da melhoria da universidade como um todo (LOPES, 2000). 

 Na visão de Dias Sobrinho (1996), o PAIUB pretendia não, apenas, conhecer a 

realidade objetiva das universidades, através de indicadores mínimos de alcance 

nacional, mas, sobretudo produzir cultura permanente de reflexão, sistemática e radical 

sobre todos os processos importantes da instituição, organizacionais ou pedagógicos, 

os meios e os fins, em suma, sobre toda a instituição em sua riqueza e complexidade. 

 A avaliação, do ponto de vista do PAIUB, baseava-se na construção de práticas 

avaliativas que fossem participativas, contínuas e sistemáticas, afinadas com o debate 

público e com a função social da educação superior no momento histórico. Esse 

programa concebia a autoavaliação como etapa inicial de um processo que, uma vez 

desencadeado, se estendia a toda a instituição e se completava com a avaliação 

externa.  

 O PAIUB (BRASIL, 1994) estava ancorado em uma concepção de avaliação 

emancipatória e participativa que permite que toda a comunidade acadêmica reflita 

sobre suas ações e procure, coletivamente, solução para a melhoria dos problemas. Os 

seus princípios podem ser, assim, caracterizados: a globalidade, a comparabilidade, o 

respeito à identidade institucional, a não premiação ou punição, a adesão voluntária, a 

legitimidade, e a continuidade. Houve várias críticas a esse modelo de avaliação, como 

por exemplo: não ser obrigatório (a universidade podia optar se queria ou não implantar 

o PAIUB); ser realizado pela própria universidade; não utilizar instrumentos 

semelhantes para todas as universidades o que dificultava uma visão nacional do 
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ensino. Pelas suas características, esse modelo de avaliação não atendia aos 

interesses de regulação/fiscalização do Estado e logo deixou de ter o apoio MEC.  

Com base nessas críticas ao modelo anterior de avaliação e as significativas 

mudanças na área da educação,  foi necessária na gestão de FHC, a necessidade de 

se implementar um sistema de avaliação no âmbito da educação superior uma vez que, 

na perspectiva governamental, esse modelo mais flexível, diversificado, diferenciado e 

competitivo de educação superior só seria instituído de modo efetivo se houvesse um 

sistema de avaliação, capaz de estabelecer algum controle de qualidade.  

 Pouco a pouco o sistema de avaliação foi sendo implementado durante o 

Governo de FHC e ganhando destaque a reconfiguração do modelo de avaliação para 

a pós-graduação. Em 1996, surgem o Exame Nacional de Cursos – ENC/Provão e a 

Avaliação das Condições de Oferta - ACO, o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

e a Gratificação de Estímulo à Docência - GED, em 1998. É possível examinar que 

essas iniciativas traziam, na sua concepção, um modelo de avaliação norteado pela 

busca da eficiência, tendo como objetivo a adequação às demandas do mercado. 

Podemos dizer que, nesse momento, há um rompimento com a concepção de 

avaliação emancipatória e formativa cedendo espaço a outro princípio fundamentado 

em dados de quantidade e regulação. 

 Segundo Zainko e Coelho (2007), a avaliação dos resultados assume dimensão 

incomum na história nacional. Para o Governo, já que se está transmitindo 

conhecimento, a forma mais confiável de avaliar se as instituições estão cumprindo o 

seu papel é através da avaliação dos resultados, aferida pela aprendizagem dos 

alunos. Ao Estado cabe, então, dar autonomia e recursos às instituições e instituir 

mecanismos de avaliação dos resultados, permitindo, dessa maneira, a 

responsabilização, a cobrança, a fiscalização e o incentivo. 

 Discutindo a avaliação dos resultados, em especial, a avaliação realizada pelo 

ENC, Lopes (2000) apresenta as seguintes críticas: o referido modelo reduz a avaliação 

das universidades a uma única prova geral, produzindo como resultado um retrocesso 

nas concepções e formas de ensinar e desenvolver o conhecimento; o exame, ao 

centrar-se nas diretrizes curriculares comuns, desconsidera as características regionais, 

as condições peculiares de trabalho de cada instituição, a escolha autônoma e legítima 
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das instituições por determinada abordagem nos cursos, a missão e os objetivos 

educacionais priorizados por cada instituição, dentro do espírito de relativa autonomia 

didático/pedagógica e de pluralidade de concepções. 

 É possível analisar o ENC como sendo um modelo de resultados cuja função é 

meramente classificatória. Essa avaliação abarca uma única dimensão - a do ensino. 

Desse modo, os cursos ficam subordinados aos resultados dessa avaliação bem como 

às suas orientações curriculares.  

 Houve, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, um 

aprofundamento das medidas tomadas no primeiro mandato. No que se refere à 

avaliação do ensino superior, durante todo o período de 1995 a 2002, modificações e 

estruturações da sistemática dessa categoria de ensino foram tomando forma. Em 

1997, sanciona-se o Decreto nº 2.20714; em 1998 homologa-se a Portaria Ministerial nº 

30215; em 2001 sanciona-se o Decreto Presidencial nº 3.86016; e em 2002 a Portaria nº 

990 do MEC estabelece a avaliação das condições de ensino, em substituição à 

avaliação das condições de oferta. Esses Decretos, longe de proporem medidas mais 

democráticas para a avaliação, sedimentaram a proposta de avaliação regulatória 

(classificatória) que já vinha sendo implantada. 

 Assim, durante o octênio de FHC em vez de se construir um processo avaliativo 

emancipatório que fosse capaz de possibilitar um maior desenvolvimento institucional, 

as políticas voltadas para o ensino superior no Brasil se deram por meio da sua 

mensuração e de sua padronização. De acordo com Dourado (2002, p.243, grifos do 

autor), 

 

 
Ao considerar o conjunto de ações desencadeadas pelo MEC para a 
educação superior naquele período, deslinda-se uma orientação prática 
da União, qual seja a de centralização diretiva dessas políticas, 
caracterizadas também pela ausência do MEC com os segmentos 

                                                           
14

 O Decreto regulamentava, para o Sistema Federal de Ensino, as disposições contidas nos arts. 19, 20, 

45, 46 e §1º, 52, parágrafo único, 54 e 88 da Lei nº 9.394 de 1996, e dava outras providências. 
15

 Essa portaria visava complementar a regulamentação do processo de avaliação nas instituições de 
ensino superior. 
16

 O Decreto dispõe sobre a organização do ensino superior, a avaliação dos cursos e instituições, e dá 
outras providências. 
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organizados da comunidade acadêmica e sindical e pela adoção de 
avaliações criteriais e normativas. 

 

 

 Observando a sequência dos governos, com ênfase nos anos de 1990 em 

diante, podemos dizer que existe um esforço por parte deles em introduzir mecanismos 

de mercado como instrumentos de coordenação das ações das IES. Essas 

características estão facilmente identificadas na constituição do Estado avaliador. Ao 

compreender o contexto institucional e político que surge, a avaliação no ensino 

superior, ainda com a reforma de 1968,  podemos entender melhor a lógica e as bases 

da construção interna nas décadas seguintes e, em especial, na década de 1990 

quando, de fato, se concretiza o Estado avaliador brasileiro. 

 

 

2.4 SINAES: um sistema integrado de avaliação para o ensino superior em nível 

nacional 

 

 

Em 2003, assume a Presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva com 

propostas mais progressistas e críticas ao seu antecessor. Em uma de suas propostas 

de mudanças, podemos destacar a apresentação de um modelo de desenvolvimento 

pautado em um projeto mais popular e democrático no qual a justiça social é um dos 

objetivos centrais do governo. Esse governo também criticava o papel dos anteriores 

governos cujas ações políticas tinham privilegiado a área econômica e enfatizando o 

papel do mercado.  

No entanto, vemos uma continuidade da desresponsabilização do Estado na 

área do social também no referido governo e que se dá por meio da redução de verbas 

públicas e do estímulo às parcerias público-privadas. Lembramos, ainda, que esse 

governo - formado a partir de uma aliança entre o partido dos Trabalhadores e da 

burguesia - demonstra uma forte afinidade com os pressupostos teóricos do 

neoliberalismo em sua terceira fase, o que autores como Giddens denominam de 



90 
 

 
 

terceira via17.  Apesar de o atual governo ter criticado as políticas voltadas para o social 

do passado, o governo permanece adequando-se à ordem do capital estrangeiro. 

  Segundo Zainko e Coelho (2007), a proposta do governo pretendia fortalecer as 

universidades públicas com aumento de recursos financeiros. Visava, ainda, garantir 

que a visão da educação superior fosse vista como bem-público e não como aquela 

ideia de serviço comercial discutido pela Organização Mundial do Comércio – OMC; 

defendia uma proposta de avaliação de caráter institucional, estabelecendo uma gestão 

democrática com participação, representatividade e legitimidade. No entanto, o que o 

Governo petista fez foi reunir alguns programas de avaliação dos Governos anteriores 

de caráter regulatório e os transformou em um sistema de âmbito nacional, embora, em 

seu discurso trouxesse a ideia de um modelo novo de avaliação com princípios de 

participação, democracia, igualdade e justiça social.  

 Na realidade brasileira, vemos o esforço do governo em estabelecer um aparato 

normativo de regulação que viesse se alinhar aos principais processos avaliativos. Sob 

a gestão do Lula, o MEC revisa as políticas de regulação do sistema de ensino superior 

do passado e incorpora novos elementos. Uma das primeiras ações do Governo, em 

abril de 2003, foi a constituição de uma comissão para elaborar uma proposta de 

avaliação. Dessa forma, foi criada a Comissão Especial de Avaliação Superior (CEA) 

que promoveu reuniões e encontros com especialistas em avaliação institucional. Um 

grupo liderado por José Dias Sobrinho examinou teorias e práticas de avaliação 

aplicadas no ensino superior, e depois de 120 dias apresentou um relatório sobre as 

atividades realizadas e as sugestões sobre uma sistemática de avaliação. Segundo 

Maués (2008), o grupo apresentou algumas discordâncias, mas não se chegou a ter 

grandes discrepâncias nas concepções de avaliação proposta pelo grupo. Segundo a 

                                                           
17 De acordo com o sociólogo britânico Giddens (2005), os principais valores que marcam esta política da 

terceira via seriam: a igualdade, a proteção aos vulneráveis, a liberdade como autonomia, o pluralismo 

cosmopolita, o conservadorismo filosófico, a idéia de que não há direitos sem responsabilidades e que 

não há autoridade sem democracia. Esta idéia pode ser considerada, para alguns autores, como uma 

versão mais moderada e mais humanizada do neoliberalismo – uma defesa ao retorno dos investimentos 

sociais. No entanto, é importante salientar que o referido discurso está ocupando uma posição mais 

complexa de exploração e de domínio do capital.  
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autora, isso se deve ao fato de que havia aproximações teóricas e metodológicas com 

um outro processo vivido no início da década de 1990, o PAIUB, de natureza mais 

democrática e com características emancipatórias de avaliação. 

O relatório da CEA (BRASIL, 2003) deu origem ao Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). No entanto, Maués (2008) afirma que, ao 

ser aprovado no Congresso Nacional, pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, já se 

notava algumas alterações da concepção de avaliação proposta pelo CEA, ficando o 

novo sistema proposto com alguns elementos que o aproximava de uma concepção 

mais somativa e punitiva, que formativa e emancipatória, como era na proposta original. 

 Mesmo assim, na proposta de avaliação trazida pelo SINAES (BRASIL, 2004a), 

podemos identificar um modelo participativo e emancipatório. Está definido no SINAES 

que as instituições seriam capazes de se autoavaliar, de refletir acerca dos resultados e 

de planejar saídas para os problemas apontados na avaliação. Esse entendimento está 

articulado com o modelo democrático de avaliação, é construído com base na ideia de 

autorregulação e por meio dele se  orienta para a defesa da autonomia das instituições, 

vinculando-se a sua responsabilidade social. Com base nessa reflexão, Peixoto (2004, 

p.172) afirma que esse modelo emancipatório está, 

 

 

[...] ancorado na responsabilidade social das instituições quanto à 
prestação de contas à sociedade para analisar a eficiência social, a 
pertinência, a equidade e a qualidade dos serviços que oferecem. 
 
 

 De acordo com esse modelo, não são apenas os resultados, os indicadores de 

rendimentos que importam, mas sim os insumos, os produtos, e, sobretudo, os 

processos.  

 Uma das críticas mais constantes com relação às práticas avaliativas do passado 

consistia no uso de instrumentos aplicados a objetos isolados e que conduziam a uma 

visão parcial e fragmentada da realidade. Não sendo possível, assim, analisar toda a 

riqueza e complexidade da educação. A avaliação da educação superior, pela sua 

complexidade, requer a utilização de múltiplos instrumentos e a utilização de diversas 

metodologias tanto na avaliação da dimensão institucional quanto na avaliação do 
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sistema como um todo. É necessário que os processos avaliativos, em seu conjunto, 

contemplem um sistema de avaliação no qual as diversas dimensões da realidade 

avaliativa sejam integradas, em síntese, compreensivas. 

 O SINAES é instituído por meio da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, como 

um sistema integrador das energias emancipatórias e regulatórias que faz somar 

algumas formas de avaliação implantadas pelo governo anterior.  

 De acordo com essa nova proposta de um sistema nacional, o SINAES deve 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do 

art. 9º, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 2004a).  

 A Lei do SINAES corrobora com a premissa que podemos encontrar no 

documento original da Comissão Especial de Avaliação – CEA (2003) na qual defende 

o uso  dos recursos metodológicos de forma combinada, ou seja, as ações da avaliação 

interna e externa combinadas e complementares. 

 Existe um conjunto de princípios, critérios, pressupostos e premissas que servem 

de fundamentação conceitual e política do sistema de avaliação e devem ser coerentes 

com uma proposta de construção de um sistema de avaliação da educação superior. 

Para tanto, destacaremos, aqui, alguns dos dez princípios presentes no SINAES.  

 O primeiro princípio trazido na proposta do SINAES – Educação é um direito 

social e dever do Estado – é o fundamento da responsabilidade social das instituições 

educativas. Dado seu caráter social, uma instituição educativa deve prestar contas à 

sociedade, mediada pelo Estado. A avaliação, portanto, deve dar respostas públicas à 

questão de como o sistema e cada uma das instituições e suas partes estão exercendo 

o mandato que lhes foi socialmente outorgado. 

 O segundo princípio refere-se à Regulação e controle - o Estado e a 

comunidade educativa têm, cada qual, suas especificidades e responsabilidades quanto 

à regulação e à avaliação propriamente dita. Esse princípio está articulado com a 

reforma gerencial e com os seus pressupostos de eficiência, racionalidade e de 

responsabilização social, ou seja, uma responsabilização por resultados, a competição 

administrada e o controle social por organizações da sociedade civil. 
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 O Estado supervisiona e regula a educação superior para efeitos de 

planejamento e garantia de qualidade do sistema. Desse modo, é necessário que ele 

estabeleça a sua política e viabilize os seus aparatos normativos de controle, 

fiscalização, supervisão, bem como os meios para implementá-los. Queremos lembrar 

que o seu papel de regulação não se limita ao controle burocrático e de ordenamento. 

Compete-lhe avaliar a educação superior de modo a fornecer elementos para a reflexão 

e propiciar melhores condições de desenvolvimento. 

 Outro critério do SINAES é a prática social com objetivos educativos. Se a 

avaliação é um processo que busca melhorar a qualidade, aumentar a quantidade do 

serviço público educacional e elevar a eficácia institucional, a conscientização dos 

agentes e a efetividade acadêmica social, então, implementar a cultura da avaliação é 

uma exigência ética. Concebida a educação superior na perspectiva do direito social e 

dever do Estado, plenamente orientada por valores públicos, a avaliação educativa 

deve ser consequentemente um processo democrático e participativo. Sendo 

educativos e sociais os seus objetivos, ela deve aprofundar a solidariedade inter e intra 

institucional. 

 Esses princípios valem tanto para um sistema de avaliação em nível superior 

quanto para os processos de avaliação trabalhados em cada instituição. Em nível do 

Estado, os diversos instrumentos da regulação e de avaliação devem se articular com 

um sistema integrado conceitual para que ocorra uma consistente política de Educação 

Superior. O Estado deve implementar os instrumentos avaliativos que possibilitem uma 

visão global do sistema, objetivando tanto a regulação quanto a implementação de 

medidas e ações de melhoramento. No que se refere à  perspectiva da globalidade, 

traz, consigo, a ideia de integração das partes em um todo coerente. Compreender 

esse todo só é possível mediante procedimentos conceituais e metodológicos 

complexos. Por isso, haja necessidade de que a avaliação seja entendida como 

multidimensional e polissêmica. A busca da integração e da globalidade é central para a 

construção de um sistema de avaliação, tanto nas dimensões internas e institucionais, 

quanto nas suas manifestações externas e de sistema. 

 De acordo com esses princípios, a avaliação precisa ter legitimidade técnica e 

política. As primeiras são aquelas que podem ser tecnicamente respondidas, 
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assegurada pela teoria, pelos procedimentos metodológicos adequados, pela 

elaboração correta dos instrumentos e por tudo o que é recomendado numa atividade 

científica. A avaliação, por outro lado, precisa ter também legitimidade ética e política, 

assegurada pelos seus propósitos proativos, respeito à pluralidade, participação 

democrática e também pelas qualidades profissionais de seus atores. Essa legitimidade 

tem a ver com a autonomia efetivamente assumida na perspectiva da responsabilidade 

pública e passa pela construção dos processos de avaliação como espaços sociais de 

reflexão. 

 A palavra avaliação traz consigo a ideia de valor. Assim, é impossível nos 

remetermos a ela sem fugir dessa concepção valorativa. Dessa forma, Alberto e Balzan 

(2008, p.753) consideram a avaliação: 

 

 

Como conceito plural, fluído, multifacetado, a avaliação deve ser 
participativa, de caráter político e ético, embora seja apresentada como 
técnica e neutra. Ela é histórica e epistemológica. Fruto de negociações, 
acordos e pactos que confirmam visões de mundo, de educação e de 
homem, a avaliação tem sido usada para excluir e submeter, para manter 
e nao transformar  
 

  

Em conformidade com os princípios, premissas, pressupostos e critérios já 

citados, entendemos que os processos de avaliação devem ser contínuos e 

permanentes. Nas avaliações permanentes e internalizadas como cultura de 

melhoramento e emancipação, a comunidade educativa assume de modo ativo as suas 

responsabilidades na construção da educação comprometida com os interesses e 

valores da sociedade. 

 A operacionalização do SINAES deve envolver em ampla participação a 

comunidade educativa e os membros da administração central do país. A articulação e 

a coerência de diversos instrumentos avaliativos e de agentes externos e internos, 

operando com procedimentos metodológicos e operacionais comuns, devem constituir 

um sistema de avaliação que abranja todas as IES do país. 

No processo de instituição de um sistema nacional de avaliação para o Ensino 

Superior, é importante destacar a criação da  Comissão Nacional de Avaliação da 
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Educação Superior - CONAES, com a competência de coordenar e supervisionar o 

SINAES, assegurando o adequado funcionamento da avaliação, o respeito aos 

princípios e orientações gerais, o cumprimento das exigências técnicas e políticas e as 

metas de consolidação do sistema avaliativo e de sua vinculação à política pública de 

educação superior. 

 A CONAES é uma instância nacional colegiada, órgão associado, mas autônomo 

do governo, articulado com outros órgãos do poder executivo (SESU, SEMTEC, INEP e 

CAPES); é o núcleo do SINAES, e se constitui num elemento intermediário entre as 

políticas de educação superior estabelecidas pelo MEC e a sociedade18. 

 O SINAES tem como finalidade articular duas dimensões importantes: uma é a 

avaliação educativa, de origem formativa, mais voltada à atribuição de juízos de valor e 

mérito a fim de melhorar a qualidade e a capacidade de emancipação; a outra 

dimensão é a regulação, em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões 

concretas de autorização, credenciamento, transformação institucional e outros, 

funções próprias do Estado. Nesse contexto, apresenta a necessidade de avaliar as 

instituições de ensino superior considerando três dimensões: a institucional (interna e 

externa), a dos cursos de graduação e a do desempenho dos estudantes, ampliando, 

dessa forma, o foco da avaliação. Esses instrumentos, articulados, constituem o 

SINAES. 

Segundo Dias Sobrinho (2008), a avaliação agora, ao contrário do Exame 

Nacional dos Cursos (ENC), não prioriza, apenas, o desempenho dos estudantes, 

permitindo, dessa forma, mostrar uma imagem mais completa da qualidade da 

                                                           
18

 Dentre várias das competências da CONAES, podemos destacar: a) Institucionalizar o processo de 

avaliação a fim de torná-lo inerente à oferta de ensino superior com qualidade; b) Coordenar o SINAES; 

c) Oferecer subsídios ao MEC para a formulação e execução de políticas de educação superior de médio 

e longo prazo; d) Avaliar a dinâmica e os mecanismos empregados na avaliação institucional, de áreas e 

de cursos; e) Fazer com que as IES avaliem, periodicamente, o cumprimento de sua missão institucional; 

f) Instituir comissões para realizar a avaliação institucional externa bem como as avaliações de áreas ou 

de cursos das IES; g) Estimular a criação de uma cultura de avaliação nos diversos âmbitos da educação 

superior; h) Indicar avanços obtidos e dificuldades encontradas por formato institucional, área do 

conhecimento ou curso; i) Organizar seminários para a discussão de temas relacionados à avaliação da 

educação superior (BRASIL, 2003). 
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educação que está sendo oferecida. É uma ideia forte, que traz, no interior do seu 

sistema, os conceitos de integração, articulação e participação (DIAS SOBRINHO, 

2008). 

 

Avaliação institucional no SINAES 

 A primeira dimensão do SINAES é a avaliação institucional (externa e interna). 

Ela é o instrumento central, organizador da coerência do conjunto. A avaliação 

institucional prioriza três aspectos: a) o objeto de análise, que  é o conjunto das 

dimensões composta pelas estruturas, relações, atividades, funções e finalidades de 

uma IES; b) os sujeitos da avaliação, formado pelo  conjunto de professores, 

estudantes, funcionários e membros da comunidade externa especialmente convidados 

ou designados; e c) os processos avaliativos, que seguem os procedimentos 

institucionais e se utilizam da infraestrutura da própria instituição. 

 A avaliação interna (autoavaliação) será coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA. Já a avaliação externa in loco será realizada por comissões 

designadas pelo INEP, constituídas por indicação do MEC, de nomes cadastrados e 

capacitados pelo INEP.  

 Os objetivos da avaliação institucional, de acordo com a Lei do SINAES, 

constituem em conhecer as fortalezas e os problemas da instituição haja vista as 

prioridades básicas da instituição. Por isso, há a necessidade de analisar como estão 

se desenvolvendo o ensino, a formação profissional e social dos alunos, a adequação 

dos critérios de aprovação e promoção de estudantes em seus cursos e de professores 

na carreira docente, a integração/desintegração entre teoria e prática, o que a 

instituição produz em face das necessidades sociais mais reclamadas em determinados 

momentos.  

 Por meio desse processo avaliativo conduzido, individualmente, pelas 

instituições, também se vincula as funções de regulação e de autorregulação. A 

autoavaliação será o instrumento básico obrigatório para todos os atos de regulação. 

Por meio dela, as instituições conhecerão melhor a sua própria realidade e poderão 

praticar os atos regulatórios internos. A função mais importante da autoavaliação é a de 
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produzir conhecimento, seus processos devem ser permanentes, isto é, constitui-se 

como uma cultura internalizada nas estruturas e nas ações institucionais.  

 Para Oliveira; Moraes; Amaral; Fonseca (2008), a avaliação institucional pode 

impactar diretamente alguns setores da universidade como a sua gestão, no entanto, 

permanecem em dúvida no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem e sobre 

a melhoria da qualidade, já que são resultados a médio e longo prazo. É preciso, assim, 

que as IES tenham clareza de sua gestão e suas finalidades.  

 

 

a avaliação institucional pode impactar diretamente o planejamento e o 
processo de tomada de decisões nas universidades. Não se pode afirmar, 
todavia, se essa vinculação trará, a médio e longo prazo melhoria da 
qualidade da gestão e do trabalho acadêmico. Não se pode, ainda, 
estabelecer uma vinculação direta da avaliação com a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem e com a estruturação do trabalho 
docente. Trata-se de uma incógnita que só a consolidação permanente 
da auto-avaliação poderá esclarecer (OLIVEIRA, MORAES; AMARAL; 
FONSECA (2008, p.48). 
 

  

O que podemos perceber é que existe uma vinculação explícita entre avaliação e 

gestão institucional; o objetivo é captar informações para alterar o processo a fim de se 

chegar a uma melhoria das atividades desenvolvidas. Por meio da avaliação 

institucional, podemos identificar quais são as motivações finais que guiam as 

instituições. As finalidades da avaliação, para Oliveira, Moraes, Amaral e Fonseca 

(2008, p.41), constituem-se da seguinte forma: 

 

 

[...] a primeira diz respeito ao autoconhecimento institucional, sobretudo 
nas universidades mais recentes no conjunto das federais. Algumas 
possuem unidades acadêmicas disseminadas pelo interior e contam com 
um quadro de docente em início de carreira. Esta situação gera a 
necessidade de promover o conhecimento da realidade, especialmente 
em termos das dificuldades de infra-estrutura, equipamentos e das 
próprias condições de trabalho docente. Uma segunda finalidade é o uso 
dos dados para formentar a gestão estratégica da instituição. Antecipar 
problemas e prever soluções com os dados obtidos é uma motivação 
recorrente nos projetos de auto-avaliação institucional. 

  



98 
 

 
 

  

Na visão de Neto e Falcão (2007), a avaliação deveria ser um processo que 

gerasse estímulo, que contrbuísse para a mudança e transformação. No que se refere à 

implantação do SINAES, podemos identificar em estudos desenvolvidos por  Dias 

Sobrinho (2003), Sguissardi (2009), que existe, nas instituições de ensino superior, um 

problema: a falta de uma  cultura avaliativa. Na maioria das instituições, a avaliação 

tem-se tornado um  instrumento de punição e de estabelecimento de rankings, o que 

tem levado as pessoas à perda da autoestima. 

 Salientamos que, sem a compreensão profunda desse processo de avaliação, 

pode-se produzir uma cultura de regulação e de controle. Uma prática que, ao utilizar a 

avaliação como atestado de desempenho institucional, limita a sua gestão em suas 

dimensões estruturais e organizacionais de acordo com os moldes gerenciais que 

visam tão somente à produtividade e à competição. A avaliação, no ensino superior, 

pode tomar vários rumos, dentre eles, a redução ainda maior da autonomia dessas 

instituições. 

 De acordo com a proposta do SINAES, a autoavaliação é considerada o ponto 

de partida nos processos que constituem o sistema avaliativo, devendo estar presente 

em cada instituição de educação superior. As instituições precisam realizar uma 

avaliação que se completa a cada três anos, e será o primeiro instrumento a ser 

incorporado ao conjunto do processo de regulação/avaliação. Esse processo de 

autoavaliação é de responsabilidade de cada instituição e visa obter uma participação 

efetiva da comunidade interna.  

 Ao se buscar articular um sistema de avaliação com autonomia, na perspectiva 

de um processo avaliativo emancipatório, damos destaque para a coordenação da 

Comissão Própria de Avaliação – CPAs (de cada instituição), formada por 

representantes da comunidade interna (professores, técnicos e discentes) e da 

sociedade civil organizada. Assim, ao se falar sobre auto-avaliação devemos entendê-la 

como responsabilidade primeira das CPAs, e “levada a cabo por sujeitos interessados e 

integrantes da própria instituição em que ela acontece” (LEITE, 2008, p.834-835). 

A autoavaliação será realizada pela própria comunidade acadêmica, mas conta 

com a participação da comunidade externa. A definição do objeto, procedimentos, 
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objetivos e usos do processo avaliativo para uma melhor compreensão dos 

compromissos das IES deve contar com a participação ampla da comunidade interna. 

Segundo a proposta da CEA, a autoavaliação: 

 

 

[...] deve ter, portanto, um caráter educativo, de melhora e de auto-
regulação. Deve buscar compreender a cultura e a vida de cada instituição 
em suas múltiplas manifestações. As comparações devem ser, sobretudo, 
internas, devendo ser evitados os rankings e classificações pelas notas, 
menções e distintos códigos numéricos, alfabéticos e outros. Todos os 
dados essenciais e pertinentes e as apreciações e críticas devem ser 
consolidados em relatórios, os quais, uma vez discutidos e aprovados pela 
comunidade, tornam-se documentos oficiais e públicos. Esses relatórios 
devem dar conta do desenvolvimento da avaliação institucional em sua 
vertente interna (BRASIL, 2003, p.103). 

 
  

Assim, segundo cartilha do Governo Federal, a autoavaliação proposta pelo 

sistema nacional de avaliação é um processo social e coletivo de reflexão, produção de 

conhecimento sobre a instituição e os cursos, compreensão de conjunto, interpretação 

e trabalho de transformação. 

 A segunda parte da avaliação institucional é a avaliação externa. Segundo Dias 

Sobrinho (2008), 

 

 

As avaliações externas fazem parte da arquitetura global da avaliação. 
Contudo, não podem sufocar as práticas de diálogo e questionamentos 
próprios da avaliação institucional participativa que fazem das instituições 
espaços públicos de debates e reflexões. 

 

 

 A avaliação externa só acontece após o processo de autoavaliação e seus 

relatórios e respectiva aprovação ocorrem por meio das instâncias superiores. Esse tipo 

de avaliação é feita por membros externos, pertencentes à comunidade acadêmica e 

científica, portadores de uma ampla compreensão das instituições universitárias 

nacionais e internacionais, designados pela CONAES. 
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 Os avaliadores externos, que constituem as diferentes áreas de conhecimento 

com os princípios da interdisciplinaridade e da globalidade, devem sempre estar atentos 

aos critérios de participação, integração e de articulação das relações de caráter 

pedagógico e de relevância social, no ensino, na pesquisa e na extensão – no caso das 

universidades, e no ensino – para os demais tipos de instituições. 

 

Avaliação dos Cursos 

 A avaliação dos cursos é um outro aspecto que o SINAES apresenta e tem como 

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, Lei nº 10.861/2004, art.4º (BRASIL, 2004a). 

Essa avaliação é realizada por Comissões externas de avaliação de cursos, 

designadas pelo INEP e são constituídas por especialistas em suas respectivas áreas 

do conhecimento. Essas comissões de avaliação terão o acesso antecipado aos dados 

fornecidos em formulários eletrônicos pelas IES e buscam considerar também aspectos 

como: o perfil docente; as condições das instalações físicas; a organização didático-

pedagógica; o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Avaliação do 

Desempenho dos Estudantes -ENADE; os dados do questionário socioeconômico 

preenchido pelos estudantes; os dados atualizados do Censo da Educação Superior; e 

outros documentos que podem vir a ser considerados pertinentes pela CONAES. 

Segundo Portaria do MEC nº 2.051, de julho de 2004, a periodicidade dessas 

avaliações dos cursos de graduação será definida em função das exigências legais 

para reconhecimento e renovação de reconhecimento, contemplando as modalidades 

presenciais e a distância. 

  

Avaliação do desempenho dos estudantes 

O Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes - ENADE é uma 

outra dimensão proposta pelo SINAES. Segundo o MEC (BRASIL, 2004a) o exame do 

rendimento dos estudantes ocorrerá, considerando,   
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os conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos 
respectivos cursos de graduação, suas habilidades para ajustamento às 
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico 
de sua profissão ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas 
do conhecimento. 

 

 

 Esse exame ocorre em larga escala, é composto pela prova, o questionário de 

Avaliação Discente da Educação Superior – ADES, o questionário dos coordenadores 

de cursos e a percepção do aluno sobre a prova. Ao discutir acerca desse exame, Brito 

(2008, p.846) compreende que: 

 

 

O ENADE avalia a tragetória do estudante, a partir do potencial de 
aprendizagem (desempenho dos ingressantes), o domínio da área e as 
competências profissionais (desempenho dos concluintes). O ponto 
principal do ENADE é, em primeiro lugar, a mudança de foco do exame 
[...] Deixa de ser uma avaliação da aprendizagem e passa a ser uma 
avaliação para a aprendizagem (BRITO, 2008, p.846). 

  

  

Esse instrumento de avaliação tem sido constantemente modificado, sempre 

procurando corrigir distorções identificadas ano a ano. Em 2006 o ENADE- sofreu 

algumas mudanças em sua estrutura; é desse período o surgimento do Indicador de 

Diferença de Desempenho – IDD, ainda acompanhado pelo ranqueamento. Em 2007, o 

exame foi efetivado com base no Índice Geral do Curso – IGC e o Conceito Preliminar 

do Curso. Brito (2008, p.849) define em que consiste o Índice Geral de Cursos. Para o 

autor, 

 

 

O ICG é uma média ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e 
pós-graduação das IES. Para ponderar os conceitos, utiliza-se a 
distribuição dos estudantes da IES entre os diferentes graus de ensino 
(graduação, mestrado e doutorado). Esse indicador será usado como 
referencial orientador das comissões de avaliação institucional. 
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Essa forma de calcular o desempenho dos estudantes, de forma essencialmente 

técnica, tem despertado críticas dos estudiosos da temática. Dentre eles, podemos citar 

Dias Sobrinho, 2008. p. 821), para quem, 

 

 

O INEP destituiu a avaliação institucional e erigiu o ENADE - agora um 
exame estático e somativo, não mais dinâmico e formativo - como centro 
de sua avaliação, atribuindo-lhe um peso muito maior do que ele tinha 
antes. Isso não é uma simples mudança de metodologia. É, sim, uma 
mudança radical do paradigma de avaliação: da produção de significados 
e reflexão sobre os valores do conhecimento e da formação, para o 
controle, a seleção, a classificação em escalas numéricas. 

  
 

Concordando com Dias Sobrinho (2008), podemos afirmar que chegamos ao 

século XXI com uma proposta de avaliação para o ensino superior brasileiro ainda 

muito ampla e abrangente, que de emancipatória na sua concepção original, tem sido 

desvirtuada ao longo dos anos por instrumentos avaliativos técnicos e caráter 

burocrático. 

Consideramos importante lembrar que a avaliação tem um papel decisivo na 

criação de uma comunidade acadêmica crítica, pelas discussões que envolvem a sua 

prática, por meio da autocrítica e pelas reuniões produtivas que ela provoca. No 

entanto, ela poderá se desvirtuar no momento em que atua como instrumento de 

manipulação, exercício de poder, punição, mecanismo de pressão e/ou forma de 

controle. Desse modo, o uso da avaliação é múltiplo e de finalidades aparentemente 

contraditórias. 

 Embora o SINAES tenha sido concebido com o intuito de evitar ranqueamentos e 

punições, o ranking das instituições e cursos é sempre divulgado logo após a avaliação 

promovida pelo ENADE. Essa é uma das modificações visíveis na implantação do 

SINAES, os conceitos de ordem levam à eficiência, à competitividade e à 

performatividade. Os objetivos mais importantes da avaliação são controlar, 

hierarquizar, comparar e ranquear. E todo esse processo se mostrando por meio de 

uma política neutra, como se a avaliação estivesse livre de valores e interesses, como 
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se os números, os índices fossem a única avaliação capaz de, por si só, dar conta da 

complexidade do fenômeno educativo. 

Existem assim, mudanças entre as bases conceituais na formulação do SINAES 

e a regulação da lei. Percebemos uma tensão permanete entre as duas concepções de 

avaliação - a concepção Emancipatória e uma regulatória; entre a concepção formativa 

e uma somativa de avaliação. Há uma concordância entre a maioria dos críticos que foi, 

nesse caminho, que se perdeu a sua função importante, e o foco central deixa de ser 

uma avaliação emancipatória e dá mais ênfase à regulação e ao controle. Isso não é 

identificado na lei do SINAES mas sim por meio dos intrumentos infralegais, pelas 

portarias e decretos vê-se uma diluição gradativa dessa diminuição na emancipação, e 

a preponderância da regulação e controle dos resultados. 

 Pelo exposto, podemos concluir que a relação entre regulação e avaliação 

institucional, objetivando a emancipação, é problemática haja vista os inúmeros 

aspectos que decorrem desde a natureza do Estado brasileiro (provedor, mínimo ou 

avaliador); da concepção de educação superior (bem-público ou serviço ligado ao 

mercado); da expansão privada; dos modelos de avaliação criadas para estabelecer um 

mínimo de qualidade nessas IES (regulatória ou democrática) a partir de uma 

questionável conciliação entre regulação estatal e autonomia universitária que privilegia 

uma cultura de avaliação e uma avaliação institucional que vise à emancipação. 

O SINAES constitui-se em um avanço de um modelo de avaliação da educação 

superior no Brasil, que promove o ranking e a competitividade, baseado em estratégias 

de visibilidade mercadológica, para um paradigma que propõe, em sua formulação, a 

avaliação formativa ao incluir a autoavaliação participativa nas instituições e propor sua 

articulação com a regulação do sistema.  
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CAPÍTULO 3 - DO PAIUB AO SINAES: A IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL NA UFRN 

 

 

Nas últimas décadas, a avaliação dos sistemas educacionais vem ocupando um 

lugar central na política educacional brasileira, sempre articulada com a necessidade da 

busca pela qualidade da educação. Nesse contexto, a avaliação nas sociedades 

contemporâneas passa a se constituir uma estratégia utilizada pelos governos 

nacionais e internacionais para aferir tanto qualitativa quanto quantitavamente, os 

resultados dos sistemas de educação. Essa sistemática se acentua, na década de 

1990, com a grande expansão das instituições desse nível de ensino tanto público 

como privada, mudando a configuração do ensino superior tanto em nível nacional 

quanto local. 

 Este capítulo analisa a implantação do processo de avaliação institucional na 

UFRN, instituição criada, em 1958, no contexto da política de federalização, adotada 

pelo governo brasileiro, da qual se originou a maioria das universidades federais do 

país. Em primeiro plano, consideramos importante fazer um breve resgate da história da 

instituição e da sua evolução nos últimas décadas, evidenciando a necessidade da 

utilização dos mecanismos de avaliação como estratégia para garantir a qualidade do 

ensino. Em seguida, o capítulo discute a implantação do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), evidenciando as suas repercussões 

na UFRN, tendo como referência os registros e sínteses elaborados pelo PAIUB; os 

relatórios da gestão da instituição (período 1994 a 2004); e, ainda, as entrevistas 

realizadas com membros do Programa, atual CPA (Comissão Própria de Avaliação). 

Finalmente, discute-se a implementação do Sistema Nacional de Avaliação (SINAES) 

na UFRN, tomando, como referência, as dimensões da avaliação institucional (externa  

e interna), a avaliação dos Cursos de Graduação e o  Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes (ENADE). 
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3.1 A UFRN no contexto da expansão do ensino superior e as políticas de 
avaliação 
 

  

Ao discutir o processo de avaliação implantado na UFRN, julgamos necessário 

contextualizar a sua criação e o papel que ela vem desempenhando no Rio Grande do 

Norte. Criada, originariamente, por uma iniciativa do governo estadual, em 25 de junho 

de 1958, foi denominada Universidade do Rio Grande do Norte , congregava as 

seguintes faculdades: Farmácia e Odontologia;  Direito; Medicina; Filosofia e  Serviço 

Social.  A sua criação se dá em um contexto expansionista que tinha sido iniciado, na 

década de 1940, como uma política instituída pelo governo federal. Essa expansão, 

segundo Cunha (1999), acontece, nacionalmente, e é fruto de uma política populista 

adotada no pós-guerra, que levava o estado a ampliar as oportunidades de 

escolarização para as camadas médias e o proletariado.  

Menos de dois anos após sua instalação oficial, a Universidade do Rio Grande do 

Norte foi federalizada, passando a ser denominada Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) em 18 de dezembro de 1960, momento em que, também, foi 

incorporada à sua administração a Escola de Engenharia. No período compreendido 

entre 1966 e 1972, são incorporadas à UFRN, a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Natal, a Faculdade de Sociologia e Política e a Faculdade de Jornalismo Eloy 

de Souza.  

Essa estrutura mantida com faculdades isoladas pela UFRN só vai ser 

reestruturada com a aprovação da Lei da Reforma Universitária nº 5.540 de 1968, que 

instituiu a criação dos departamentos; o sistema de créditos; o vestibular classificatório; 

os cursos de curta duração; o ciclo básico; a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão; regime de tempo integral e dedicação exclusiva dos professores. Para a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, isso significou o fim das faculdades e a 

consolidação da atual estrutura, com o agrupamento de cursos em  diversos 

departamentos.  

Na atualidade, a UFRN define-se como uma instituição pública de ensino 

superior, sem fins lucrativos, mantida pelo Ministério da Educação. Sua estrutura 

organizacional é regida pela legislação federal de ensino superior, pelo seu Estatuto e 
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Regimento Geral e pelas Resoluções emanadas de seus Conselhos Superiores. 

Segundo dados do website da Universidade em 2009, a comunidade acadêmica está 

formada por mais de 27.000 estudantes, 3.062 servidores técnico-administrativos e 

1.638 docentes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009). É 

considerada uma das instituições que, significativamente, tem contribuído para o 

desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte, tanto na produção do 

conhecimento e da pesquisa, quanto na sua atuação no campo da formação de 

profissionais para atuarem nas diversas instâncias do Estado.  

A sua expansão vem ocorrendo de forma gradativa ao longo dos anos, embora o 

seu grande crescimento tenha iniciado na década de 1990, com a aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) e as políticas adotadas pelo país para 

esse nível de ensino. Esse crescimento da UFRN ocorre, portanto, em um contexto de 

expansão do ensino superior brasileiro, no qual têm sido priorizadas a privatização do 

ensino, a criação de cursos novos mais flexíveis e adequados às novas demandas do 

mercado. 

A expansão do ensino superior no Rio Grande do Norte e da UFRN pode ser 

comprovada ao analisar os dados disponibilizados pelo INEP. Em 1995, o ensino 

superior no Rio Grande do Norte era formado por 19.449 alunos matrículados nas 

diversas áreas do conhecimento; destes, 9.942 oriundos da rede federal (51,1%) e 

4.999 da rede estadual (25,7%), os 4.508 das matrículas restantes estavam na rede 

particular (23,2%), que compreendia, na sua maioria, estabelecimentos isolados, 

federações e faculdades integradas. Isso comprova que, nessa época, o grande 

financiador do ensino superior no RN era o Estado-nação, além de mostrar que esse 

nível de ensino crescia também de forma diversificada.  Em 2009, o  número de 

matrículas no estado do Rio Grande do Norte corresponde a um total de 67.488 

estudantes em instituições de ensino superior, com um crescimento de 247% em 14 

anos. As instituições públicas apresentam 33.067 de estudantes matriculados (federal e 

estadual) e 34.421 matrículas em instituições privadas (particulares e filantrópicas). 

Observamos, que apesar de ter havido crescimento no setor público, a rede privada foi 

a que mais cresceu, entre os anos de 1995 a 2009 com um crescimento de 663,5% de 
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instituições privadas no estado do Rio Grande do Norte (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2009). 

A expansão e a reestruturação da UFRN acontecem nesse contexto das políticas 

expansionistas iniciadas no governo de Fernando Henrique Cardoso e continuam no 

governo de Lula da Silva. Em 1995, a UFRN contava com 9.942 alunos matriculados 

em seus 35 cursos de graduação; em maio de 2009, apresentou 20.322 alunos 

matriculados em 72 cursos de graduação presencial, que somente foi possível com o 

aumento da oferta nos cursos existentes e com a criação de 37 novos cursos, um 

crescimento de 105% (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2009).  

Na sua expansão, a UFRN também utilizou como estratégia a modalidade de 

ensino a distância para os cursos de graduação. Em 2009, a instituição contava com 

uma matrícula de 2.831 alunos nos cursos de graduação a distância, 100 alunos 

matriculados em 02 cursos de graduação tecnológica e 470 alunos do PROBÁSICA19, 

perfazendo, assim, um total de 23.723 alunos de graduação (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009). 

Esse processo de expansão, a exemplo do que vem ocorrendo no Brasil e no 

mundo, está articulado com as atuais diretrizes para o campo educacional que são 

disseminadas pelos organismos internacionais. Entre elas, há o entendimento de que, 

na atualidade, a educação superior se constitui em uma estratégia20, para que os 

países se amoldem à lógica do mercado. Os respectivos sistemas educacionais 

públicos devem, portanto, ser reestruturados para permitir a inclusão de “novos 

públicos” no ensino superior melhorando a sua capacidade de competir no mercado 

globalizado. Há, ainda, um consenso entre os organismos internacionais, sobre a 

                                                           
19

  Os oriundos do Probásica foram alunos regulares da UFRN. O que os diferenciam dos outros alunos 

foi a sua forma de ingresso já que era um curso de qualificação destinado a professores da educação 

básica. Sua primeira turma deu início, em 1997, sendo normatizada na UFRN pela Resolução nº 014/99 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) tendo acesso somente aqueles professores 

em efetivo exercício e aprovados num processo seletivo próprio, coordenado pela Comissão Permanente 

do Vestibular (COMPERVE). 

20
 Com base nos princípios básicos da Reforma do Estado brasileiro, são definidas as atividades que 

devem ficar sob a responsabilidade direta do Estado, as que devem coordenar e/ou supervisionar e as 

que devem entregar para a iniciativa privada. 
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necessidade de aumentar a cobertura do ensino superior na América Latina sem, 

contudo, aumentar os investimentos públicos nesse campo. No Brasil, a grande 

expansão verificada, nesse nível de ensino, foi viabilizada pela implementação da 

reforma geral do Estado, iniciada no governo de Fernando Henrique Cardoso. No 

entendimento de Castro (2005, p. 22) 

 

 

A reforma educacional dos anos noventa caracteriza-se por 
trazer um novo modelo de organização e gestão da educação 
pública, tanto do sistema como das suas instituições. Os 
princípios que norteiam essa reforma estão baseados na 
focalização de programas, na descentralização, na privatização 
e na desregulamentação. 

  

 

Esse fato pode ser constatado e, no que se refere ao financiamento do ensino 

superior, podemos dizer que profundas modificações foram registradas, nesse período, 

de reestruturação dessa modalidade de ensino.  O financiamento de parte das 

pesquisas nas IES é realizado com parceiros e agências financiadoras externas à 

Universidade, como as empresas privadas. Essa é uma das diretrizes da reforma do 

Estado. Com os cortes dos recursos para financiar o ensino superior, as universidades 

federais são instadas a estabelecer parcerias para financiar parte de suas atividades, 

principalmente as atividades de pesquisa. 

 Essa é uma diretriz que vem se sedimentando ao longo dos anos, com as 

políticas neoliberais. Nesse contexto, o sistema brasileiro de produção científica e 

tecnológica passou por uma profunda transformação cuja reorientação central foi a 

promoção de parcerias entre as instituições públicas e o setor privado. Durante o 

Governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi elaborado um projeto de Lei de Inovação 

Tecnológica - Lei nº 10.973/04 (BRASIL, 2004d) e que dispõe sobre incentivos à 

inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Essa Lei 

estabelece os pressupostos de flexibilização das relações entre pesquisadores, 

instituições de pesquisa e empresas privadas, caracterizando, assim, mais um princípio 

da Reforma do Estado que é a parceria e a privatização. Nesse eixo da reforma há uma 

reorientação engendrando alterações substantivas nos padrões de intervenção estatal 
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redirecionando mecanismos e forma de gestão e financiamento. Assim, como esse 

setor educacional em questão é considerado setor não-exclusivo do Estado, favorece 

parcerias com o setor privado. 

Considerando a amplitude da expansão ocorrida nos últimos anos na UFRN, 

percebemos que há uma articulação entre as diretrizes globais e nacionais para o 

ensino superior que prioriza a expansão quantitativa do atendimento à população que 

demanda por esse nível de ensino. Essa expansão traz, contudo, uma nova forma de 

organização para o ensino superior que requer a criação, em escala nacional, de 

regulações, e de controle e de instituições para garantir, por intermédio da coordenação 

de políticas, uma vigilância nacional e, por outro lado, a necessidade de o próprio 

estado se revitalizar em escala nacional.  

Com a redução do papel do Estado, a lógica para se medir a qualidade da 

educação passou a ser empresarial, deslocando o foco da qualidade para a eficácia do 

processo. Nesse cenário, os indicadores de qualidade passaram a ser medidos por 

taxas de retenção, taxas de promoção, comparação internacional dos resultados 

escolares, supervalorização da competitividade e da produtividade; e novos métodos de 

gerenciamento de sistemas educacionais. Nessa concepção de avaliação meritocrática 

e regulatória, a qualidade é vista numa ótica econômica, pragmática, e gerencial, enfim, 

numa visão predominantemente técnica, caracterizando, assim, uma visão bastante 

restrita de educação de qualidade. Utilizando-se dessa concepção de avaliação, foram 

instituídos, em meados da década de 1990, a Avaliação das Condições de Oferta, a 

Avaliação das condições de Ensino e, posteriormente, o Exame Nacional dos 

Estudantes – ENC. 

No processo de avaliação instituído, as políticas educacionais vão sendo 

submetidas a um processo de regulação por meio do sistema de avaliação. A UFRN, 

desde o ano de 1994, já havia iniciado a implementação de um  processo de avaliação, 

cuja concepção fundamenta-se em um modelo mais democrático de avaliação que 

tinha como referência o PAIUB. Essa proposta privilegiava o aperfeiçoamento contínuo 

da qualidade acadêmica, com dotação financeira própria e adesão voluntária por parte 

das universidades federais.  
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Consideramos importante ressaltar que, como a adesão ao PAIUB era voluntária, 

não havia homogeneidade, nem garantia de um sistema único de avaliação para o país. 

Essa era uma situação que não se adequava às novas funções de regulação do MEC, 

que, com a reforma do estado  e novos padrões gerenciais, necessitava de avaliação 

mais sistematizada que permitisse medir desempenho, estabelecer comparações e 

rankigs. Isso apontava para a necessidade da implantação de um sistema de avaliação 

nacional com diretrizes únicas para as universidades federais. 

 Nesse sentido, a sistemática de avaliação que estava implantada na UFRN foi 

reestruturada para se adaptar às novas exigências de um estado regulador. Em 

substituição ao PAIUB foi implantado um outro modelo de avaliação que possibilitava a 

verificação dos resultados e os indicadores de desempenho dos alunos. O modelo de 

avaliação institucional presente na universidade é então substituído por uma concepção 

antagônica, ou seja, um modelo de avaliação meritocrático e competitivo.  

 

 

3.2 O PAIUB na UFRN: os primeiros passos para uma cultura de Avaliação na 

Instituição 

 

 

 Para a realização da autoavaliação, o PAIUB orientava que as instituições 

deveriam cumprir várias etapas. A primeira seria a Avaliação interna, efetivada pela 

instituição, com a participação de todas as instâncias e segmentos da comunidade 

universitária, considerando as diferentes dimensões de ensino pesquisa, extensão e a 

gestão; em seguida, a Avaliação externa: a cargo de uma comissão externa, que se 

utilizava da análise dos resultados da avaliação interna e de visitas às instituições, para 

elaboração de um parecer  sobre a instituição em análise. Por fim, era realizada a etapa 

da Reavaliação que seria a consolidação dos resultados da avaliação tanto interna 

quanto externa. Esse resultado era objeto de discussão com a comunidade acadêmica 

e, somente, então era elaborado um relatório final.  

O Programa foi implantado, na UFRN, por meio da Portaria nº 375 do Reitor, de 

18 de julho de 1994. Nessa época, o reitor da Universidade constituiu uma Comissão 
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Executiva de Avaliação Institucional, que utilizando-se das diretrizes do PAIUB, 

elaborou um documento para a sua implementação. O projeto tinha como objetivo 

principal na UFRN promover uma reflexão sistemática permanente sobre a própria 

Instituição e pretendia ser um instrumento de subsídio para o planejamento de ações e 

aprimoramento de uma política institucional voltada para atender à comunidade 

acadêmica. 

 Para melhor operacionalizar essa sistemática de avaliação, a UFRN passou a 

acompanhar, sistematicamente, as ações que configuravam o trabalho institucional. Um 

ano após ter aderido ao PAIUB, o programa deixou de integrar o sistema de avaliação 

defendido pelo MEC21, e o seu funcionamento não era mais obrigatório e passaria a ser 

de responsabilidade de cada instituição.  

 Segundo documento analisado (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2006), a instituição, compreendendo a importância da avaliação 

institucional como instrumento de acompanhamento e desenvolvimento de ações na 

universidade, continuou realizando a avaliação interna nos cursos de graduação, 

seguindo a metodologia do PAIUB. Utilizando-se dessa metodologia da autoavaliação, 

a UFRN realizou processos de avaliação interna em Departamentos, Cursos de 

Graduação, Curso de Pós-graduação, Museu Câmara Cascudo, Centros Acadêmicos e 

em outras unidades como o Departamento de Assistência Estudantil, Segurança 

Pública, Hospitais e também de uma residência médica.  

Com o intuito de melhor compreender como se implementou essa sistemática no 

interior da UFRN, procuramos entrevistar os membros da Comissão executiva do 

PAIUB. No que se refere à metodologia adotada pelo PAIUB na instituição, um 

membro, assim, se posicionou:  

 

 
No PAIUB, trabalhamos assim: apresentávamos aos cursos a 
concepção de avaliação que tínhamos e fazíamos oficinas de 

                                                           
21

 Seguindo as orientações dos organismos internacionais, o MEC passa a promover os exames 

estandardizados (o ENC), caracterizando uma nova forma de controle e padronização do ensino superior 

que visavam a mudança em curto prazo. O MEC, então, deixa de financiar o PAIUB nas instituições 

federais. A UFRN, no primeiro ano de adesão, recebeu recursos financeiros para a realização das 

atividades do PAIUB no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
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trabalho, buscando analisar o objetivo daquele curso [...]. A gente 
fazia duas oficinas ao mesmo tempo, uma com os alunos  e uma 
com os professores, apontávamos o perfil do graduando e a partir 
dai eles refletiam sobre a atuação deles e, em seguida, as 
fragilidades. Quando terminavam as oficinas, era enviada a 
pontuação das disciplinas, dos conhecimentos da estrutura 
curricular, a qualidade das aulas, a avaliação, a integração ensino 
e pesquisa e extensão, do aluno daquele curso, como ele se via 
no curso, se ele estava aproveitando as disciplinas. No final 
fazíamos o relatório e escolhíamos três alunos que tivessem 
participado da oficina e solicitávamos que eles analisassem se 
aquele relatório era fiel, ou se eles tinham alguma coisa a 
acrescentar, em seguida fazíamos o mesmo com o professor. 
Nossa responsabilidade era essa, era ver o que era convergente e 
o que  era divergente Daí isso levava a uma segunda ou terceira 
oficina, aí essa oficina não era mais do diagnóstica, ela era 
propositiva. O aluno e o professor iam, diante das fragilidades 
observadas, propôr medidas para serem superadas. 
(ENTREVISTADA 1, entrevista, jun. 2009). 

 
 

Pela fala do membro da Comissão, percebemos que havia todo um envolvimento 

dos alunos e dos professores com o processo de avaliação dos cursos. As oficinas 

abriam espaços para a discussão, para o diálogo e para a participação dos sujeitos que 

eram os mais interessados na melhoria do processo ensino-aprendizagem: os alunos e 

os professores. Destacando o caráter da participação nesse processo de avaliação, 

Dias Sobrinho (2000) entende que essa participação deve ser ampla e articulada pelos 

atores internos e externos; cada categoria cumprindo os papéis a ela atribuídos 

socialmente. Isso leva a entender que os principais resultados não estão, 

necessariamente, nos produtos, como diagnósticos e relatórios, mas no valor formativo 

do processo social de avaliação. Com a participação de todos, os debates tornam-se 

potencialmente ricos por meio das divergências e convergências que o processo vai 

construindo (DIAS SOBRINHO, 2000). 

Ainda tomando como referência a fala do membro da Comissão, podemos 

evidenciar que a realização das oficinas procurou ser fiel à metodologia adotada pelo 

PAIUB. A fase diagnóstica acontecia em oficinas tanto para os alunos como para os 

professores e tinham como finalidade fazer um levantamento dos pontos positivos e 

negativos dos cursos avaliados, utilizando-se de perspectivas diferenciadas, ou seja, da 

visão dos alunos e dos professores. Nesse processo de avaliação, havia uma 



113 
 

 
 

preocupação em estabelecer pontos comuns que deviam ser alvo de transformações 

para a melhoria dos processos internos da instituição.  

Entendemos que essa é uma forma bastante positiva de avaliação, pois indica 

uma avaliação de caráter progressista que avalia para identificar problemas no 

processo e intervir procurando a sua melhoria, portanto, tem um caráter mediador e não 

punitivo. Essa é uma das formas de se criar na instituição uma cultura permanente e 

sistemática da avaliação, pois permite fazer uma reflexão sobre os processos mais 

importantes de uma instituição, tanto no que se refere aos aspectos administrativos, 

quanto aos pedagógicos. 

A fala do membro da Comissão (ENTREVISTADA 1, 2009) indica, também, que, 

apesar de a responsabilidade pela implantação do PAIUB não ser mais do MEC, mas 

sim da UFRN, a equipe responsável manteve os mesmos princípios, para a implantação 

do programa, haja vista que a avaliação tornou-se um processo contínuo e aberto, no 

qual era possível discutir os objetivos, os modos de atuação e os resultados das 

atividades desenvolvidas na universidade.  

Os resultados da autoavaliação da UFRN foram disponibilizados pelo Setor de 

Controle e Avaliação da Pró-Reitoria de Planejamento, por meio digital, viabilizando, 

assim, o acesso aos planos de gestão da UFRN a partir do ano de 2000, nos quais foi 

possível identificar o estabelecimento, nos Centros e nos Departamentos da UFRN, de 

um processo de autoavaliação, que propiciou uma reflexão sobre o fazer da instituição.  

Tornou-se prática, a partir de discussões conjuntas em reuniões de avaliação, os 

participantes listarem pontos fortes e fracos de cada unidade com propostas de 

alternativa para a melhoria dos cursos. Esses resultados serviram de subsídio para que 

a instituição conhecesse melhor os seus problemas e pudesse elaborar relatórios mais 

sistemáticos de Avaliação Institucional, baseados na realidade de cada Departamento. 

 No ano seguinte, em 2001, a Comissão de Avaliação desenvolveu atividades, tais 

como: a autoavaliação do Laboratório Central do Complexo de Atenção à Saúde 

(2000/2001) e a autoavaliação dos nove (09) Programas de Residências Médicas da 

UFRN (Clínica Médica, Anatomia Patológica, Clínica Cirúrgica, Gastroenterologia, 

Infectologia, Medicina Comunitária, Oftalmologia, Pediatria e Tocoginecologia). 

Realizou-se, também, a auto-avaliação dos cursos de Pedagogia e Direito além da 
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auto-avaliação do Hospital Universitário de Pediatria e a avaliação do Programa de 

Assistência ao Estudante. 

 A autoavaliação institucional, também, contou com um levantamento do nível de 

satisfação dos estudantes e residentes da UFRN (capital e interior) e do levantamento 

de dados para subsidiar a elaboração do Projeto de Avaliação dos docentes pelos 

discentes. Através dessa metodologia de avaliação, a instituição refletiu sobre suas 

ações, questionou e sistematizou suas atividades.  

Utilizando-se ainda do processo de autoavaliação, a coordenação da equipe de 

execução do Programa de Avaliação, em 2002, procedeu à avaliação institucional de 6 

cursos de graduação: Direito, Ciências Contábeis, Medicina, Serviço Social, História e 

Ciências Biológicas. O objetivo da avaliação era verificar o desempenho do curso, 

através da participação dos professores e alunos no coletivo desse processo com a 

finalidade de corrigir erros e buscar a melhoria da qualidade do Projeto Político 

Pedagógico. Essa forma de proceder na avaliação está coerente com o conceito de 

avaliação defendida pelo professor José Dias Sobrinho (1996, p.23), para quem, 

 

 

a avaliação institucional não é a soma de pequenas análises 
isoladas ou a justaposição de avaliações episódicas e pontuais. 
Ela é uma ação global, não apenas relativamente ao objeto que é 
a universidade compreendida integralmente em todas as suas 
dimensões, relações e processos, mas também quanto ao sujeito 
que é um sujeito coletivo potencialmente todo o universo de 
docentes, estudantes e servidores ou ao menos conjuntos 
representativos dessas três categorias e legitimados por seus 
pares. 

 
 

O desenvolvimento dessa sistemática busca elementos para melhoria e 

aperfeiçoamento a partir de uma avaliação mediadora, ou seja, concebe a avaliação 

como um espaço social de mediação, entre os “aprendentes”, a sociedade e o 

desenvolvimento científico. Trata-se de um espaço de contradição, mediar, assim como 

Belloni (2000, p.38) afirma “significa estar entre e possibilitar o aparecimento das 

contradições presentes na sociedade, na cultura, na economia; portanto, dos 

interesses, necessidades e possibilidades existentes na sociedade”. 
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Como resultado da avaliação dos cursos, foi elaborado um relatório estatístico 

com o desempenho dos cursos participantes. Coordenado pela comissão de avaliação 

da UFRN, esse relatório era um roteiro para discussão nas oficinas que orientam o 

processo de autoavaliação. As discussões continham itens, como: objetivos do curso; 

perfil do profissional desejado; organização dos conhecimentos; qualidade das aulas 

ministradas; sistema de avaliação; gestão do curso; infraestrutura. Como resultado 

desse trabalho, foi elaborada uma síntese contendo os pontos fortes e fracos 

apontados durante o processo de discussão bem como a definição das ações 

prioritárias, aptas a contribuir no aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico dos Cursos. 

Os relatórios globais dessa avaliação foram enviados para os departamentos dos 

cursos analisados e, de modo sigiloso, foi repassado para os professores, buscando 

dessa maneira a melhoria do ensino em sala de aula. 

Constatamos que o modelo de avaliação, na UFRN, combinava as dimensões 

quantitativa e qualitativa de avaliação, aproximando-se do modelo de avaliação 

denominada de francesa-holandesa que era muito mais voltada para as questões 

subjetivas do processo, realizando uma medição que alcança outros parâmetros que 

não seja só o de caráter regulatório, ela está diretamente ligada ao caráter formativo da 

avaliação. Uma proposta de avaliação emancipatória é  defendida também por Saul 

(1988, p.61), e, no entender dessa autora, ela se assemelha: 

 

 

[...] 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 social 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. 

 

 

Esse é um modelo preocupado em avaliar para conhecer a realidade das 

instituições e ter condições de intervir de forma correta, para transformar, 
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caracterizando-se, portanto, como uma avaliação emancipatória. No entanto a 

operacionalização dessa proposta de avaliação, na instituição, tem entrado em 

confronto com a predominância dos aspectos quantitativos divulgados pela mídia, haja 

vista a preocupação com os índices de aprovação, de desempenho do corpo docente 

mais de conformidade com a avalição do modelo classificatório e dentro da lógica do 

mercado. 

No que se refere à avaliação institucional na UFRN, ela está associada à ideia de 

planejamento das atividades tanto administrativas quanto acadêmicas, e os seus 

resultados passam a orientar a gestão. O participante do processo de avaliação 

institucional na UFRN avalia essa relação da seguinte forma: 

 

 

a avaliação faz parte do planejamento, porque entra em cima do 
que a gente planeja. Então estabelecemos metas, objetivos. 
Quando a gente tem o PPP do curso: tem o seu perfil, os objetivos 
e os resultados esperados com aquele projeto. Aí como é que 
esse projeto pode se realizar? Tem que avaliar sempre. Está lá no 
plano. Não podemos separar avaliação de planejamento 
(ENTREVISTADA 1, entrevista, jun. 2009). 

 

 

O planejamento das ações na UFRN ocorre pelo acompanhamento e avaliação 

do Plano de Ação22 da UFRN. As avaliações eram feitas a partir de reuniões que 

utilizavam estratégias de reflexão das atividades que foram desenvolvidas ao longo do 

ano. Em seguida, eram elaboradas novas metas, redefinidas as ações e definidas as 

prioridades.  Para o acompanhamento sistemático das ações da avaliação institucional, 

no período do PAIUB, a UFRN existia, apenas, uma infra-estrutura mínima que garantia 

a consolidação dos dados estatísticos dos cursos, departamentos, centros e das 

demais unidades. Os dados encontravam-se organizados, para permitir a consulta 

imediata dos indicadores analisados nos processos de avaliação. O PAIUB/UFRN 

                                                           
22

 O referido documento intitulado “Universidade e Cidadania – Plano de Ação (gestão 2003-2007)”, 

estabeleceu as metas da gestão da instituição e norteia as ações na administração central da UFRN, 

esse documento deve ser coerente com o Plano Plurianual 2004-2007 do Governo Federal, sendo 

aprovado pela Resolução nº 006/2003-CONSUNI. 
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tornou-se, portanto, uma referência, uma instância consultora para os Colegiados 

Superiores da instituição, que quando necessitavam de informações ou pareceres 

quanto ao desempenho de cursos e/ou departamentos, recorriam aos dados coletados 

no processo de avaliação. 

               Documentos elaborados no âmbito da PROPLAN-UFRN (Pró-reitoria de 

Planejamento e Coordenação Geral) entre os anos de 2000 e 2004), afirmam que os 

procedimentos da autoavaliação utilizados direcionaram a instituição para o auto-

conhecimento e a tomada de decisão, promovendo, assim, o contínuo aperfeiçoamento 

do desempenho acadêmico, do planejamento da gestão e a prestação de contas à 

sociedade. O relatório de gestão da universidade (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004, p.08) define a avaliação institucional como aquela: 

 

 

[...] movida por um espírito de auto-avaliação e de atualização 
permanente, orientada por uma visão que se contrapõe a 
mercantilização do saber. Defende uma universidade que, 
comprometida com os valores democráticos, elege a construção e 
defesa da cidadania como tarefas urgentes e prioritárias. Uma 
UFRN mais eficiente e mais solidária com a sociedade potiguar, 
nordestina e brasileira. 

 

 

Segundo o Plano de Gestão da UFRN (2003), o melhor conhecimento da 

realidade da instituição, no ano de 2000, possibilitou à instituição a identificação de 

problemas e ajudou a subsidiar alternativas de solução para a administração. Dentre 

elas, algumas ações foram destacadas pelo Plano: a) o estudo da taxa de sucesso dos 

53 cursos de graduação; b) diagnóstico dos ambientes destinados ao ensino de 

graduação; c) conclusão do trabalho de integração do Currículo Lattes ao Prodocente; 

c) Incorporação dos Programas de Pós-graduação da UFRN à base de dados do Ponto 

A (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2003). 

Ainda no ano de 2003, identificamos que o processo de avaliação na UFRN 

começa a assumir a avaliação como estratégia de gestão gerencial, produzindo 

informações contínuas e criando mecanismos que facilitam a articulação do 

planejamento com diversos setores. As ações se definem em diferentes áreas seguindo 
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as mudanças na legislação e na reestruturação de alguns setores. São avaliadas ações 

com objetivo de identificar a sua eficiência e eficácia, caracterizando, portanto, o 

princípio da gestão gerencial e a instituição de rankings, como forma de regular as 

ações nos espaços da universidade.  

O sistema de avaliação passa a ser vital para a implementação do novo modelo 

de gestão pública, pois permite a aplicação de técnicas gerenciais no controle das 

políticas educacionais. Essa tendência é defendida pelos organismos internacionais, 

baseados no discurso de que o setor privado possuía o modelo ideal de gestão, 

portanto o setor público deveria se organizar utilizando as mesmas estratégias do 

mercado, para se modernizar, tornar-se mais ágil e eficiente. Nesse contexto, o governo 

brasileiro institui o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. 

 

 

3.3 A implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) na UFRN 

 

 

O aprimoramento do sistema de avaliação nacional deve ser entendido no 

contexto da reforma da administração pública, que começa a se reorganizar para além 

da sua estrutura organizacional, preocupando-se, inclusive, com o processo e 

resultados das políticas públicas, tomando, como matriz, os exemplos de eficiência, 

eficácia e produtividade. Nesse contexto, podemos observar redefinições para o papel 

do Estado e suas implicações para as políticas educacionais, passando a implementar 

instrumentos avaliativos que possibilitassem uma visão global do sistema, visando à 

regulação e à implementação de medidas e ações de melhoria de qualidade.  

No ensino superior, a política de expansão adotada pós-LDB permitiu um 

crescimento desordenado do setor, com novos formatos para as instituições, 

flexibilizando a organização acadêmica existente, estimulou a privatização do ensino e 

flexibilizou os cursos. Essas medidas, apesar de controversas, possibilitaram a 

expansão das matrículas, projetando importantes modificações no quadro, até então 
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existente, exigindo a criação de mecanismos de avaliação para disciplinar o processo 

de expansão do ensino superior e garantir a sua qualidade.  

Dessa forma, em nível nacional, é instituído o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES), pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (BRASIL, 2004a). 

A aprovação de um sistema nacional de Avaliação em Lei, traz a primeira mudança 

importante, pois a avaliação assume, agora, um caráter obrigatório. Seu objetivo é 

assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996). Com o SINAES, a lógica de 

avaliar seguindo a verticalidade hierárquica da estrutura (centros, departamentos e 

cursos) é preterida, já que o novo sistema propõe as interações horizontais e verticais 

das atividades-fim e atividades-meio através do enfoque nas ações a serem avaliadas 

em sua especificidade e sua globalidade, tendo, como referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Na UFRN, foi realizado todo um processo de adaptação para a implementação 

do SINAES. Nesse contexto, houve, no interior da instituição um redimensionamento do 

projeto de autoavaliação já existente na UFRN. A Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) enviou para a instituição um roteiro que serviria de 

orientação para que a  Comissão Interna de Avaliação pudesse  construir o seu projeto 

de autoavaliação. Esse fato demonstrava que havia agora um maior controle e 

acompanhamento do processo de avaliação que seria desenvolvido nas IES. 

Segundo o Relatório de Gestão da UFRN (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2004, p.06), a implantação do SINAES e a redimensão do antigo 

modelo de avaliação interna - o PAIUB, se deu da seguinte maneira: 

 

 
[...] A Comissão de Avaliação iniciou as suas atividades realizando 
estudo e discussão do PAIUB, seguindo a leitura e o debate da 
literatura relacionados à avaliação institucional. Este trabalho 
reflexivo possibilitou que fossem efetuadas modificações no 
projeto original, sobretudo no tocante ao marco conceitual, a 
metodologia empregada e a melhor delimitação das etapas do 
processo avaliativo da UFRN. 
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Pelo exposto no Relatório de Gestão (2004), entendemos que, na UFRN, a 

experiência de avaliação, baseada no PAIUB, deu suporte à implementação do 

SINAES. A Comissão tinha consciência de que o sistema proposto previa várias 

modificações metodológicas e conceituias. Uma das primeiras modificações refere-se à 

elaboração do roteiro de autoavaliação, que, agora, deveria constituir-se das dez 

dimensões constantes na lei do SINAES. Essas dez dimensões compreendem três 

núcleos: o básico e comum; os temas optativos e outro de documentação, dados e 

indicadores. Segundo a atual coordenadora da Comissão de Avaliação 

(ENTREVISTADA 2, 2009), a implementação do SINAES na UFRN não tem sido 

diferente da realidade nacional, pois: 

 

 

[...] anteriormente ao SINAES tinha-se o PAIUB que era um 
programa por adesão. A UFRN aderiu a ele, mas com a Lei do 
SINAES, como é lei não tem o que questionar, todas as 
instituições tem a obrigação de fazer a avaliação institucional e, 
dependendo do tipo de instituição, tem que ser feita com base nas 
dez dimensões, os centros avaliam o que tem. A UFRN fez o seu 
projeto de avaliação institucional que é a auto-avaliação e aguarda 
um novo recredenciamento dela que se dá após essa auto-
avaliação das 10 dimensões, estamos esperando a visita 
determinada pelo INEP para um novo recredenciamento que é a 
renovação. 

 

 

Essa fala da Coordenadora da CPA demonstra a natureza autoritária do 

SINAES, que, pelo fato de ser uma Lei Nacional as universidades não tiveram 

oportunidade de fazer escolhas, já que continuava a sistemática de avaliação que já 

vinha sendo ou não implantada. Dessa forma, a UFRN teve que redimensionar o seu 

Programa de Avaliação Interna para participar do SINAES já que havia a exigência da 

incorporação das dez dimensões previstas no SINAES no processo de autoavaliação, 

mesmo que as universidades não atingissem todas elas. Defendia-se a necessidade de 

utilizar as dez dimensões da avaliação por se entender que, através delas, seria 

possível diagnosticar melhor as fragilidades e deficiências das IES. 
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Uma das primeiras iniciativas para a implantação do SINAES na UFRN foi o 

momento de sensibilização. Um membro participante da CPA o descreve da seguinte 

maneira: 

 

 

Nós fazemos isso para todos os professores, para os 
coordenadores de curso e para os diretores de centro nós 
apresentamos o SINAES. Também foram distribuídos cartazes 
sobre o SINAES pela universidade. Fizemos uma divulgação lá no 
centro de convivência. Além disso, chamamos o DCE e a 
participação dos estudantes. Então a divulgação foi muito grande 
a fim de mostrar a importância que essa avaliação tinha dentro da 
nossa universidade (ENTREVISTADA 1, entrevista, 2009). 

  

 

A Comissão Própria de Avaliação buscou divulgar o novo sistema de avaliação 

por meio da mídia, fixando cartazes em toda a instituição. Nessa fase de divulgação, a 

CPA tentou envolver também os alunos, convidando o Diretório Central dos Estudantes 

para a participação, no entanto ele enviou, apenas, um aluno para representar a 

categoria.  

 Em seguida, o grupo foi a campo visitando cada centro da UFRN e procurando 

mostrar que não se estava avaliando, individualmente, os docentes, que a finalidade 

era avaliar o coletivo do curso ou do departamento, uma avaliação no sentido de 

conhecer melhor sua realidade e planejar o que fazer para buscar melhorias. A 

avaliação, quando tem a participação de todos, é parte intrínseca de quem planeja e 

não é algo isolado. Avaliando a implantação do SINAES na UFRN, a coordenadora da 

CPA faz o seguinte comentário,  

 

 

[...] eu diria que ela é bem aceita pela UFRN, nós fizemos como 
se fosse uma via sacra, nós fomos a todas as plenárias, tivemos 
reuniões com os diretores e chefes dos departamentos, passamos 
um ano de preparação para compreender que estávamos 
avaliando tendo em vista a melhoria, que ela parte do 
planejamento ou do curso, ou do departamento ou da instituição 
(ENTREVISTADA 2, entrevista, 2009). 
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O que podemos perceber é que as estratégias utilizadas pela comissão de 

avaliação - a sensibilização, a divulgação, a mobilização junto aos diversos segmentos 

que compõem a universidade - foram fundamentais para que a coletividade acadêmica 

recebesse bem o SINAES. O trabalho desenvolvido pela CPA mostra o compromisso 

da equipe em divulgar o novo modelo de avaliação que vinha sendo defendido pelo 

MEC, destacando, como ponto positivo da proposta, a avaliação da  instituição numa 

perspectiva global e não uma proposta fragmentada de avaliação. A fala da 

Coordenadora mostra, inclusive, que esse processo não ocorreu de forma imediata, 

mas que necessitou da equipe um primeiro momento de estudos e reflexões sobre a 

metodologia e as novas concepções de avaliação trazidas pelo SINAES.  

             Em síntese, podemos dizer que a implantação do SINAES na UFRN ocorreu 

em consonância com as suas diretrizes e sempre procurando articular os sujeitos 

participantes dentro de um processo de reflexão-ação a fim de produzir conhecimentos 

sobre a instituição levando-os a assumir compromissos coletivos. Dessa forma, 

buscava assegurar, a integração das dimensões internas e externas da avaliação.  

 

 

3.3.1 O SINAES e a Avaliação Institucional: a implementação na UFRN  

 

 

O modelo de avaliação instituído pelo SINAES pode ser caracterizado como uma 

avaliação institucional em duas dimensões: interna e externa; uma análise global e 

integrada dessas dimensões procurou conhecer a instituição no que se refere à sua 

estrutura, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais  

O SINAES instituiu dois aspectos principais da avaliação institucional conforme 

define o § 2º do artigo 3º da Lei nº 10.861/04 (BRASIL, 2004a): a autoavaliação e a 

avaliação externa in loco. A autoavaliação consiste em um processo a ser desenvolvido 

por membros internos e externos de uma comunidade acadêmica e a avaliação externa 

in loco é o processo documental e a verificação das condições acadêmicas, realizadas 

por especialistas selecionados.  
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A avaliação institucional na UFRN, como parte do SINAES, visava identificar o 

seu perfil e o significado de sua atuação (atividades, cursos, programas, projetos e 

setores), bem como identificar as condições de ensino a partir do perfil do corpo 

docente, das instalações físicas e da organização didático-pedagógica. 

A avaliação externa da instituição como um todo não chegou ainda a ser 

efetivada na UFRN. De acordo com a Lei, no Art. 3º do SINAES (BRASIL, 2004a), há a 

previsão de avaliar, entre outros aspectos: a) a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional; b) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à 

produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; c) a 

responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à 

sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, 

à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 

cultural. Cinco anos se passaram desde a implantação do SINAES, mas a UFRN não 

passou pela avaliação institucional externa com especialistas designados pelo MEC. A 

coordenadora da CPA da instituição explica o fato de a UFRN ainda não haver recebido 

visitas externas: 

 

 

O nosso relatório e projeto de auto-avaliação foi dentre poucas as 
universidades que tirou a melhor nota, então eles estão 
priorizando relatórios e projetos de auto-avaliação que tenham 
problemas, nesse último encontro nós vimos o número de 
instituições que não avaliaram a dez dimensões, muitas 
instituições estão recomençando, se cria uma equipe, mas não se 
deixa raizes. Quem fez avaliação da docência e de forma contínua 
foi a nossa, a única presente foi a nossa. Nunca paramos, fazem 
quatro anos que fazemos avaliação. E é por isso que ainda não 
fomos avaliados (ENTREVISTADA 2, entrevista, 2009). 

 

  

 Percebemos que a UFRN busca, ao longo dos anos, implantar uma cultura de 

avaliação. Se compararmos com outras instituições de ensino superior, vemos que a 

UFRN tem mantido a metodologia da avaliação interna usada ainda no PAIUB e buscou 

manter ligações entre as comissões de avaliação que existiram antes do SINAES. Mas, 
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por outro lado, tem buscado aperfeiçoar, também, os instrumentos de controle e 

regulação sobre a comunidade acadêmica, é o caso da avaliação da docência. 

Para operacionalizar o processo de avaliação nas instituições, a Lei nº 10.861, 

de 2004 (BRASIL, 2004a), determinou, também, a criação de uma Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). De acordo com as orientações do SINAES, a CPA tem como função 

principal conduzir a avaliação interna das instituições. Nesse sentido, uma das 

primeiras providências na UFRN foi a criação da CPA, por Portaria do Reitor nº 340, de 

9 de julho de 2004, com objetivo de analisar a Lei do SINAES e deslanchar o processo 

na instituição. Nesse sentido, foi proposta a elaboração de  um novo  projeto de 

avaliação institucional, um projeto de autoavaliação elaborado pela CPA e aprovado 

pela Resolução nº 79/2004 do CONSEPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2006). 

  A CPA na UFRN é composta pela participação dos segmentos docente, discente, 

técnico-administrativo, dirigente e representante da sociedade. Analisando essa 

composição, podemos dizer que a comissão evidencia uma composição ampla e que 

teve uma participação ativa nas decisões relativas aos indicadores previstos de 

autoavaliação (CPA-UFRN, 2006). Questionada sobre a forma como os 

representantes/membros da CPA foram designados, a professora entrevistada 

responde, 

 

 

Os membros foram designados pelos setores. A pro-reitoria me 
designou para representar, cada órgão designou um 
representante e o avaliador externo foi escolhido com o reitor 
conversando conosco, ele queria um representante com tais 
características e nós fizemos a sugestão do nome a ser indicado, 
o DCE também designou um estudante (ENTREVISTADA 1, 
entrevista, 2009). 

 

 

Pela fala da entrevistada, percebemos que se manteve, na UFRN, a cultura 

instituída pelo PAIUB, de formação de uma Comissão pelo consenso, ouvidas as partes 

interessadas; por outro lado, a escolha do membro externo, com determinadas 

características pôde indicar que havia um certo receio de uma pessoa externa para 
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avaliar os atos da instituição. Essa comissão foi composta pela coordenadora da CPA, 

duas professoras, três técnicas, um estudante e um representante externo 

(representante do Conselho Estadual de Educação – CEE, na época e ex-professor da 

UFRN). 

A instituição da CPA pode ser considerada a primeira etapa do processo de 

autoavaliação, iniciada já em 2004. Várias ações aconteceram, tais como: a 

capacitação dos seus membros e o planejamento das ações a serem efetivadas 

durante o ano pelos membros da Comissão. Foram instituídas, também, reuniões 

semanais para acompanhar o desenvolvimento do projeto. Discutindo o conceito de 

autoavaliação institucional e o papel das CPAs na operacionalização dessa modalidade 

de  avaliação, Leite (2008, p.834) faz a seguinte colocação: 

 

 

Quando se tratar de auto-avaliação institucional, responsabilidade 
primeira das CPAs, há que entendê-la como um processo interno da 
avaliação auto-referenciado, levado a cabo por sujeitos os interessados e  
integrantes da própria instituição. Desta forma, estes sujeitos tornam-se 
participantes como avaliadores e avaliados. São sujeitos, mas também 
são parte do objeto de avaliação. 

  

 

Logo, podemos afirmar que o processo de autoavaliação/análise se realiza a 

partir de uma comunidade movida por seus próprios interesses e criando as suas regras 

de referencialização, executando-as e analisando-as de forma crítica. Esse também é o 

entendimento do membro da CPA (ENTREVISTADA 1, 2009): 

 

 

A CPA é o orgão que dentro da UFRN é responsável por toda a avaliação 
institucional. A CPA, ela tem sua responsabilidade em todo o processo 
avaliativo, desde a avaliação da docência à avaliação externa. Quando 
temos a externa os avaliadores precisam entrar em contato com ela 
(CPA). No estudo do ENADE é também a CPA responsavel por analisar e 
avaliar. Então toda a avaliação institucional da UFRN é conosco. 
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            Depois de elaborado o anteprojeto de auto-avaliação da UFRN foi apresentado à 

comunidade acadêmica; em seguida, houve a divulgação junto aos colegiados para 

análise e aprovação. Para o cumprimento dessa etapa de divulgação foram utilizados o 

website da UFRN, o boletim on-line e a rádio FM Universitária. Dessa forma, foi 

possível, através do meio midiático, facilitar a divulgação em toda a comunidade 

acadêmica acerca da avaliação promovida pelo SINAES. 

Ao elaborar o projeto de Avaliação da UFRN, a CPA instituiu o objetivo de 

garantir um processo de autoavaliação, com transparência e participação, deixando 

explícita para todos os interessados a missão da UFRN, estabelecendo um contraponto 

entre a missão, os objetivos e as ações que a instituição efetivamente desenvolve, na 

busca de melhor qualidade acadêmica. Agindo dessa forma, compreendemos que a 

CPA procurava atender aos objetivos de responsabilização da administração pública 

gerencial, na medida em que permite que as pessoas conheçam os objetivos da 

instituição e possam fazer cobranças quando eles não tiverem sido cumpridos 

O processo de autoavaliação na UFRN se deu da seguinte forma: Primeira Etapa 

- sensibilização, preparação e divulgação (2004); Segunda Etapa - desenvolvimento 

(2005.1); Terceira Etapa - autoavaliação (2005.2); Quarta Etapa - consolidação do 

Relatório Global de Autoavaliação (2006.1). Assim, a avaliação insere-se em um 

contexto mais amplo do que o de um trabalho isolado junto aos segmentos que 

sustentam a Universidade (docentes, alunos e técnicos), bem como junto ao seu 

entorno.  

As dimensões da autoavaliação da UFRN centraram-se: a) na missão, no PDI e 

no Plano de ação da gestão; b) na política para o ensino da graduação e pós-

graduação, pesquisa e extensão e suas respectivas normas de operacionalização; c) na 

responsabilidade social da instituição – sua contribuição em relação à inclusão social e 

ao desenvolvimento econômico e social; d) na comunicação com a sociedade; e) na 

política de pessoal e carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; f) na 

organização e na gestão da instituição – funcionamento e representatividade dos 

colegiados; g) na infraestrutura física; h) no planejamento e na avaliação; i) nas 

políticas de atendimento ao estudante e de assistência aos servidores e j) na 

sustentabilidade financeira. 
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Na elaboração do projeto de autoavaliação, podemos identificar vestígios do 

atual modelo de administração pública, a busca pela transparência das ações da 

instituição, a responsabilização da instituição pelos resultados e a sustentabilidade 

financeira. Essas são ações que estão presentes nos atuais discursos sobre uma 

gestão pública eficiente. Em outras palavras, busca-se aproximar o cidadão dos 

serviços que lhe é prestado, atribuindo às instituições a responsabilidade pelo seu 

sucesso e fracasso. Por outro lado, em um contexto de redução dos custos no campo 

educacional, principalmente no ensino superior, é bastante positivo que as instituições 

busquem por suas próprias iniciativas o financiamento para as suas atividades. 

            O Projeto analisa o desempenho da UFRN, ao longo da última década, e afirma 

que, a despeito das enormes dificuldades enfrentadas, a instituição tem crescido e 

ampliado suas ações, tanto no campo do ensino quanto nos campos da pesquisa e da 

extensão. O projeto assinala, 

 

 

A UFRN acredita que uma sistemática de avaliação interna deve 
ser entendida como um mecanismo que propicie e disponibilize 
informações para melhorar o seu desempenho acadêmico, 
garantindo a eficiência administrativa e, por esse caminho, 
ajudando na manuntenção da Universidade como espaço público 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2006, p.19). 
 

 

Com base na afirmação acima, podemos dizer que medir o desempenho dos 

docentes e garantir a eficiência na instituição remete-se aos novos pressupostos 

gerenciais (avaliação do desempenho) e a ideia de responsabilização (de manter ou 

elevar a qualidade do produto ou serviço). 

No que diz respeito à avaliação do desempenho, foi priorizado na UFRN o 

desempenho da docência. Para isso, foi elaborada uma proposta de avaliação por uma 

Comissão constituída pelo Reitor, a proposta considerou variáveis como a atuação 

didática e a postura ético-profissional do professor, as condições de infraestrutura 

disponibilizadas para o ensino, a disciplina no contexto do projeto pedagógico, a sua 

articulação com a pesquisa e a extensão. Os instrumentos contemplaram ainda uma 
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autoavaliação do aluno bem como do professor. Segundo documento de autoavaliação 

em 2005 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2005, p.21), 

afirma-se: 

 

 

A UFRN assume a avaliação da docência como expressão de seu 
compromisso com a qualidade do ensino de graduação, 
instituindo-a como um dos mecanismos para prestar contas das 
suas ações à sociedade. Nesta perspectiva, a avaliação da 
docência se reveste de complexidade, exigindo continuidade e 
unidade no processo. 

 
  

A metodologia da avaliação da docência se desenvolveu por meio de 

preenchimento de questionários (instrumentos), coleta de dados, elaboração de 

relatórios, divulgação de resultados e encaminhamentos.  

         Apesar de o Plano de Gestão apresentar a avaliação da docência de forma 

positiva como instrumento que a UFRN tem de prestar contas à sociedade da sua 

missão, evidenciamos que há, nessa avaliação, um caráter extremamente regulatório. 

Essa avaliação estabelece um ranking entre os professores universitários. Os 

encaminhamentos com base nessas avaliações têm uma forte relação entre 

produtividade e recursos financeiros na medida em que a produção se faz valer na 

carga horária destinada a cada professor, no número de orientando por orientador, no 

número de bolsistas de iniciação científica e no número de projetos de pesquisa e 

extensão realizados.  

Por outro lado, a avaliação da docência tem encontrado algumas dificuldades 

como a punição aos professores que foram mal avaliados pelos alunos sendo 

convidados a participar de um curso de aperfeiçoamento pedagógico. Existem, ainda, 

cursos na UFRN que aprovaram o estabelecimento de rankings com as notas dos 

professores em murais para a comunidade ver os resultados. Essa decisão foi aprovada 

por alguns professores e centros e que contraria o próprio grupo da CPA. Para a 

entrevistada, “não colocamos isso, foi um voto vencido nosso, dentro da nossa visão de 

avaliação a gente não queria que fosse exposto ao aluno” (ENTREVISTADA 1, 

entrevista, jun. 2009). 
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Nesse caso, podemos falar desse efeito não como uma dificuldade e sim como 

uma resistência enfrentada pela comissão de avaliação da instituição. Tanto na UFRN 

como em outras instituições federais de ensino superior, o processo de punir o docente 

que recebeu uma nota insatisfatória de um aluno na avaliação docente acarreta 

problemas em sua progressão de carreira. Essa forma de avaliação desconsidera toda 

a atividade docente fora da sala de aula, o docente participa de atividades de pesquisa 

como também de extensão, mas valoriza ainda mais a competição entre professores a 

partir do estabelecimento de rankings e suas produções acadêmicas, visando, apenas, 

à lógica dos resultados. Isso causa impactos dentro da própria instituição desde as 

relações sociais como as pressões que são exercidas dentro do trabalho docente. 

Reconhecemos que a autoavaliação é um instrumento indispensável, já que os 

tempos de maior autonomia e de maior responsabilidade estão a exigir que a própria 

IES promova sua avaliação interna como instrumento de transformação.  No entanto, 

não pode ser utilizada em uma perspectiva normativa, para punir e estabelecer 

rankings; ela deve ser empregada em uma perspectiva mediadora de intervenção, para 

produzir uma transformação das ações tendo em vista o crescimento profissional e 

institucional. Conforme Muller (2001, p.18), 

 

 

A possibilidade de ser usado o instrumento da avaliação 
institucional interna exige um preparo maior dos professores, não 
como tarefa de uma pessoa só, mas sim de um conjunto de 
pessoas, e isso obriga a uma abertura maior da escola para 
relacionar-se com toda a comunidade escolar. Se faz necessário 
implantar uma planificação estratégica, e procurar agir com 
professores comprometidos com o desenvolvimento da instituição 
e da comunidade, e isso exige adotar novas atitudes e mais 
responsabilidades pelos que são responsáveis pela educação. 

 

 

 Como resultado do processo de autoavaliação que a UFRN já vinha 

desenvolvendo, foi elaborado o Plano de Ação da UFRN, para o período de  2003/2007, 

fundamentado nas dificuldades encontradas e nas alternativas sugeridas para a 

melhoria da Instituição, dos Departamentos e dos Cursos. Várias ações foram 

elencadas no Plano de Ação como necessárias para a melhoria da qualidade do 
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ensino, entre elas: a aquisição de um laboratório de habilidade básica para a área da 

saúde; a instalação do laboratório de comunicação para o curso de comunicação social; 

uma melhor organização administrativa dos hospitais universitários; revisão da portaria 

de avaliação da aprendizagem em face do significado dos projetos pedagógicos; 

definição de uma Política para o estágio curricular; a elaboração de um Plano de obras 

da UFRN para a melhoria dos ambientes de ensino; a definição de indicadores 

institucionais para acompanhar e avaliar o desempenho da UFRN; definição da 

concepção de extensão normalizada pela Resolução 70/2004 CONSEPE; estudo da 

taxa de sucesso no ensino de graduação para apresentação no fórum de 

coordenadores de cursos e elaboração de um projeto de ensino para as disciplinas 

básicas das engenharias e ecologia; a adoção de uma política de atualização 

pedagógica para os docentes em exercício e os ingressantes na UFRN; a criação de 

um programa de incentivo à inovação do ensino de graduação com o lançamento de 

um primeiro edital em 2006.1; normatização para o registro das atividades de ensino, 

extensão e  pesquisa; orientação na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos - 

PPC; revisão e redefinição do processo de distribuição de vagas docentes e adoção de 

uma política  de aquisição,  de expansão, e atualização do acervo da biblioteca central 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2006b). 

Considerando a amplitude do processo de Avaliação instituído pelo SINAES, 

podemos perceber que, inicialmente, a avaliação funcionou, sobretudo como 

diagnóstica, no sentido de conhecer com maior clareza os pontos fortes e fracos da 

instituição, prática que vinha sendo realizada desde o tempo do PAIUB. No entanto, 

observamos uma maior preocupação com os aspectos produtivistas da instituição e 

com a necessidade de estabelecer indicadores de melhoria dos cursos e do 

desempenho docente.  

 No entender dos membros da CPA, a autoavaliação, além de ter o papel de 

identificar as causas dos problemas e deficiências de uma instituição, colabora, 

também, para a melhoria pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo da UFRN, fortalecendo, assim, as relações internas e 

desenvolvendo uma cultura de avaliação dentro da Universidade. 
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3.3.2 A Avaliação dos Cursos de Graduação e o ENADE na UFRN: o papel da 
avaliação externa 
 

 

Completando a ideia de sistema preconizado pelo SINAES, encontra-se a 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o ENADE. Essas avaliações são feitas 

por avaliadores externos da instituição com a finalidade de conhecer melhor os cursos e 

o desempenho dos estudantes da instituição avaliada. 

No que se refere à avaliação dos cursos de graduação o artigo 4º da Lei nº 

10.861, de 2004 define que ela tem por objetivo identificar as condições de ensino 

oferecidas aos estudantes, em especial as relativas  ao perfil do corpo docente, às 

intalações físicas e a organização-pedagógica (BRASIL, 2004a).  

Assim, esse tipo de avaliação externa privilegia as várias modalidades dos 

cursos de graduação - bacharelado, licenciatura e/ou tecnologia - tendo como 

referência norteadora os padrões de qualidade da educação superior de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, as normas legais vigentes e as diretrizes da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES.  

 Segundo a CONAES, essa avaliação dos cursos deve acontecer considerando 

os referentes universais de qualidade e os referentes específicos de cada instituição. 

Os referentes universais dizem respeito à natureza, condições e formatos das 

instituições que constituem o sistema de educação superior, seja ele nacional ou 

estrangeiro. Alguns dos referentes universais seriam: a adequação e a pertinência dos 

processos de formação, o rigor acadêmico e científico, a condição social, científica e 

cultural da produção acadêmica, a construção da cidadania e o exercício da 

democracia. 

Em contrapartida, temos os referentes específicos e particulares de qualidade, 

ligados à missão e ao projeto pedagógico da instituição, dependendo da dimensão, da 

natureza e dos propósitos que a IES define para si, levando em conta a diversidade dos 

atores e suas especificidades, permitindo, assim, um delineamento de uma visão mais 

global da instituição. 

De acordo com o Parágrafo 3º do Art. 3° da Lei nº 10.861, de 2004 (BRASIL, 

2004a), que instituiu o SINAES, os instrumentos de Avaliação de Cursos devem adotar 
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a escala de conceitos de 1 a 5. O Art. 32 da Portaria nº 2.051 de 2004 da CONAES,  

por sua vez, estabeleceu que esses conceitos fossem assim codificados: (Conceitos 1 e 

2 – situação ou desempenho fracos; Conceito 3 – mínimo aceitável; Conceitos 4 e 5 – 

situação ou desempenho fortes). 

.      Essa avaliação contempla três categorias (a organização didático-pedagógica, o 

corpo docente, discente e técnico-administrativo e as instalações físicas) relacionadas 

às 10 dimensões do SINAES. A avaliação externa dos cursos deve se pautar no projeto 

de autoavaliação da instituição e em seus relatórios, bem como em instrumentos 

comuns a todas as IES e tem por objetivo contribuir para o autoconhecimento e 

aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela instituição. Nesse sentido, a 

autoavaliação e a avaliação externa dos cursos e dos alunos devem estar sempre 

articuladas, pois ambos os processos são concebidos como subsídios fundamentais 

para a formulação de diretrizes para as políticas públicas de educação superior e para a 

gestão das instituições, visando à melhoria da qualidade de suas ações. 

A avaliação externa dos cursos e dos alunos,  como parte do SINAES, contempla 

as variáveis e os indicadores quantitativos da avaliação. Dias Sobrinho (1998, p.3) 

caracteriza esses instrumentos da seguinte maneira: 

 

 

Os modelos mais adequados para “avaliar” (no caso, medir, 
comparar e estabelecer “rankings”) são, então, aqueles que 
centram o foco da atenção nos instrumentos técnicos, entendidos 
como portadores da verdade objetiva, já que elaborados segundo 
normas previamente estabelecidas, esses instrumentos são 
referidos somente a realidades exteriores quantificáveis, portanto, 
comparáveis e, então, simplificadas, supostamente sem a 
“contaminação” da subjetividade e dos valores. 

 

 

Os avaliadores externos, nesse caso, são oriundos do Governo ou de outras 

instituições superiores convidadas pelo Governo, sem o conhecimento, algumas vezes, 

da comunidade científica, o que leva a universidade a ser avaliada segundo uma 

perspectiva predominantemente técnica. Nesse entendimento, a avaliação externa não 
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pode sofrer dúvidas uma vez que assegura a objetividade científica. No entanto, Dias 

Sobrinho (1998, p.3) afirma que, 

 

 

[...] apresentada como somente técnica, na realidade tem uma 
força política muito efetiva. Seus objetivos mais comuns são o de 
promover o ajuste do sistema, hierarquizar instituições, cursos ou 
grupos, instrumentalizar os diversos tipos de financiamento, 
apoios e processos de credenciamento e descredenciamento, 
com base em critérios de eficiência, utilidade, rentabilidade e 
competitividade e tendo em vista metas preestabelecidas. Além 
disso, ela configura a imagem social das instituições e seu 
prestígio ante o mercado e determina currículos e perfis de 
formação profissional. 

 

 

O que entendemos é que, ao selecionar apenas algumas parcelas da realidade, 

pode vir a favorecer uma visão prévia daquilo que se queira encontrar em uma 

avaliação. Muitas vezes, o que acontece é que os avaliadores preocupam-se mais com 

o produto e despreza as relações humanas na dinâmica social. Esse procedimento 

pode assegurar mais objetividade e precisão na medição dos dados. Mas, julgamos 

necessário salientar que essa perspectiva, quando tomada como única, faz pensar que 

a qualidade humana e a qualidade institucional de uma IES podem chegar a ser 

abstraídas e medidas, levando a pensar que um sistema educacional pode ser 

controlado mediante as ações administrativas. 

 As dimensões avaliativas que apresentam maior importância com vistas à 

concretização do projeto institucional são relativas às atividades finalísticas, ou seja, as 

dimensões 2, 3, 5 e 7 do SINAES23. É por isso que, no cálculo do conceito final da 

                                                           
23

 As dimensões 2, 3, 5 e 7 encontram-se na Lei do SINAES, Art.3º 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, são elas: (2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 
respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção 
acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades; (3) a responsabilidade social da 
instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, 
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção 
artística e do patrimônio cultural; (5) as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho; 
(7) infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e 
comunicação. 
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avaliação externa, essas dimensões recebem peso maior do que as outras dimensões 

avaliadas.  

Após a análise prévia do relatório de autoavaliação que acontece durante a visita 

dos avaliadores externos, eles conversam com o coordenador, os docentes, os 

discentes, objetivando conhecer, em detalhes, como são desenvolvidas as atividades 

do curso. Analisam o projeto pedagógico do curso e a qualificação do corpo docente e a 

infra-estrutura. Em um segundo momento, a comissão de avaliadores trabalha na 

elaboração do relatório de avaliação  do curso, tendo por base os documentos. Os 

resultados dessa avaliação são encaminhados ao INEP na forma de um relatório. 

             Do ano de 1995 a 2007, foram criados 23 novos cursos de graduação na 

UFRN, chegando a 57 cursos no ano de 2007. Desses 57 cursos de graduação, apenas 

02 cursos foram avaliados pela Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG-SINAES) até 

o corrente ano, 2009. São os resultados dessa avaliação que darão subsídios aos 

processos regulatórios de reconhecimento e renovação24. Na UFRN, a avaliação dos 

cursos ocorreram para fins de reconhecimento em dois cursos de bacharelado: 

Biomedicina e Ecologia. A comissão de avaliação, para cada curso, foi composta por 

dois professores designados pelo INEP que avaliaram as condições de funcionamento 

dos cursos. Essa dimensão do SINAES mostra a preocupação com a qualidade das 

instituições, em desenvolver a cultura da qualidade, ensejada por processos avaliativos 

abertos, públicos e confiáveis. A proposta de avaliação pretende contribuir para a 

concretização desse desafio ao estabelecer que a qualidade da educação superior seja 

verificada, dentre outros procedimentos, via avaliação externa das IES, a ser por meio 

de visitas de comissões externas de especialistas às instituições. 

 Os dois cursos avaliados na UFRN obtiveram desempenho satisfatório, mas com 

fragilidades na organização didático-pedagógica nos dois cursos em que a titulação dos 

coordenadores não é a mesma do curso que coordenam. Outro ponto abordado foi a 

                                                           
24

 O reconhecimento e a renovação do reconhecimento são processos de regularização a que devem ser 
submetidos os cursos superiores, criados e autorizados a funcionar pelas IES. De acordo com o Art. 2º, 
da Portaria 4/2008, os cursos que tenham obtido conceito preliminar satisfatório (igual ou superior a 3) 
ficam dispensados de avaliação in loco nos processos de renovação de reconhecimento. Esse conceito 
preliminar combina os resultados do Enade com os resultados do Indicador de Diferença de Desempenho 
(IDD) e com as informações de infraestrutura e instalações físicas, recursos didático-pedagógicos e corpo 
docente oferecidas pelo curso de uma determinada Instituição de Ensino Superior. 
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quantidade reduzida de professores para ministrarem aulas específicas. A estrutura 

física encontra-se em plano de expansão e, no momento da visita, havia fragilidades 

nos espaços destinados ao acesso de pessoas com deficiência e infraestrutura de 

segurança, na manutenção para os equipamentos de informática bem como o acesso a 

eles pelos estudantes dos cursos. Por fim, havia poucos livros específicos para os dois 

cursos avaliados. 

          Ressaltamos que um projeto de Avaliação Nacional do ensino superior deve ser 

implementado na sua totalidade, portanto não se justifica que, após 05 (cinco) anos da 

sua implantação ainda existam, na UFRN, 55 (cinquenta e cinco) cursos que não 

tenham sofrido o processo de avaliação. A não realização dessas avaliações dos 

cursos vai de encontro a própria ideia de avaliação como processo, uma vez que os 

cursos devem tomar e retomar essa atividade como um dos focos principais de suas 

preocupações. Este processo avaliativo implica a obtenção de resultados qualitativos e 

quantitativos, mas só terá uma visão mais geral e completa ao confrontar os resultados 

dessa avaliação com a autoavaliação desenvolvida pela universidade.Dessa forma, 

constatamos que não foi implantado o processo na grande maioria dos cursos, e que os 

resultados obtidos são, apenas, parciais não permitindo uma avaliação da instituição 

como um todo. 

 Após a análise da avaliação externa na UFRN, podemos inferir que ela se 

assemelha a um modelo predominantemente tecnicista de avaliação – tendo sua 

integração direta com os objetivos preestabelecidos e mensuráveis, e verificando se os 

comportamentos finais pretendidos foram alcançados. Ao avaliar a instituição como um 

todo, devemos buscar uma visão estruturada dessa realidade complexa da 

Universidade, sendo necessário, assim, o uso de múltiplas técnicas e métodos. Não há 

dúvidas sobre a necessidade de combinação das avaliações externas com as 

avaliações internas, ou seja, o que não é viável propor ou dar exclusividade, apenas, 

para a autoavaliação, da mesma forma que devemos desconsiderar o absolutismo das 

avaliações externas. 

A outra instância a ser avaliada no âmbito do SINAES, enquanto avaliação 

externa, é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ( ENADE), que se tornou 

um componente curricular obrigatório, com registro no histórico escolar de cada 
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estudante, sendo aplicado com estudantes ingressantes e concluintes do curso sob 

avaliação. Além do diagnóstico das competências e habilidades adquiridas durante o 

curso, a avaliação fornece, inclusive, dados de perfil do alunado, do curso e da 

instituição, e percepção dos estudantes sobre a prova, dados que são levantados em 

paralelo à aplicação do teste. 

 A aplicação se dá, anualmente, em diferentes áreas, mediante a utilização de 

procedimentos amostrais, aos estudantes dos cursos de graduação que serão 

selecionados para o exame. Os cursos realizarão novamente o exame em um prazo 

máximo de três anos. 

 Na escala usada para o ENADE, o valor cinco é o conceito mais elevado 

atribuído para um curso. O cálculo desse conceito é feito considerando três dimensões: 

o desempenho dos ingressantes com conteúdos específicos (15%); o desempenho dos 

concluintes com conteúdos específicos (60%); e o desempenho dos ingressantes e 

concluintes com conteúdos de formação geral (25%). Desde a implementação dessa 

sistemática de avaliação que os alunos da UFRN têm passado anualmente pelo 

ENADE. A seguir, podemos observar o desempenho dos cursos com os seus 

respectivos conceitos: 

 

Quadro 1 Desempenho da UFRN no ENADE, conceitos recebidos por ano, período de 
2004 a 2008. 

CONCEITO 2004 2005 2006 2007 2008 

CINCO 4 2 6 2 3 

QUATRO 4 14 4 5 5 

TRÊS 0 9 2 1 6 

DOIS 1 0 0 0 5 

UM 0 0 0 0 1 

Cursos 
avaliados 

9 25 12 8 22* 

   Fonte: CPA/UFRN, 2009. 
* No ano de 2008 foram avaliados 22 cursos sendo que 02 cursos avaliados receberam SC (Sem 
Conceito). Recebe-se esse conceito cursos novos, sem concluintes – os cursos foram engenharia de 
alimentos e computação. 

 

 

No ano de 2004, nove cursos foram avaliados na instituição, obtendo as 

seguintes notas: Educação física (5), enfermagem (5), odontologia (5), farmácia (5), 

fisioterapia (4), medicina (4), nutrição (4), serviço social (4) e zootecnia (2). Pelo 
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exposto, 44,44% dos cursos avaliados, nesse ano, obtiveram conceito máximo (5), o 

conceito 4 foi alcançado por 44,44% dos outros cursos e 11,11% do total obteve 

conceito 2. O conceito médio desse ano é 4,22. 

No segundo ano do primeiro ciclo25 do ENADE, tivemos 25 cursos nos campos 

de Natal, Caicó e Currais Novos: Arquitetura e Urbanismo (5), Ciências Biológicas (4), 

Ciências Sociais (4), Computação e Informática (4), Sistemas de Informação (4), 

Engenharia Civil (4), Engenharia da Computação (3), Engenharia Elétrica (3), 

Engenharia de Materiais (4), Engenharia de Produção (3), Engenharia Química (4), 

Engenharia Mecânica (3), Filosofia (3), Física (4), Geografia-Natal (4), Geografia-Caicó 

(4), História-Natal (5), História-Caicó (4), Letras-Natal (3), Letras-Currais Novos (SC), 

Pedagogia-Natal (4), Pedagogia-Caicó (4), Química (3), Matemática-Natal (3) e 

Matemática-Caicó (3). Assim, observamos que 8% dos cursos  alcançaram conceito 

máximo (5), 56% dos cursos com o conceito (4) e 36% dos cursos avaliados chegam ao 

conceito (3). A média de conceito, no ano de 2005, fica aquém, chegando a 3,72. 

No último ano desse ciclo em 2006, foram avaliados 14 cursos na UFRN: 

Administração (5), Biblioteconomia (3), Biomedicina (SC), Ciências Contábeis-Natal (5), 

Ciências Contábeis-Caicó (4), Ciências Econômicas (3), Radialismo (5), Jornalismo (4), 

Direito-Natal (5), Direito-Caicó (4), Música (4), Psicologia (5), Teatro (SC) e Turismo (5). 

Assim, no período de 2004 a 2006, foram avaliados 48 cursos. A UFRN, em 2006, foi a 

instituição do Rio Grande do Norte que obteve o maior número de cursos com conceitos 

máximos na avaliação do ENADE (4 e 5). Apenas dois cursos foram avaliados com 

conceito 3. A Universidade passou a gozar de um melhor prestígio em nível nacional 

uma vez que esse resultado obteve, percentualmente, o maior número de conceitos 

máximos. A média do conceito cresce para 4,33. 

 A partir de 2007, deu-se início o segundo ciclo das avaliações do ENADE, a 

UFRN participou novamente com os seguintes cursos: Biomedicina (5), Educação 

Física (4), Enfermagem (4), Farmácia (4), Fisioterapia (SC), Medicina (SC), Nutrição (4), 

Odontologia (5), Serviço Social (4) e Zootecnia (3). Dois cursos ficaram sem conceito 

(SC). Tal fato é explicado porque os alunos selecionados para amostra não foram 
                                                           
25

 O Enade avalia os cursos de graduação em ciclos de três anos, ou seja, a cada ano novas áreas são 

avaliadas. O primeiro ciclo completo foi concluído em 2006, e o segundo finalizado em 2009. 
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inscritos. Assim, temos 25% dos cursos com conceito máximo (5), 62,5% com conceito 

(4) e 12,5% com conceito 3. Uma média de conceito que chega a 4,13. 

De acordo com o relatório de gestão (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2007, p.83), dos oito cursos que obtiveram nota máxima no 

Estado, seis são da UFRN e dos nove cursos que obtiveram nota 4, quatro são da 

UFRN. 

 Com a avaliação do ENADE em 2007, o INEP divulgou, de acordo com o Índice 

Geral de Cursos (IGC), que a UFRN é a segunda melhor colocada na região Norte-

Nordeste, na sua frente está apenas a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Para se chegar a esse índice (IGC), o MEC realiza uma média ponderada dos conceitos 

dos cursos de graduação e da pós-graduação. Foi avaliado o nível de aprendizado dos 

formandos nos três últimos ENADES, a qualidade dos cursos de graduação e pós-

graduação, titulação dos professores, infraestrutura dentre outros. Sob um olhar geral 

da avaliação, das 1.448 instituições de ensino superior (entre públicas e privadas), a 

UFRN também ficou muito bem colocada – em 28º lugar, na faixa 4. Entre as 

universidades federais, a UFRN ocupa a 20ª colocação. 

Realizado no ano seguinte, em 2008, o ENADE avaliou 22 áreas do 

conhecimento: Arquitetura e Urbanismo (4), Bacharelado em Sistemas de Informação 

(2), Biologia (4), Ciências Sociais (3), Computação (SC), Eletrotécnica (3), Engenharia-

Grupo III (3), Engenharia – Grupo V (2), Engenharia – Grupo VI (2), Engenharia Civil 

(5), Engenharia de Alimentos (SC), Engenharia Química (3), Engenharia Têxtil (1), 

Filosofia (2), Física (3), Geografia (4), História (4), Letras (4), Matemática (3), 

Pedagogia (5), Química (2), Tecnologia em Automação Industrial (5). Esse resultado foi 

divulgado em setembro de 2009, ano de nossa pesquisa. Lembramos que o conceito 

máximo (5) ficou com os cursos de Pedagogia, ao lado da Engenharia Civil e 

Automação Industrial, apenas esse último obteve 5 com o Indicador de Diferença de 

Desempenho (IDD)26. 

                                                           
26

 O índice IDD representa a diferença entre o desempenho médio dos concluintes relacionado com os 

resultados médios de outras IES, cujos ingressantes tenham perfil semelhante, onde os concorrentes são 

nivelados pelas condições de ingresso. A criação para esse índice se deu a partir das inúmeras críticas 

recorrentes das IES privadas, quanto aos procedimentos de avaliação do Ensino Superior no Brasil, se 

referindo à igualdade de tratamento em relação às instituições públicas, especialmente as federais, onde 

http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Arq_Urb_n_135.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Biologia_n_124.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Ciencias%20Sociais_n_125.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Computacao_n_126.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Engenharias_n_146.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Engenharias_n_146.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Engenharias_n_146.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Engenharias_n_146.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Engenharias_n_146.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Fisica_n_128.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Geografia_n_129.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Historia_n_130.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Letras_%20n_131.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Matematica_%20n_132.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Pedagogia_%20n_133.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/enade/Diretrizes%20Enade/Diretrizes_Quimica_n_134.pdf
http://www.inep.gov.br/download/enade/2008/Diretrizes_Tecnólogos/Diretrizes_Tec_Automacao_Industrial_n_156.pdf
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 A operacionalização desse modelo de avaliação se dá pelo desenvolvimento de 

competências de estudantes da amostragem selecionada, utilizando-se de dois 

instrumentos: uma prova e um questionário. Os itens da prova englobam a 

comunicação escrita, leitura e interpretação de textos, inovação da área e outras 

habilidades. Já o questionário procura expressar a reflexão dos estudantes em face da 

sua trajetória no curso de graduação e na instituição que estuda. 

 No entanto, esses resultados que o ENADE trouxe, até o ano de 2008, eram 

feitos com base em amostras, apenas a partir de 2009 que passaram a englobar toda a 

turma (iniciantes e concluintes). Podemos dizer que essa mudança na amostragem se 

deu pelo grande número de críticas, Vehine (2006;2009); Schwartzman (2008) voltadas 

a pouca relação dessa amostragem com o desempenho do profissional que sai da 

instituição.  

          Muito mais do que avaliar a qualidade da aprendizagem dos alunos, os 

resultados do ENADE têm servido para entiquetar indivíduos e atribuir notas a cursos e 

isso tem servido para o MEC tomar suas decisões para as políticas educacionais nessa 

área do ensino, inclusive nas políticas de financiamento, atrelando recursos financeiros 

àquelas universidades mais bem colocadas nos rankings nacionais. Essa política traz 

um efeito nefasto na melhoria da qualidade do ensino e para o crescimento das 

instituições, pois uma vez diagnosticadas como mais fracas e precisando de 

reestruturação mais precisariam de recursos financeiros para a sua reestruturação. 

 Quanto às medidas adotadas a partir dos resultados obtidos pelas instituições no 

ENADE, o MEC estabelece : acima ou igual ao conceito 3, a instituição não precisa 

pedir autorização para expandir suas vagas. Mas, se a nota for menor, a instituição e o 

seu curso deverão fazer revisões e a sua avaliação institucional passa a exercer papel 

fundamental. Daí a necessidade de se ter avaliadores externos para conferir e sentir a 

realidade da instituição.  

 Para melhor compreender esse processo de avaliação, e como são articuladas 

as várias dimensões do processo na UFRN, como por exemplo os resultados da 

                                                                                                                                                                                            
a dificuldade de ingresso tenderia a selecionar naturalmente alunos mais bem preparados, uma 

explicação para as notas serem mais altas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 
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avaliação interna com a avaliação dos cursos e do ENADE, entrevistamos a 

Coordenadora da CPA (ENTREVISTADA 2, 2009), que fez a seguinte afirmação: 

 

 

Nós pegamos a avaliação dos cursos isoladamente, a avaliação da 
docência e fazemos as oficinas vendo o que se aproxima, as 
convergências. Por incrível que parece tiveram muitas convergências. 
Temos a necessidade interna e a do ENADE. Um dado que a gente 
trabalhou muito no ENADE é a de se o professor tem tempo de tirar as 
dúvidas do aluno fora de aula. Nós cruzamos essa questão (ENADE e 
internamente) e vimos que ela se aproxima muito. E vemos como o aluno 
avalia bem, não tivemos ainda nenhum problema com o que eles 
reclamaram e que o reitor pediu confirmação e que o resultado fosse 
diferente. 
 

 

 Conforme verificamos pela fala da entrevistada, a diversidade dos meios de 

realização da avaliação (ENADE e avaliação interna) pode promover o aperfeiçoamento 

dos instrumentos adotados e, ao integrar as avaliações do SINAES, torna-se possível 

comparar os resultados de maneira mais coerente. 

 Os estudos demonstram que, desde a sua origem até os dias de hoje, a UFRN 

adotou diversas concepções de avaliação. Constatamos, que a avaliação tem sido 

importante para o crescimento da instituição, no entanto, ao implantar o SINAES deixa 

transparente a utilização dos  dois lados desse processo avaliativo uma (interna e de 

autoanálise) tendendo para uma maior autonomia da instituição em função das normas 

de referencialização fazendo uso de uma pluralidade de métodos e técnicas para a 

obtenção das informações desejadas com fins emancipatórios. E outra (meritocrática) 

que visa dar notas, ranquear e comparar. Nessa dimensão, a regulação se torna o valor 

fundamental entre as IES e os resultados quantificáveis são mais importantes do que o 

próprio olhar dos sujeitos da instituição em sua autoavaliação. 

 Pelo compromisso assumido pela CPA com o processo de avaliação na UFRN, 

percebemos que há esforço da instituição em integrar esses conceitos dicotômicos - 

autonomia e regulação - nas suas atividades avaliativas. No entanto, a política 

emanada do poder central, apesar do discurso democrático e participacionista trazidos 
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nas diretrizes do modelo de avaliação, tem contribuído para acentuar o controle e 

estabelecer comparações entre as instituições, entre os cursos e entre os alunos. 
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CAPÍTULO 4 - O SINAES NA UFRN: OS CAMINHOS TRAÇADOS PELO CURSO DE 
BIOMEDICINA 
     

 

Na tentativa de procurar cumprir a determinação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 que visava garantir, por meio de avaliações 

periódicas, a qualidade do ensino oferecido pelas instituições de Educação 

Superior, o SINAES é definido como uma concepção de avaliação que combina três 

dimensões: a avaliação institucional (externa e interna), a avaliação dos cursos de 

graduação e o ENADE. Ao tratar esses três eixos de forma integrada e permitindo 

que ocorra uma articulação entre eles, o SINAES pode ser considerado um sistema 

que objetiva aferir a qualidade do ensino superior brasileiro.  

 O presente capítulo busca analisar como se deu a implantação desse 

sistema de avaliação na UFRN, tomando como referência um curso em que os três 

eixos do SINAES já tivessem sido usados em um curso de Graduação. O curso de 

Biomedicina, assim, se destaca com esse perfil porque é, até o presente momento 

(2009), o único que foi avaliado com base nas três avaliações propostas pelo 

SINAES. 

O capítulo está estruturado da seguinte forma: a primeira parte trata da 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) realizada pelo SINAES no Curso de 

Biomedicina da UFRN com ênfase no relatório dos avaliadores externos durante 

visita in loco. A segunda parte do capítulo discute a autoavaliação feita pelo Curso 

em análise com o apoio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), suas etapas e 

resultados. A última parte do capítulo faz uma análise dos resultados do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) do Curso de Biomedicina, 

buscando, inclusive, relacionar os resultados do Curso no ENADE com os 

resultados obtidos na autoavaliação. 
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4.1 O curso de Biomedicina: a avaliação externa no contexto da Avaliação dos 
Cursos de Graduação (ACG) 

 

 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Curso de Biomedicina teve 

sua origem do curso de Ciências Biológicas, como modalidade desse curso. Ele foi 

criado, na década de 1970 e oferecido pela Instituição até o final da mesma década. 

Segundo o histórico do curso, disponibilizado no sistema acadêmico da universidade, ele 

funcionava de forma precária tendo em vista o não oferecimento das habilitações 

voltadas para a medicina laboratorial. Nessas condições, em 1979, houve uma 

reformulação curricular que trouxe como consequência a sua desativação. Sugeriu-se, 

na ocasião, que essa modalidade fosse submetida a uma reestruturação adequada para 

assumir o status de curso de graduação independente, a exemplo do que havia ocorrido 

em outras Instituições de Ensino Superior do país. 

No início do século XXI, o fenômeno expansionista da educação superior passa 

a ser enfatizada nas agendas dos organismos nacionais e internacionais articulado às 

transformações que ocorreram na sociedade, em âmbito econômico, político e social. 

Em consonância a essa expansão, a UFRN vai ampliando a sua oferta com a criação 

de novos cursos.  Nesse cenário, foi proposta, então, a reconstrução do curso de 

Bacharelado em Biomedicina. Para isso, foi constituída uma comissão formada por 

cinco professores do Centro de Biociências (CB). Essa comissão elaborou a Proposta 

de Estrutura Curricular bem como o Projeto Pedagógico do Curso, contando com a 

assessoria da Pró-Reitoria de Graduação. Em março de 2002, a proposta foi aprovada 

pelo Conselho Departamental do Centro de Biociências com o nome de Bacharelado 

em Biomedicina e, em seguida, encaminhado ao Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), tendo sido aprovada a criação do novo curso. Em 2003, foram 

disponibilizadas trinta vagas no vestibular da UFRN destinadas à primeira turma de 

Biomedicina com ingresso definido para o segundo semestre daquele ano. 

Em 2007, ano da avaliação do ENADE, foram cadastrados 120 alunos no curso 

de Biomedicina; 103 estavam matriculados no primeiro semestre, os outros 17 alunos 

encontram-se com status de trancamento, retornos e não-matriculados no referido 
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semestre. Já no segundo semestre, pode-se verificar um total de 128 alunos 

cadastrados e 125 matriculados e 3 não-matriculados.  

Podemos definir o perfil do biomédico como um profissional da área da saúde, 

capacitado ao exercício de atividades referentes às análises clínicas, citológica, 

oncótica, análises hematológicas, análises moleculares, produção e análises de 

bioderivados, análises bromatológicas, análises ambientais, bioengenharia e análise 

por imagem (exceto o laudo), pautado em princípios éticos e na compreensão da 

realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para 

transformação da realidade em benefício da sociedade. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina busca contemplar atividades 

complementares, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; 

programas de extensão; estudos complementares e cursos em outras áreas afins. O 

projeto pedagógico está centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Dessa forma, 

promove a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Em 2005, a UFRN, privilegiando os cursos novos da instituição, procedeu à 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) com a finalidade de receber 

credenciamento, autorização e reconhecimento desses cursos. Nessa época, essa 

avaliação se deu em apenas dois cursos: o de Ecologia e o de Biomedicina.  

A Avaliação dos Cursos de Graduação ocorreu com base nos pressupostos da 

Avaliação das Condições de Ensino (criada no ano de 2002). Dessa forma, a avaliação 

considerou as mesmas categorias do antigo modelo de avaliação das condições de 

curso. Para essa avaliação, o MEC enviou um grupo de especialista que avaliou as 

seguintes dimensões: (a) a organização didático-pedagógica do curso, subdividida em 

administração acadêmica; Projeto do curso e Atividades acadêmicas articuladas ao 

ensino de graduação; (b) o corpo docente, subdividido em formação acadêmica e 

profissional, condições de trabalho, atuação e desempenho acadêmico profissional e (c) 

as Instalações, subdivididas em instalações gerais; Biblioteca e Instalações e 

laboratórios específicos. Os resultados dessas verificações foram expressos em 

conceitos, definidos pelo própio MEC. Assim, o conceito CMB - identifica as condições 
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muito boas do item avaliado; CB – as condições boas; CR – as condições regulares; e 

CI – as condições insuficientes.  

A avaliação realizada in loco foi dividida em dois momentos: no primeiro, os 

componentes da comissão promoveram uma reunião e definiram um cronograma do 

trabalho a ser desenvolvido para avaliar o curso. No segundo momento, a comissão 

desenvolveu atividades como: reunião com o coordenador do curso, reunião com os 

professores do curso, discentes e funcionários técnico-administrativos; reunião com o 

coordenador da CPA, visita às instalações gerais, consulta dos documentos do Projeto 

Político Institucional (PPI), Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Regimento, 

Projeto de Avaliação Institucional (a autoavaliação promovida pelo SINAES), Plano de 

Capacitação, entre outros, além da reunião da comissão para análise dos dados e 

informações para elaboração do relatório de avaliação. 

Entre as categorias analisadas pela comissão de avaliação na dimensão 

Organização didático-pedagógica, encontra-se a categoria administração acadêmica. 

Nela, avaliaram-se itens preestabelecidos como: a atuação do coordenador do Curso, a 

sua formação, a dedicação do coordenador quanto à administração e à condução do 

curso, a articulação da gestão do curso com a gestão da UFRN. Pelo relatório de 

avaliação do curso, temos o seguinte parecer: 

 

 

A coordenadora, com formação em Medicina, apesar de não ter 
participado ativamente na elaboração do Projeto Político Pedagógico do 
Curso de Biomedicina, assume com grande entusiasmo e competência os 
compromissos que envolvem o curso. Demonstra ser participativa e 
preocupada com as questões da prátca cotidiana do desenvolvimento do 
PPP. Ministra aulas no curso, participa do Conselho de Centro, do Fórum 
dos coordenadores e dos Colegiados dos departamentos. Além disso, 
reúne-se com o colegiado do Curso de Biomedicina regularmente (...) A 
atuação da coordenadora foi bastante elogiada pelos alunos e 
professores. Consideram-na comprometida e dedicada às atividades 
acadêmicas exigidas pelo curso. A coordenadora demonstra ter 
experiência profissional acadêmica, o suficiente para garantir qualidade 
no encaminhamento das ações referentes ao curso [...] (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2006). 
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O fato de a coordenadora do curso (no período da avaliação externa) ser 

formada em medicina e não biomedicina foi determinante para que o curso recebesse o 

conceito MF (Muito Fraco) no quesito referente à titulação do coordenador, a sua 

dedicação à administração e à condução do curso. Analisando o relatório da ACG 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA, 2006), identificamos uma incoerência na avaliação, uma vez que os 

avaliadores descreveram que a participação do coordenador do curso tinha sido 

bastante favorável (do ponto de vista dos discentes e docentes), mas, mesmo assim, o 

curso recebeu o conceito muito fraco nesse quesito, por não ter atendido à titulação 

exigida pela ACG para o coordenador. A avaliação realizada aponta características 

importantes do coordenador como compromisso, competência, participação e, 

principalmente, a satisfação do corpo docente e discente com a coordenação; esses 

aspectos não foram considerados na avaliação. Depreendemos dessa avaliação que 

não houve uma preocupação qualitativa com o funcionamento do curso, mas sim uma 

preocupação quantitativa de responder, com exatidão, àquilo que foi proposto pelo 

MEC como ideal no sistema de avaliação.  

No que se refere ao Projeto Pedagógico do Curso - PPC, ele foi analisado com o 

objetivo de verificar a relação existente entre o Projeto Pedagógico do Curso com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI e o Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

da UFRN. No entanto, essa categoria mostra poucos dados acerca do Projeto 

Pedagógico do Curso – PPC e de sua concepção do curso, seus objetivos, o currículo e 

a avaliação dos processos de ensino e da articulação entre a autoavaliação e a 

avaliação institucional da UFRN. Pelo que foi exposto no relatório (INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2006), 

temos, apenas, uma descrição do curso avaliado, 

 

 

O curso possui duração mínima de 4 anos (8 semestres) e máxima de 
seis anos e meio (13 semestres) e carga horária máxima de 4.035 horas. 
A parte básica compreende 2.565 horas de disciplinas obrigatórias e mais 
de 120 horas de disciplinas complementares. A parte profissionalizante 
do curso prevê 1.080 horas divididas igualmente para estágios 
curriculares em Biomedicina I e II. Integraliza a carga horária 70 horas de 
atividades de formação acadêmica complementar com a participação dos 
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alunos em programas de iniciação científica, monitorias e atividades de 
extensão nos sete primeiros semestres. O ingresso de alunos do curso de 
Biomedicina da UFRN se faz por processo seletivo através do vestibular 
(trinta vagas por ano e entrada única. 

 
 

O que observamos, nessa categoria de avaliação, é que os especialistas 

identificaram, apenas, o perfil do curso e a sua carga-horária. Nessas condições, vemos 

uma distância entre o que consta nas instruções da avaliação da ACG e o que contém 

no relatório de avaliação, cabendo à Comissão avaliar a coerência entre o PPC e os 

documentos institucionais pertinentes. O relatório de avaliação ressaltou mais as 

questões de forma e de organização, deixando de analisar o Projeto Pedagógico em 

suas duas dimensões fundamentais: a política e a pedagógica. Essas dimensões, 

segundo Veiga (1998), é que são fundamentais para garantir a qualidade de um curso.  

Na dimensão política, está o compromisso em atender às expectativas de 

formação dos alunos e, por extensão, da sociedade. É político porque tem 

compromisso com a formação do indivíduo. Essa formação traduz uma visão de mundo, 

de sociedade, de educação, de profissional, e de aluno. Na dimensão pedagógica, 

podemos dizer que o Projeto possibilita tornar real a intencionalidade do curso, 

subsidiando a orientação da prática educativa na operacionalização dos seus 

propósitos (VEIGA, 1998, p. 12).   

Além da análise do Projeto Pedagógico nessa dimensão avaliativa, verificamos 

que a articulação do currículo do curso com o PPC trata, apenas, da variável da sua 

adequação e atualização dos programas das unidades de estudo não fazendo 

referência ao colegiado desse curso, desconsiderando, assim, o colegiado enquanto 

órgão responsável pelo desenvolvimento do curso.  

O colegiado é importante, dentro de uma instituição escolar, pelo fato de ele ser 

um espaço que favorece a análise e consolidação dos objetivos educacionais; ele é, 

também, composto por um grupo representante dos diversos segmentos da 

comunidade universitária, sendo ele deliberativo e consultivo buscando favorecer um 

ambiente mais democrático e participativo. 

Na categoria atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação, a 

avaliação deve considerar a implementação das políticas institucionais o PDI e no PPI, 
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no âmbito do curso, analisando a coerência entre o currículo do curso com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, considerado como sendo um indicador imprescindível na 

avaliação in loco. Na avaliação feita pela comissão enviada pelo MEC, encontramos o 

seguinte parecer: 

 

 

Nos aspectos essenciais correspondentes a esta dimensão, ficou 
evidenciado que seu atendimento é satisfatório. A maioria dos aspectos 
complementares, apresentados juntos aos projetos do curso e ao prórpio 
PDI, teve seu atendimento verificado. Destaca-se, ainda, que o curso 
solicitado objetiva a formação de profissionais alicerçados no humanismo 
e na reflexão crítica da realidade social, com vistas a uma ação 
transformadora e com o efetivo compromisso com a formação de 
biomédicos com vocação para análises clínicas. (...) O sistema de 
organização acadêmico-administrativa possui suficiência e está 
estruturado a partir de mecanismos que contam com ações conjuntas e 
procedimentos operacionais e de políticas institucionais das quais 
participam diretores, conselho pedagógico e coordenadorias de 
disciplinas de graduação e de pós-graduação. O projeto pedagógico do 
curso de graduação em Biomedicina é coerente com as determinações 
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 
2006). 
 

 

O PDI da instituição desempenha um papel fundamental na elaboração do PPC 

do curso já que visa assegurar o atendimento aos critérios e padrões de qualidade. Já 

no caso do Curso de Biomedicina, esse processo de avaliação ocorreu para que a 

autorização de funcionamento fosse concedida pelo MEC. Observamos que, dos 

critérios avaliados na primeira dimensão, ou seja, a organização didático-pedagógica, 

foi  considerada como Muito Bom (MB), uma vez que o Curso de Biomedicina, por ser 

um curso novo e criado no contexto da nova LDB, procurou se ajustar às novas 

diretrizes visando assegurar o seu reconhecimento.  

 No entanto, é importante destacar que a relação aluno/professor na orientação 

de estágio recebeu o conceito Muito Fraco (MF). De acordo com o manual de 

orientação dos professores avaliadores, o ideal é que o estágio supervisionado conste 

na matriz curricular do curso e que esteja programado para ser realizado nos dois 

últimos anos. Além disso, os locais utilizados devem ser adequados, e a supervisão 
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deve atuar de maneira eficiente. Inferimos que, para receber o conceito Muito Fraco, os 

avaliadores consideraram que a participação dos alunos do curso no estágio não se 

encontra devidamente implementada. O motivo para esse fato pode estar relacionado à 

atual política de redução de financiamento a que foram submetidas as universidades 

públicas e a sua nova forma de gestão  baseada na eficiência e na produtividade. Esse 

indicador tem permeado as avaliações das instituições de ensino superior, fazendo com 

que as instituições procurem ampliar, cada vez mais, a relação professor x aluno, 

independente da qualidade no ensino, entretanto, a formação aligeirada pode interferir 

nessa qualidade favorecendo, apenas, o resultado e olvidando o processo formativo em 

que o estágio se insere. 

Outra dimensão avaliada pela comissão foi o Corpo docente. Na avaliação da 

comissão, ficou destacada a formação acadêmica e profissional dos professores, que, 

na sua maioria, compunha o Curso de Biomedicina. O relatório mostrou que, dos 94 

professores do Centro de Biociências, 39 participam diretamente no Curso de 

Biomedicina. Desses, 59% possuíam doutorado na área. Os curriculos obedecem e 

contemplam em sua maioria as várias especialidades, exceto dois professores com 

doutorado em Psicologia experimental que ministram aulas para Fisiologia. Entretanto, 

a maioria possui extensa experiência didática, experiências em atividades de extensão, 

demonstrando, inclusive, comprometimento de orientação de alunos em nível de 

Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado. 

A avaliação recebida no quesito “corpo docente”, que considera a titulação dos 

professores e sua ação voltada para o curso de Biomedicina, foi o conceito R (Regular). 

Inferimos que a comissão considera que os professores, para desenvolverem com 

competência as suas atividades, deveriam se dedicar exclusivamente ao curso, 

evitando o exercício de atividades apenas de forma esporádicas. É visível o 

crescimento da UFRN, nesse período de expansão. Para tanto, a UFRN racionaliza os 

recursos humanos, e os professores não ficam vinculados a, apenas, um curso; eles 

precisam ministrar aulas em outros cursos. Para a Avaliação dos Cursos de Graduação, 

isso representa um fator capaz de interferir na melhoria da qualidade dos cursos. 

No que se refere à experiência profissional de magistério superior, o conceito 

recebido foi MB (Muito Bom), nas experiências pedagógicas de formação e capacitação 



150 
 

 
 

e o conceito B (Bom) na categoria docentes com formação adequada às disciplinas que 

ministram. Para chegar a esse conceito, a comissão de avaliação teve que seguir 

alguns critérios, dentre eles, analisar a trajetória de formação desses docentes e 

verificar se eles estão aptos a atuar na docência em (de forma plena ou razoavelmente) 

conformidade com o PPC. Analisaram, também, os critérios estabelecidos para a 

seleção desses docentes bem como a compatibilidade entre a modalidade de 

organização acadêmica e a sua formação acadêmica. 

 Acerca da atuação docente, o relatório da ACG (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2006) revela: 

 

 
Dos cerca de 45 professores que atuam como docentes no curso de 
Biomedicina, mais de 90% apresentam titulação de doutorado e estão 
enquadrados em regime de tempo integral. Destes, cerca de 50% atuam 
em atividades de pesquisa, publicação de artigos e participação em 
eventos científicos, extensão e orientação de alunos. Apresentam uma 
produtividade média comparada aos seus pares, traduzida como 
publicação de artigos científicos e participação em eventos científicos. 

 
 

A análise curricular do corpo docente por meio da titulação e da experiência 

profissional do professor leva em consideração a titulação, números de artigos 

publicados, orientações por aluno, extensão e participação em eventos, o que implica 

dizer que a avaliação da qualidade é feita por indicadores que faz uso do número de 

mestres e doutores dentro de um curso. Essa lógica de avaliação, que busca 

estabelecer critérios de produtividade e eficiência está na base teórica do estado 

avaliador. No âmbito da gestão pública, defende-se a adoção de critérios baseados na 

lógica de resultados, visando medir o desempenho, o controle do trabalho docente e, 

nesse caso, aparece sem considerar aspectos qualitativos, o que pode ser prejudicial à 

prática docente.  

Acreditamos que as IES não podem ser avaliadas apenas por critério de 

quantidade de mestres e doutores que possuem em seus quadros. Esses profissionais 

precisam ter uma participação ativa dentro da comunidade acadêmica. A avaliação 

deveria levar em conta o seu caráter formativo, por meio dela é possível promover 

dentro da própria comunidade acadêmica, seguindo seus conceitos, seu ritmo, suas 
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finalidades e suas regras, uma possibilidade de o processo ser participativo e dirigido 

ao social.  

No que se refere às Instalações do Curso, a avaliação ocorreu levando em 

consideração a biblioteca e o laboratório de informática. Foram considerados, apenas, o 

número de livros, de periódicos existentes e a quantidade de equipamentos. Não houve 

uma preocupação didático-pedagógica do uso que é feito desses equipamentos e dos 

livros e periódicos existentes. Mais uma vez se confirma que o SINAES de uma 

proposta de avaliação emancipatória, vem se transformando à luz de referenciais 

mercadológicos, em uma forma de avaliação na qual a preocupação central é controle 

burocrático do processo ensino-aprendizagem, com o propósito de garantir a eficiência 

e a eficácia do processo. Para esclarecer melhor essa temática consideremos o 

relatório (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA, 2006) trazido pela comissão, 

 

 

O acervo bibliográfico da UFRN, tanto impresso quanto eletrônico, atende 
satisfatoriamente em número e qualidade as necessidades do curso de 
Biomedicina. Possuem cerca de 10.000 periódicos eletrônicos em textos 
completos disponíveis. Existem 2 bibliotecas, uma setorizada e outra 
mais central. As instalações da setorizada embora necessitem de 
algumas ampliações como reserva de espaço individual, atende 
satisfatoriamente as necessidades do curso. 

 

 

Na avaliação in loco, o conceito atribuído para os espaços físicos (salas de aula, 

instalações administrativas e para os docentes, instalações para a coordenação do 

curso, auditórios e instalações sanitárias) oscila entre Bom e Muito Bom.  A instalação 

da biblioteca e de seu acervo geral foi avaliada como MB com exceção para os 

periódicos no acervo da instituição que recebeu R (Regular). O mesmo conceito foi 

dado para o espaço físico referente aos laboratórios de apoio ao ensino de conteúdos 

profissionalizantes específicos. 

Tomando como referência a avaliação In Loco pela Comissão de Avaliação, em 

abril de 2006 foi divulgado o parecer favorável para o reconhecimento e funcionamento 

do curso de Biomedicina, com o seguinte parecer: 
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é de parecer favorável ao reconhecimento de funcionamento do curso em 
questão, conforme a visita in loco e as especificações que constam no 
projeto pedagógico do curso (...) Conceitos – Dimensão 1: Organização 
Didático-pedagógica – Muito Bom (CMB); Dimensão 2: Corpo Docente – 
Bom (CB) e Dimensão 3: Instalações – Muito Bom (CMB) (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2006). 

 

 

Com base nesses conceitos, o curso teve seu funcionamento e reconhecimento 

garantidos. Esse tipo de avaliação é extremamente valorizado pelo MEC por se 

constituir como o “olhar de fora” e centrado no presente, no visível e no quantificável. 

Através dela, o MEC busca garantir que os cursos novos tenham seu funcionamento 

garantido com as condições de funcionamento. 

 Um ponto negativo desse modelo de avaliação apresentado por Dias Sobrinho 

(2000) está no curto espaço de tempo em que ela é realizada. Essa brevidade do 

tempo concorre para o pouco aprofundamento dos itens avaliados, fazendo perder o 

foco da perspectiva histórica da instituição. Para Dias Sobrinho (2000, p.79) 

 

 

Os avaliadores aí são experts, peritos, técnicos ou especialistas, cujo 
papel é agir em conformidade com o previamente definido, cuidar da 
operacionalidade do programa, com eficiência e objetividade, e oferecer 
relatórios coerentes e confiáveis do ponto de vista técnico para os usos 
das autoridades administrativas e governamentais. A comunidade 
acadêmica é, nessa perspectiva, substituída por técnicos. As relações 
sociais vivas e os debates públicos calorosos cedem seu lugar à frieza 
das estatísticas, aos questionários fechados, às técnicas de controle de 
variáveis e opiniões. 

 

 

Essa posição remete a um caráter normativo e quantitativo da avaliação, que não 

era a proposta inicial do SINAES. A comissão responsável pela formulação do SINAES 

procurava fazer desse sistema uma alternativa de avaliação pensada em outros moldes 

que não fosse apenas embasada no controle de resultados, normativo e quantitativo, 

mas comprometida com a transformação acadêmica, com base numa perspectiva 

formativa, podendo assim combinar no sistema de avaliação um sistema regulatório e 

formativo, em suas dimensões internas e externas.  



153 
 

 
 

Na prática, mecanismos de cunho formativo e emancipador vêm sendo 

desconsiderados em sua essência, prevalecendo aquela tendência que visa à 

elaboração de rankings. Para Cabral Neto (2009, p.45),  

 

 

No encaminhamento do processo avaliativo referente ao ensino superior 
tem predominado um modelo cujo fulcro é o produtivismo acadêmico, 
com ênfase em resultados quantitativos com fins regulatórios dos cursos 
e das instituições de ensino superior. A qualidade acadêmica, aspecto 
relevante na configuração do ensino superior, tem sido pouco 
considerada no modelo de avaliação em fase de implementação do 
sistema de aducação superior no país. 

            

 

Assim, fica evidente a necessidade de superar essa barreira reducionista de 

avaliação e compreendê-la de forma mais ampliada, em uma visão global como foi 

proposta pelo SINAES, um sistema de avaliação nacional que busque aliar a integração 

das dimensões internas e externas, do processo de avaliação. Ressaltamos que uma 

instituição social complexa, como a universidade, não deve ser avaliada parcialmente. 

Todo e qualquer processo deve respeitar a sua dinâmica de funcionamento. Disso, 

depreendemos que não se avalia apenas para ser parte da avaliação, avalia-se para 

melhorar a instituição, o centro ou o departamento, construindo coletivamente a 

melhoria de suas atividades. É preciso somar o olhar de fora, sem perder de vista o 

conhecimento que os membros da comunidade universitária têm sobre o curso ou sobre 

a instituição uma vez que são os atores os maiores interessados por esses resultados. 

Assim, para esse modelo, o olhar de fora pode ser considerado mais limpo, sem as 

influências do ambiente. Mas, não pode ser este tomado como único e verdade 

absoluta. 

Buscando uma maior compreensão do processo de avaliação instituído no atual 

contexto, buscaremos analisar o curso de biomedicina, dessa vez considerando uma 

outra perspectiva de análise que também foi instituída pelo SINAES (seus professores, 

currículo e espaço físico) a partir dos dados colhidos por meio da avaliação interna e 

pela avaliação discente no ENADE. 
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4.2  A dimensão da autoavaliação:  o Curso de Biomedicina em debate 

 

 

 A autoavaliação ou avaliação interna das instituições é, na verdade, um 

mecanismo que propicia informações para otimizar o desempenho acadêmico nas IES. 

Tem o caráter formativo, pois, além de colaborar com a identificação de problemas, ela 

coopera também para o fortalecimento das relações entre os atores envolvidos (os 

docentes, os técnicos administrativos, os discentes e gestor). 

No que se refere ao Curso de Biomedicina, como já dito na parte introdutória 

deste capítulo, ele foi escolhido para ser o Curso de Graduação estudado haja vista ter 

sido ele o único que foi avaliado com base nas três dimensões do SINAES. Como 

sabemos, a Avaliação dos Cursos de Graduação na UFRN aconteceu em, apenas, dois 

cursos de Graduação: Biomedicina e Ecologia. Já a autoavaliação dos Cursos na 

instituição foi realizada em vários cursos.  

 A autoavaliação no Curso de Biomedicina foi constituída das seguintes etapas: 

a) Preparação do processo de Autoavaliação: Reunião da Comissão Própria de 

Avaliação – CPA com a Coordenação do Curso e com a equipe nomeada para discutir 

os objetivos, a proposta metodológica, o local e o cronograma de execução; Visita do 

coordenador do curso às salas de aula, para definir a representação dos alunos dos 1º 

ao 10º períodos (três estudantes por período), para participarem das oficinas de 

autoavaliação e Convocação dos professores pela chefia do Departamento e 

Coordenação do Curso para participarem da oficina de autoavaliação; b) Realização 

das Oficinas de autoavaliação: Essas oficinas aconteceram nos turnos matutinos e 

vespertinos, com duração prevista de 2 horas, oportunidade em que os participantes 

prestaram depoimentos sobre o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso; 

Elaboração pela CPA dos relatórios das oficinas com as percepções dos professores e 

alunos, com referência para discussão, reflexão e planejamento na oficina final; c) 

Oficina Final do processo de Autoavaliação: Reflexão em grupo das percepções dos 

professores e alunos apresentados nos relatórios e relacionando os pontos fortes e 

fracos do curso. Propor ajustes para a melhoria da qualidade do curso de graduação 

para os próximos 3 anos; e por fim d) Conclusões e encaminhamentos. 



155 
 

 
 

A primeira oficina de autoavaliação no Curso de Biomedicina ocorreu em 2008, 

a partir de uma oficina de autoavaliação no Centro de Biociências (CB). O objetivo 

dessa oficina era avaliar o desempenho dos cursos de graduação do Centro de maneira 

coletiva com a finalidade de corrigir rumos e buscar a melhoria da qualidade de suas 

ações futuras. O encontro se deu em conjunto com a CPA e ProGrad (Pró-Reitoria de 

Graduação). A oficina aconteceu em dois momentos: o primeiro abrangeu todos os 

cursos para discutir e divulgar os resultados da taxa de sucesso dos cursos do Centro 

de Biociências; o segundo momento aconteceu por curso para discutir com os 

professores e alunos (em grupos separados) as dimensões da auto-avaliação.  

Na verdade, esse primeiro tema discutido na oficina serviu como diagnóstico da 

situação do CB frente às novas exigências colocadas para o ensino superior. Assim, 

serviu de desencadeador para traçar os caminhos da autoavaliação a partir de uma 

perspectiva da coletividade acadêmica. 

Como integrante do Centro de Biociências, o Curso de Biomedicina foi analisado 

e, por ser recente a sua implantação na UFRN, só apresentou Taxa de sucesso27, 

relativa ao ano de 2007. A taxa relativa ao curso no ano em análise atingiu 74,2%, o 

que significa que esse foi o percentual de alunos que concluíram o curso dentro do 

prazo médio de quatro anos e meio. Uma taxa baixa se relacionou com a média do 

centro que é de 77,96%.  

No segundo ponto de pauta da primeira ofinica de autoavaliação houve a 

discussão da parte específica de cada curso. Realizado em grupo, girou em torno de 

um roteiro preenchido por docentes e alunos de modo a identificar problemas nos 

cursos do Centro. No que se refere ao curso de Biomedicina, o roteiro de autoavaliação 

foi destinado aos discentes e professores e elaborado pela CPA com base nos 

                                                           
27

 Essa taxa é um indicador que considera o número de alunos que concluíram o curso dentro do prazo 

médio exigido pelo referido curso. Seu cálculo é realizado dividindo o número de diplomados do curso no 

ano letivo correspondente ao exercício pelo número de alunos que ingressaram na UFRN, com base na 

duração média prevista para cada curso. Assim, para os cursos de duração de 3 anos é considerado os 

alunos que ingressaram 3 anos atrás, para os de 4 anos, é considerado os alunos que ingressaram 4 

anos atrás e assim sucessivamente (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 
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parâmetros extraídos do perfil e objetivos encontrados do Projeto Pedagógico do Curso 

de Biomedicina. 

A metodologia utilizada para a autoavaliação, promovida pela CPA, foi baseada 

em pressupostos que apontavam a participação de todos os envolvidos no processo. 

Assim, os coordenadores da oficina organizaram dois grupos separados: um de alunos 

e outro de professores. Esses grupos tinham como objetivo analisar as condições do 

curso de maneira geral. O roteiro foi o mesmo, tanto para os professores, como para os 

alunos. Mas, ressaltamos que no documento de autoavaliação, disponibilizado pela 

CPA-UFRN, não é possível identificar quando o discente está sendo citado ou quando é 

o docente. Nesse caso, trataremos a análise das falas considerando o depoimento dos 

participantes, sem defini-los entre docentes e discentes. 

 A primeira questão presente no roteiro de autoavaliação fazia referência à 

organização didático-pedagógica, procurando, sobretudo, saber se o curso estava 

oferecendo condições para que o profissional de Biomedicina desenvolva suas 

competências. Os participantes responderam a essa questão, descrevendo os pontos 

fortes e fracos que eles percebiam em seis características relevantes: Integração de 

conteúdos de disciplinas; qualidade das aulas; relação professor e aluno; estágio; 

avaliação do processo ensino-aprendizagem; postura investigativa. Para eles, o ponto 

mais relevante encontrado diz respeito à atuação didática e à postura profissional do 

docente destacado pelos alunos. Alguns pontos fortes foram identificados nos 

comentários dos alunos participantes (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2008) como: 

 

 

 “[...] professora tem domínio completo do conteúdo! Ótima metodologia 
de ensino”;  
 “[...] professora tem uma didática excelente, incentiva a busca e o 
aprofundamento dos conhecimentos por ela expostos, nos fala sobre o 
mercado de trabalho de forma clara e objetiva e sempre está disponível 
para tirar dúvidas relativas à disciplina”. 

 
 

Para eles, a didática de muitos professores incentiva a busca e o 

aprofundamento dos conhecimentos expostos pelo docente, uma vez que a prática 
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docente tem o caráter construtivo e o professor passa a ser orientador, na medida em 

que leva o aluno a refletir, a pesquisar e a participar criticamente, do processo e como 

simples objeto. 

Entretanto, podemos perceber que a descrição da atuação do docente como 

ponto forte do curso não é consenso. Observamos que críticas foram tecidas acerca da 

didática e metodologia de alguns professores. Os pontos fracos que os participantes 

abordaram, em seus comentários, ainda sobre a primeira questão, foram:  

 

 

“ Faltou orientação da professora com relação à bibliografia utilizada, o 
que dificultou o desempenho dos alunos durantes as avaliações”; 
“ A professora precisa melhorar seu método de ensino e adequar, 
principalmente, o conteúdo da disciplina as necessidades do 
curso...precisa elaborar melhor suas questões contextualizando o 
assunto” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2008).  
 

 

Na avaliação, houve a participação de alunos de diferentes períodos do curso, e 

observamos que alguns professores foram avaliados com uma discreta habilidade de 

comunicação, dificuldade do próprio docente em ver as disciplinas articuladas, não 

sendo capaz de contextualizar  o conteúdo que ministra com a realidade do profissional 

e-ou questões gerais, ou seja, falta-lhe competência para socializar os temas 

abordados de modo mais amplo. Os participantes criticam o ensino tradicional tachando 

de um sistema de relações centrado apenas na didática da transmissão de informação, 

reduzindo, dessa maneira, o estudante a um sujeito que recebe passivamente essa 

informação. 

Para Dias Sobrinho (2000), os conhecimentos não se encerram em si mesmos, 

como se tivessem uma existência própria e independente; eles devem ser 

compreendidos, ou seja, integrados a seus contextos de significação; passando, 

portanto, por um processo de reconstrução. Desse modo, o comportamento 

participativo, dentro da didática do professor, é que irá favorecer a promoção do diálogo 

e participação dos estudantes no processo pedagógico.  
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No entanto, julgamos importante, ressaltar que a pergunta era se o “curso” 

estava fornecendo as condições para o desenvolvimento das competências do 

profissional de Biomedicina; nesse caso, estava se referindo às condições do curso de 

modo geral. As respostas consideraram, apenas, a atuação do professor, o que pode 

ser evidenciado, somente, como uma das dimensões do curso. Não foi considerado, 

nas respostas, se a infraestrutura era adequada, se havia biblioteca com livros 

atualizados, ou se havia estágios adequados para o curso. Dessa forma, 

responsabiliza-se o professor pelo sucesso ou fracasso do curso, uma postura que vem 

sendo disseminada pelas atuais políticas educacionais, desresponsabilizando o estado 

de investir em uma educação de qualidade.  

 A segunda questão dirigida aos participantes, perguntava  se o currículo do 

curso era integrado e se havia clara vinculação entre as disciplinas. Pela pergunta, 

podemos entender que a concepção que está subjacente ao curso de biomedicina é a 

interdisciplinaridade, considerada, na atualidade, a forma mais adequada de formar 

profissionais em uma visão de globalidade sem fragmentar o conhecimento. Fazenda 

(1994) levanta um enfoque pragmático para o conceito de interdisciplinaridade ao dizer 

que ela não é uma categoria de conhecimento, mas de ação e depende basicamente 

de uma atitude. Para a autora, a primeira condição para que seja realizada a 

interdisciplinaridade é o desenvolvimento da sensibilidade, pois para ela “não se ensina 

nem se aprende, apenas vive-se, exerce-se e, por isso, exige uma nova pedagogia, a 

da comunicação” (FAZENDA, 1993, p. 8).  

Em se tratando de currículo, na atualidade, há uma pressão muito grande para 

que as instituições de formação se afastem de currículos disciplinares e partam para 

uma outra forma de organização e outros modelos de produção do conhecimento mais 

integrados e interdisciplinares. Por ser o Curso de Biomedicina muito novo, criado no 

contexto das reformas educacionais que procura se adaptar cada vez mais a um 

mercado de trabalho em mutação, é concebível que sua lógica de organização se 

amolde às novas diretrizes estabelecidas pelo MEC para a formação. 

Nas respostas dos participantes das oficinas, não há registro de um 

conhecimento sobre currículo, não consta no relatório de avaliação o posicionamento 

de professores tampouco de alunos sobre uma concepção de currículo integrado, ou 
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mesmo disciplinar. Ao avaliarem o currículo do curso, os participantes enfatizaram, 

sobretudo, as críticas sobre as aulas práticas. Eles afirmaram que dispuseram de pouco 

tempo de aula e que houve falta de materiais químicos, ou seja, a não discussão teórica 

do currículo levou a ser evidenciado aspectos operacionais.  Segundo os participantes 

da oficina,  

 

 

“ O aumento de aulas práticas também se faz necessário”; 
“ As aulas práticas não foram ótimas devido a falta de reagentes para a 
realização das mesmas” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO NORTE, 2008). 

 

 

 Essa análise indica a necessidade de um currículo mais abrangente, em que a 

carga horária prática seja maior. Essa é a visão instrumental do currículo, que está 

muito presente no documento da UNESCO a educação um tesouro a descobrir que 

evidencia que a educação, para o século XXI, vai ser baseada em quatro pilares, nos 

quais o saber fazer é apontado como fundamental. Na dimensão da prática, 

reconhecemos a importância do professor, o qual deve exercer papel de orientador no 

sentido de levar o aluno a construir o conhecimento, trabalhando com autonomia 

crescente. Ou seja, o aluno percebe a necessidade de se envolver com o objeto de 

estudo – praticar e teorizar a prática. De acordo com Demo (1995, p.63), 

 

 

A prática precisa ser reconhecida como fonte de conhecimento também, 
não como mera aplicação; para tanto, deve ser teorizada, no sentido de 
partir da realidade, analisá-la criticamente e voltar à realidade, já com 
projeto alternativo. 

 

 

A orientação prática, nesse processo, também é importante uma vez que reflete 

a preocupação pedagógica do professor em ilustrar a explanação com exemplos 

práticos e interessantes para o discente.  

 As mudanças no contexto atual no mundo do trabalho exigem uma 

reestruturação no currículo dos cursos de graduação. Catani; Dourado e Oliveira (2001) 
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analisam os princípios orientadores para as mudanças atuais nos currículos dos cursos 

de graduação. São eles: a flexibilidade na organização curricular; a dinamicidade do 

currículo; a adaptação às demandas do mercado de trabalho; a integração entre 

graduação e pós-graduação; a ênfase na formação geral; e a definição e 

desenvolvimento de competências e habilidades gerais. 

O currículo do curso é mais bem analisado através de uma entrevista com a 

Coordenadora do Curso de Biomedicina; ela falou que, durante o primeiro momento de 

sua gestão, foi possível identificar uma incompatibilidade entre o currículo e o próprio 

curso.  

 

 

Durante este seminário com a CPA e a comunidade interessada foi 
estudado o Projeto Pedagógico do Curso. No seminário, os participantes 
observaram que o Currículo se encontrava fora do contexto, vendo a 
necessidade de se fazer alterações importantes para a melhoria da 
qualidade do Curso (ENTREVISTADA 3, Entrevista, nov.2009). 

 

  

Pela fala, percebemos que a coordenadora do curso tem observado essa 

incompatibilidade com o contexto no mundo do trabalho, fazendo referência a um 

currículo deficiente pelo fato de ter, na época, pouca relação com temas atuais e 

problemas sociais, desprezando uma formação mais ética e priorizando a formação 

específica do Biomédico. 

Um outro problema identificado pela coordenadora do curso refere-se à 

aceitabilidade dos alunos de biomedicina, nos cursos da área de saúde, como 

medicina, farmácia. E faz o seguinte depoimento: 

 

 

apesar do curso fazer parte do Centro de Biociências [Aquicultura, 
Ciências Biológicas, Ecologia e Biomedicina] os alunos de Biomedicina se 
sentem discriminados ao pagarem disciplinas no CCS – Centro de 
Ciências da Saúde [Medicina, Enfermagem, Nutrição, Farmácia, 
Fisioterapia, Educação Física e Odontologia] e se deparam com ironias 
estabelecidas pelos professores das disciplinas não vinculadas ao nosso 
Curso (ENTREVISTADA 3, Entrevista, nov.2009). 
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O curso trabalha uma metodologia inovadora que é o trabalho com orientadores 

acadêmicos. Cada turma tem um orientador que é responsável pela turma, cabendo a 

esse professor integrar os alunos nas atividades acadêmicas,  procurando resolver os 

entraves que os alunos encontram durante o desenvolvimento do curso. Assim, “a 

participação ativa destes orientadores tira uma carga do coordenador do curso” 

(Coordenadora do Curso, Entrevista, nov.2009). 

Um outro aspecto discutido nas reuniões pelos participantes é o fato de que “os 

professores não dispõem de tempo para tirar dúvidas extra-aula” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). Podemos dizer que tal deficiência 

ocorre em virtude de uma expressiva carga-horária a que os professores estão 

expostos ocasionada pelo acelerado ritmo de trabalho motivado pelas exigências da 

instituição. 

 Os efeitos precarizantes da organização neoliberal do trabalho docente 

encontram-se inseridos na lógica de produção capitalista. Ao discutir as condições de 

trabalho dos professores de escolas públicas brasileiras, Oliveira (2004) apresenta 

outros efeitos ocasionados pelas alterações na forma de gestão e estruturação do 

trabalho escolar, quais sejam: intensificação do labor docente, exigência de 

polivalência, desgaste e insatisfação, além da flexibilização e precarização da profissão. 

No caso do ensino superior, constatamos a exigência na produtividade docente, a 

exigência na dedicação do docente em salas de aula vinculadas tanto ao seu curso 

quanto fora dele. A produtividade é um elemento que tem influenciado na qualidade dos 

cursos, pois o docente se depara com exarcebadas exigências postas pela instituição. 

E esse excesso de trabalho docente enfraquece e compromete, muitas vezes, o papel 

formador do professor, tornando-o um mero transmissor do conhecimento. 

A última temática discutida foi a infraestrutura. Os participantes deveriam listar 

pontos fortes e fracos identificados nas instalações (condições de salas de aula, 

ambientes de estudo, outros), nos laboratórios e na biblioteca. Não foram avaliados ou 

comentados pontos positivos a esse respeito na visão dos participantes. Com relação 

aos pontos fracos, eles destacaram o problema com o estabelecimento. Isso demonstra 

que o curso foi criado sem estrutura; sem falar que nas últimas décadas, a UFRN 
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expandiu suas vagas e cursos desprovidos de instalações adequadas, espaço onde 

seriam ministradas as disciplinas ao longo do semestre. As aulas acontecem em 

ambiente diferentes a cada encontro, causando transtornos para os alunos e 

professores. Assim, sobre as condições das salas de aula, os alunos ressaltaram: 

 

 

“ Gostaria de solicitar providências para melhor acomodação da 
disciplina...visto que não nos é cedido nenhuma sala restando dar as 
aulas em salas somente desocupadas, causando transtornos a todos”  
“ A infra-estrutura das salas não é adequada para um bom 
funcionamento” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 2008). 

 

 

 Entendemos que, para se construir uma qualidade miníma em determinado curso 

de graduação, é preciso que ele possua, pelo menos, espaço físico adequado. Assim, a 

sala de aula é o lugar onde são criadas situações diversas, como: o trabalho individual, 

em pequenos grupos, em grande grupo, conferências, apresentações, leituras e outros. 

É ponto pacífico que uma boa estrutura física de uma instituição colabora diretamente 

para a melhoria da qualidade do ensino de um curso de graduação. É mister que haja 

sala de aula com boa acústica, carteiras confortáveis e espaço arejado e bem 

iluminado. 

  A avaliação dos laboratórios, na perspectiva dos participantes da autoavaliação 

se dá, unicamente, pela exposição de pontos fracos. Para eles, seriam, 

 

 

“ (...) como em outros casos de disciplinas para o curso de biomedicina 
existe a carência de laboratórios para as aulas práticas”; 
“ O curso necessita de laboratório escola para que o conhecimento 
profissional não seja apenas teórico” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

 

Esses depoimentos mostram, mais uma vez, que o crescimento quantitativo da 

UFRN, nos últimos anos não foi acompanhado pelo crescimento qualitativo dos cursos. 

Essa preocupação é evidente nos depoimentos dos alunos e professores que 
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participaram da autoavaliação. Os laboratórios no curso de biomedicina e 

equipamentos mais atuais são necessários para que o conhecimento profissional não 

seja, apenas, teórico. Uma formação sólida tem como um dos eixos básicos a relação 

dialética entre a teoria/prática. A teoria é formulada a partir do conhecimento da 

realidade concreta. A relação teoria e a prática precisa se desenvolver a fim de produzir 

a unidade ação – reflexão – ação.  Dessa forma é necessário que a instituição trabalhe, 

para o conjunto dos seus cursos de graduação, uma formação que valorize a relação 

formação-investigação-prática.  

Ainda discutindo a infraestrutura do curso, os participantes evidenciam que, na 

biblioteca, é necessária a ampliação do acervo tendo em vista que o atual “apresenta-

se obsoleto restando aos alunos ou comprarem livros ou conhecerem alguém de uma 

universidade particular que possa emprestar o livro” (UFRN-CPA, 2008). 

A atividade de avaliar as condições estruturais, físicas e de ensino em que o 

curso se encontra é de grande valia, pois sabemos que um sistema de ensino só é 

exequível com algum padrão de manutenção e funcionamento, inclusive com uma área 

adequada, prédio conveniente, meio ambiente favorável, apoios didáticos e 

assistenciais. 

 Constatamos que é enriquecedor o que os atores do processo (alunos e 

professores) disseram sobre o funcionamento do curso. Esse diagnóstico feito por 

alunos e professores, é importante para subsidiar a tomada de decisão dos gestores da 

instituição, podendo, assim, contribuir para aprimorar, substancialmente, o ensino e 

fortalecer a credibilidade da instituição, junto à comunidade universitária e ajudar, ainda, 

a definir políticas mais eficientes para a melhoria de sua qualidade dentro dos aspectos 

anteriormente citados: Didática do professor, currículo e instalações físicas. 

A segunda oficina de autoavaliação foi um momento em que a avaliação tornou-

se propositiva e os grupos de análise são divididos entre os professores, coordenador e 

chefe do departamento e os estudantes do curso em questão. O grupo procurou 

analisar o desempenho do seu curso e sugeriu metas para aprimorar a qualidade de 

suas futuras ações. 

 Em março de 2010, aconteceu a segunda oficina de autoavaliação, tornando-se 

possível a nossa participação, observando a sistemática desenvolvida. Essa oficina 
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objetiva uma avaliação propositiva para o curso de biomedicina através da intervenção 

da CPA-UFRN. Nela, estavam presentes dois membros da CPA, a coordenadora e o 

vice-coordenador do curso de Biomedicina, 09 docentes, 01 técnico-administrativo do 

Centro de Biociências e 20 alunos do curso de Biomedicina. Estavam presentes alunos 

que ingressaram nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 (do 1º e 2º semestres).  

 No primeiro momento da avaliação houve a apresentação da avaliação 

diagnóstica que aconteceu, em 2008, e discussão pelos discentes e docentes. Essa 

realidade constatada serviu de base para o próximo passo da segunda avaliação 

promovida pela CPA: propor alternativas para solucionar os problemas identificados. O 

roteiro da segunda avaliação possuía doze fragilidades encontradas com base na 

primeira avaliação. Buscaremos trabalhar essas fragilidades e suas respectivas 

propostas com base nos três eixos que nortearam a avaliação diagnóstica. 

 Os participantes chegam à conclusão de que todas as fragilidades apresentadas 

pelo curso estão sendo solucionadas. No que se refere ao desenvolvimento das 

competências do profissional em Biomedicina, os participantes acreditam que essa 

deficiência já está sendo suprida com a inserção dos alunos do Pró-Saúde, na 

reconstrução do Projeto Pedagógico do Curso em conjunto com os atores envolvidos e 

na contratação de novos professores com experiência na área laboratorial. A 

coordenadora do curso finaliza essa discussão do primeiro ponto, afirmando: 

 

 

O curso não esperou para reformular o PPC [Projeto Pedagógico do 
Curso] para fazer mudanças, o pontapé já se iniciou com a contratação 
de professores e a construção do laboratório-escola com o auxílio do 
REUNI (Seminário de autoavaliação, fala da coordenadora do curso, 
Março, 2010). 

 

  

Observamos a presença do REUNI bastante marcante nas falas da 

coordenadora do Curso. O programa que evidencia a política de expansão do ensino 

superior, por meio da racionalização de recursos e introdução da lógica gerencial, se 

desenvolve no interior da UFRN de modo bastante desordenado, uma vez que os 

recursos financeiros chegam à instituição sem as avaliações internas dos cursos 
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tenham se efetivado na sua essência, cabendo, então, aos centros e departamentos 

destinarem esses recursos recebidos às necessidades primárias, sem a reflexão e 

análise detalhada da evolução dos orçamentos com base no que será suficiente para a 

expansão desejada.    

Outra fragilidade apresentada refere-se à qualidade das aulas e ao discreto 

envolvimento dos alunos em atividades externas haja vista que as disciplinas do curso 

se encontravam distribuídas em horários diferentes entre os três turnos de aula. Os 

docentes acreditam que esse problema já foi resolvido porque veem, hoje, bolsas de 

pesquisa sobrando, e alunos já envolvidos em atividades de pesquisa ou extensão. 

Percebemos que a correção das fragilidades do curso vai sendo solucionada à 

medida que o REUNI vai sendo implementado na UFRN. A partir do contrato de gestão 

entre a instituição e o governo, vemos que muitos problemas citados pelo grupo, na 

primeira avaliação, já foram corrigidos. Assim, o grupo participante da segunda oficina 

de autoavaliação não teve que propor medidas para essas questões, uma vez que com 

o REUNI tem investido para a melhoria a infraestrutura, na contratação docente e nas 

bolsas de pesquisa e extensão para os discentes visando, assim, ao aprimoramento 

das condições de ensino. 

Quanto às fragilidades apresentadas no currículo do curso, houve várias 

sugestões com o intuito de otimizar a integração dos cursos. Para os alunos, a solução 

seria promover reuniões com os docentes, no início de cada semestre, para evitar as 

sobreposições de conteúdo. Os docentes do curso evidenciaram a necessidade de criar 

uma tradição de participação efetiva dos orientadores acadêmicos. As oficinas de 

atualização serviriam para avaliar se os conteúdos estão, realmente, atendendo aos 

objetivos da disciplina e do curso. A atualização serviria para que os docentes das 

áreas comuns atualizassem suas bibliografias evitando sobreposições de conteúdo. 

Um outro eixo debatido dentro da segunda questão referiu-se à relação teoria e 

prática, pois, na avaliação diagnóstica, foi citado que existiam poucas atividades 

práticas direcionadas às disciplinas profissionalizantes. Aqui, professores e alunos 

concordam que essa situação tem alcançado melhores êxitos com a criação do 

laboratório-escola e com a reflexão por parte dos professores em buscar preparar as 

suas aulas fazendo relações com a prática. Um docente lembra que se deve atentar 



166 
 

 
 

para os alunos do curso noturno e buscar incluí-los na integração ensino-pesquisa-

extensão fazendo existir essa participação no Projeto Pedagógico do curso. 

Na avaliação do processo ensino-aprendizagem, a avaliação diagnóstica 

realizada pela CPA observou que os alunos caracterizavam muitas práticas avaliativas 

como um instrumento punitivo do docente e realatavam a falta de conteúdos 

trabalhados em salas de aula, mas presentes nas avaliações. Para tal problema, os 

alunos propuseram que os docentes detalhassem durante a primeira aula todo o 

conteúdo a ser trabalhado no semestre, e lembraram também da avaliação diagnóstica 

que, muitas vezes, é esquecida pelo professor, sendo a avaliação punitiva e 

classificatória as únicas efetivada pelos docentes do curso.  

Com base na última questão presente na avaliação diagnóstica que discutia 

acerca da infraestrutura do Centro, suas salas de aula, laboratórios e bibliotecas, não 

foi proposta nenhuma ação. A coordenadora do curso, nesse momento, interveio na 

discussão e esclareceu que, com a política de expansão, novos materiais já chegaram, 

livros novos foram solicitadas, mas que muito pouco ainda é visto em virtude da 

burocracia na qual os cursos e departamentos esbarram durante o processo. Nesse 

momento, a professora mediadora da CPA aponta algumas melhorias infraestruturais 

da UFRN, nos últimos anos, citando programas de inclusão enquanto um novo 

programa criado com base em problemas diagnosticados. Ela afirma, ainda, nunca 

haver presenciado mudanças como essas vivenciadas pela UFRN. Tal fato se dá no 

momento em que o REUNI, programa que integra a reforma da educação superior, 

adota o paradigma gerencial de resultados na gestão das universidades públicas 

federais. A partir do acordo gerencial, as universidades têm que cumprir as suas metas 

estabelecidas no contrato e elevar seus índices de produtividade para fazer jus às 

verbas recebidas, destinadas à manuntenção e expansão da instituição. 

  Em entrevista com a coordenadora do Curso, a participação dos docentes nas 

oficinas de autoavaliação é vista, pela entrevistada, como bem melhor do que a 

participação dos discentes. 

 

 

[...] aparecem poucos [professores], no entanto, participam bem. A partir 
do próximo encontro, os professores receberão uma convocação para 
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que haja 100% da participação docente (ENTREVISTADA 3, Entrevista, 
nov.2009). 
 

 

Essa forma de autoavaliação estimula a participação de professores e alunos em 

discussões sobre o curso, o que mostra uma ampliação do espaço de participação na 

UFRN, embora ainda seja embrionária, pois professores e alunos não possuem ainda 

essa cultura participativa. As sugestões apresentadas tanto pelos professores como 

pelos alunos se mostram bastante positivas. Entendemos que a participação é 

construída, socialmente, e esses momentos são fundamentais para essa construção.   

Uma cultura de autoavaliação vai surgindo quando a avaliação é aperfeiçoada e, 

consequentemente, percebida por parte de toda a comunidade acadêmica. Por meio 

desse processo, passa-se a obter informações mais precisas e fidedignas por parte dos 

integrantes da comunidade acadêmica, visando contribuir, permanentemente, com o 

processo de gestão administrativa e acadêmica.  

A coordenadora do Curso estudado relata que passou a promover reuniões do 

Colegiado com mais frequência, entre seis a oito encontros por semestres. Neles, a 

coordenação autoavalia o plano administrativo em conjunto e passa a exigir mais do 

colegiado. Para ela, “a partir da realidade podemos refletir e fomentar por mudanças” 

(ENTREVISTADA 3, Entrevista, nov.2009). 

No plano pedagógico, a coordenadora relaciona a autoavaliação do curso com a 

melhoria da estrutura curricular bem como com as mudanças no Projeto Pedagógico do 

Curso para o ano de 2010. Essa sistemática de avaliação, na opinião de Leite (2008, 

p.835), são complementares, pois, 

 

 

[...] os processos de auto e de avaliação interna são duas faces da 
mesma moeda. Eles se afinam com a descoberta elementar dos pontos 
fortes e das potencialidades da IES e com a coragem de discriminar 
pontos fracos nas realizações em um determinado território e tempo, 
vistos por aquelas pessoas, naquela circunstância. 
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 Essa prática que busca a melhoria da qualidade de uma IES torna-se também 

uma prática de autonomia a partir das tomadas de decisões democráticas e em 

conjunto. Podemos dizer que essa prática ainda é vista como uma das grandes 

barreiras na implementação do sistema de avaliação da UFRN. Nossa entrevistada 

afirma o seguinte: 

 

 

A grande barreira que a gente encontra é que as pessoas reagem a 
avaliação e a gente não encontra uma contribuição, ou melhor, um 
envolvimento do coletivo para a avaliação. Eu acho que ainda estamos 
muito longe de conseguir.  E isso tem a ver com a prática individual do 
professor, a desintegração administrativa que existe e a avaliação. Na 
autoavaliação a gente encontra a hetero-avaliação: a pessoa avaliando 
no ensino que o aluno é que não quer nada, que tem o nivel baixo, que 
não tem um objetivo. Entao nós temos a dificuldade de conduzir a auto-
avaliação dentro daquele enfoque de auto-avaliação na perspectiva de 
transformação, essa é a nossa grande dificuldade (ENTREVISTADA 1, 
entrevista, jun. 2009). 

 

 

De acordo com a avaliação interna que acontece na UFRN, é possível verificar 

pelos relatos dos participantes que o desafio em trabalhar a auto-avaliação é a 

necessidade de desconstruir a ideia de avaliação punitiva e a tendência dos docentes 

em não avaliar ou refletir as suas práticas pedogógicas em sala de aula. Logo, se a 

instituição desenvolver uma autoavaliação efetiva, ela poderá construir a compreensão 

de unidade e possibilitará, desse modo, que transformações no social aconteçam, 

chegando-se a uma cultura de avaliação. 

A coordenadora da CPA-UFRN (ENTREVISTADA 2, 2009) analisa as 

dificuldades para se chegar a uma cultura de avaliação formativa da seguinte forma: 

 
 
A maior dificuldade é compreender o que é avaliação. Ela não é para 
punir ninguém e nem para premiar, ela é para conhecer como se está e 
planejar o que fazer. Encontramos algumas reações, mas quando eles 
[os professores] compreenderam que o nome deles não iria ficar exposto, 
que não era para saber quem ele era, passou a haver uma melhor 
aceitação. O resultado dessa avaliação existe com uma resolução do 
CONSEPE em que esse departamento deve se reunir em plenária, tirar 
propostas e enviá-las para a Pró-Reitoria de Planejamento. Eu acho que 
isso tem um sentido de que a avaliação não é só para conhecer, mas 
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também, para propor ajustes, mudar de rumo, visando melhorias. 
Passamos um ano de preparação para compreender que estávamos 
avaliando tendo em vista a melhoria e que ela parte do planejamento ou 
do curso, ou do departamento ou da instituição. 

 

 

 A entrevistada lembra da necessidade de um novo olhar sobre a finalidade e a 

importância da autoavaliação, buscando descartar a função punitiva que a palavra 

avaliação traz consigo com base no que se foi construído historicamente. Como 

observamos, a UFRN tem firmado um compromisso de trabalhar a avaliação 

institucional visando à melhoria de suas práticas pedagógicas e ao desenvolvimento de 

uma proposta curricular que favoreça a formação de sujeitos mais críticos. Para isso, é 

importante que a avaliação formativa seja compreendida dentro dos seus núcleos e 

discutida em colegiados e plenárias, fazendo valer o seu papel de regulador, adotando 

políticas e ações que visem a melhorias na instituição, no curso ou departamento. 

Assim, processos internos serão conduzidos pela instituição com a finalidade de efetivar 

esse processo avaliativo buscando o seu autoconhecimento e autonomia mas é 

importante lembrar que, para alcançar tais objetivos, uma cultura de avaliação deve ter 

sido construída durante esse caminho.  

 

 

4.3 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Curso de 

Biomedicina: a terceira dimensão do SINAES 

 

 

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) constitui-se uma 

outra dimensão do SINAES; é constituído por uma prova diagnóstica, um questionário 

das impressões dos alunos sobre a prova, um questionário do estudante e um 

questionário do coordenador do curso. Após a aplicação, os resultados desses 

instrumentos são cruzados para que então o curso receba uma avaliação final. 

Para o nosso estudo, utilizamos o relatório do Curso que demonstra o 

desempenho dos alunos na prova como também o questionário do estudante (a 
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avaliação discente). Esse questionário envolve o perfil socioeconômico dos estudantes 

e a opinião dos estudantes a respeito do ambiente acadêmico onde estão inseridos. 

 Pelo SINAES, a cultura de avaliação deve ser assentada na concepção de que o 

seu propósito primordial seria o de melhorar o ensino e a aprendizagem. Nesse sentido, 

entende-se que o seu modo instrucional deveria ser esquecido, passando a focar o seu 

modo formativo em que o sujeito (aluno) é participativo e sabe reconstruir o 

conhecimento com autonomia. 

 A avaliação passa a assumir diversos sentidos dentro de uma mesma instituição 

ou departamento. De acordo com Fernandes (2009, p.22), 

 

Usam a avaliação para monitorar o progresso dos alunos, avaliar o 
currículo e proceder a seu refinamento, introduzir correções no processo 
de ensino, melhorar as aprendizagens, orientar e motivar os alunos ou 
preparar atribuições de classificações. 

 

 

O que constatamos, na realidade, é que o SINAES acaba por compatibilizar duas 

visões, duas culturas de avaliação, acreditando, assim, que haja a necessidade de 

articular as funções da avaliação formativa com as da avaliação somativa 

(classificatória). No que se refere à avaliação externa, além da avaliação de cursos 

(ACG), existe, também, aquela destinada a aferir os conhecimentos e competências 

dos alunos ingressantes e concluintes dos cursos de graduação – o ENADE.  

Para compreender melhor esse contexto, achamos importante fazer uma análise 

do questionário socioeconômico desses alunos. Assim, com essas informações, 

podemos ir além do rankeamento e da nota que os alunos obtêm no referido exame. 

Buscaremos aqui mostrar as tendências gerais mais evidentes em relação ao perfil 

desses alunos do curso de biomedicina, por meio desse questionário.  

 Nas questões referentes aos meios de comunicação utilizadas pelos alunos, 

(100%) dos ingressantes e (85,7%) dos concluintes raramente leem jornal e apenas 

(14,3%) leem jornal diariamente. Sobre livros, apenas (28,6%) dos concluintes leem 

livros técnicos e (42,9%) lêem obras literárias de ficção. Os alunos ingressantes não 

responderam a essa questão. Todos os ingressantes (100%) responderam que o meio 

mais utilizado por eles para se manter atualizados acerca dos acontecimentos do 
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mundo contemporâneo é a Tv, (57,1%) dos concluintes também utilizam-no. 

Perguntados sobre a frequência com que utilizam a biblioteca da universidade, (100%) 

dos ingressantes e (71,4%) dos concluintes responderam que a utilizam com muita 

frequência e (28,6%) dos concluintes restantes responderam que a utiliza com razoável 

frequência. 

O ENADE não se constitui, apenas, por notas; ele permite que se conheça 

melhor o aluno. E a partir daí, compreender o que pode estar contribuindo ou não para 

a qualidade do ensino, como por exemplo: o uso da internet, leitura de jornais e 

revistas, se trabalha ou não, sua renda familiar, tipo de escola que estudou durante o 

ensino básico.  

O ENADE trouxe algumas mudanças na sua avaliação de caráter classificatório 

em relação ao antigo Provão. Com o ENADE, temos a presença da aplicação de 

conhecimentos gerais no exame; o uso dos estudantes antes por amostragem, agora 

com o total; e a inclusão de novos índices como o CPC28, o IDD29 e o IGC30, o 

questionário socioeconômico e as aprecições sobre a prova respondida por alunos e 

coordenadores dos cursos. 

 

 

Desempenho dos alunos do curso de Biomedicina no ENADE: Verificando a 
qualidade com base na quantidade 
 

O curso de Biomedicina participou do ENADE nos anos de 2006 e 2007. No 

primeiro ano, o curso obteve a nota Sem Conceito (SC); essa nota se deu pelo fato de 

ser um curso novo na UFRN e não havia concluintes ainda, apenas os ingressantes 

participaram, dificultando, assim, fazer a média para a nota final. No ano seguinte, em 

2007, o curso de Biomedicina participou, novamente, do ENADE (segundo ciclo da 

avaliação) sendo que, dessa vez, com ingressantes e concluintes participantes. O curso 

obteve a nota máxima, 5. O primeiro ciclo do ENADE se deu entre os anos de 2004 a 

2006 e o segundo ciclo entre os anos de 2007 a 2009; durante cada ciclo, o ENADE 

                                                           
28

 Conceito Preliminar do Curso; 
29

 Índicador de Diferença do Desempenho;  
30

 Índice Geral do Curso. 
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avalia os cursos em suas diferentes áreas; de três em três anos o ENADE avalia cursos 

de ciências da saúde, agrárias, sociais, jurídicas, engenharias e licenciaturas. 

 A prova diagnóstica contém questões discursivas e objetivas em formação 

geral e de componentes especificos; ela visa aferir o desempenho dos estudantes em 

relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às suas 

habilidades e às competências para compreender temas exteriores ao âmbito de sua 

profissão. 

 No período em que os alunos do Curso de Biomedicina participaram do ENADE, 

o peso era amostral e, consequentemente, estendido para o total de estudantes 

ingressantes e concluintes da instituição. Atualmente, o ENADE é censitário, ou seja, 

todos os estudantes habilitados e inscritos pela IES são submetidos ao Exame. 

 Assim, tendo como base o processo avaliativo do SINAES em sua globalidade é 

verificado, também, o desempenho dos estudantes de modo quantitativo. Para isso, 

foram calculadas as estatísticas básicas da prova como um todo e separadamente de 

formação geral e de componente específico, considerando se o aluno é ingressante ou 

concluinte. A seguir, temos o quadro estatístico com o tamanho da população, da 

amostra, número de presentes, média, erro-padrão, mediana, nota mínima e nota 

máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 
 

Quadro 2 Desempenho dos estudantes em Formação Geral e Componente Específico da prova do 
ENADE/2007 

ENADE Instituição UFRN Brasil 

Ingressantes Concluintes Ingressantes Concluintes 

Tamanho da população 30 20 6684 2370 

Tamanho da amostra 17 20 4367 1649 

Número de presentes 12 20 3695 1561 

 
 

Resultado 
Geral 

Média 54.7 66.8 33.1 44.3 

Erro-padrão da 
media 

1.9 2.2 0.1 0.3 

Desvio-padrão 10.6 9.6 10.9 14.1 

Mediana 56.3 68.7 32.1 43.7 

Mínimo 33.1 44.9 0.0 0.0 

Máximo 71.6 80.1 80.4 86.0 

 
 

Formação 
Geral 

Média 70.3 71.1 48.6 53.0 

Erro-padrão da 
media 

2.2 2.8 0.2 0.4 

Desvio-padrão 12.3 12.5 17.5 18.0 

Mediana 71.5 72.5 48.5 54.0 

Mínimo 40.5 53.0 0.0 0.0 

Máximo 92.0 100.0 98.0 100.0 

 
 

Componente 
Específico 

Média 49.5 65.4 27.9 41.3 

Erro-padrão da 
media 

2.0 2.6 0.1 0.3 

Desvio-padrão 10.9 11.7 10.8 14.6 

Mediana 51.5 66.6 26.8 40.7 

Mínimo 30.6 30.8 0.0 0.0 

Máximo 67.9 81.9 81.6 85.5 
Fonte: (BRASIL, 2007). 

 

  

 Observamos que do total, o curso apresenta uma população de 30 ingressantes 

e 20 concluintes. Foram selecionados para a amostra 17 alunos ingressantes e 20 

concluintes, sendo que, apenas, 12 dos ingressantes estavam presentes. Em nível 

nacional, o tamanho da população dos estudantes de biomedicina engloba um total de 

6.684 ingressantes e 2.370 de alunos concluintes. A respeito do resultado geral, a 

média para a instituição foi maior do que a média nacional; os ingressantes da UFRN 

obtiveram 54.7 enquanto que a média brasileira foi de apenas 33.1. Para os concluintes 

não foi diferente, já que os alunos da UFRN chegaram a uma média de 66.8; já em 

nível nacional, os estudantes obtiveram 44.3 de média.  

Com relação à formação geral, nas questões comuns a todos os cursos, os 

alunos – ingressantes e concluintes – da instituição (UFRN) obtiveram nota superior se 
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comparar a média e o erro padrão com o resultado nacional. Podemos observar que a 

nota média dos concluintes foi maior na instituição (71.1) que no Brasil (53.0). A nota 

média dos estudantes ingressantes foi 70.3 na instituição, e 48.6 no Brasil: há uma 

diferença de 21.7 pontos entre os dois. Percebemos, ainda, que, de modo geral, os 

alunos concluintes acrescentaram apenas 0.8 em sua formação geral, o que indica que 

o curso contribuiu, timidamente, para a formação dos seus alunos voltada para o lado 

mais humanístico e crítico-social. 

 Para os componentes específicos, a nota média dos concluintes foi maior na 

instituição (65.4) que no Brasil (41.3). A nota média dos estudantes ingressantes foi 

(49.5) na instituição e (27.9) no Brasil: há uma diferença de 21.6 pontos entre os dois.  

Após alguns anos de aplicação do ENADE passaram a surgir algumas dúvidas 

acerca desse processo e uma delas foi de que o exame foi incapaz de distinguir se os 

alunos saem bem da IES porque já eram bons antes de entrar, ou se a instituição 

ofereceu um ensino de qualidade. Para tentar descobrir o quanto a instituição de ensino 

ajudou o universitário, foi criado o IDD - Indicador de Diferença de Desempenho 

(observado e esperado). 

 O IDD tem o propósito de trazer às instituições informações comparativas dos 

desempenhos de seus estudantes concluintes em relação aos resultados obtidos, em 

média, pelas demais instituições cujos perfis de seus estudantes ingressantes são 

semelhantes. Entendemos que essas informações são boas aproximações do que seria 

considerado efeito do curso (BRASIL, 2007). 

 Para se chegarmos a esse resultado, o cálculo se faz da seguinte forma: A nota 

utilizada no cálculo foi a média geral do curso, composta pela média ponderada das 

notas de formação geral – FG e de conteúdo específico – CE, com pesos de 0,25 e 

0,75, respectivamente. Após o cálculo, o IDD foi padronizado, subtraindo-se a média 

dos cursos e dividindo pelo desvio padrão das médias dos cursos por área e passou a 

variar, de modo geral, entre -3 e +3. 

 No estudo do Curso de Biomedicina-UFRN, verificamos que o IDD alcançado foi 

de 1,39, um resultado positivo e que significa que o desempenho dos estudantes 

concluintes está acima do valor médio esperado para o curso (tomado como base, para 

isso, o perfil dos ingressantes). 
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 Por meio do relatório divulgado pelo INEP (BRASIL, 2007), observamos, 

também, a média atingida pelos alunos (ingressantes e conluintes) nas questões 

discursivas das avaliações que envolvem formação geral e componente específico. 

Para os alunos ingressantes, podemos observar que a média da instituição (67,5) e 

(62,1), nas questões discursivas em formação geral é superior à média da própria 

região (46,9) e (36,0) o mesmo comparada com os dados do Brasil (46,3) e (37,3). Ao 

analisar os alunos concluintes vemos uma média parcialmente maior do que aquela 

obtida pelos ingressantes; a média nas questões discursivas para esses alunos foi de 

(63,0) e (63,5); ao comparar esses com a região em que se encontra, a média diminui 

para (49,5) e (46,1) bem como ao comparar com a média no Brasil (51,0) e (43,6). 

Percebemos que a média geral para os concluintes é maior do que os ingressantes, 

entretanto, na UFRN, a média dos ingressantes é maior do que a dos alunos 

concluintes nas questões de formação geral. Isso pode significar que os alunos 

ingressantes chegam à UFRN com a formação dos cursinhos pré-vestibulares e, muitas 

vezes, oriundos de escolas privadas que priorizam a escrita de boas redações de 

temáticas diversas e questões atuais e polêmicas no mundo atual. Já os alunos 

concluintes voltam-se mais com as disciplinas específicas do curso, demonstrando, 

atualmente, uma formação bastante técnica no curso estudado.  

 Das questões discursivas em componente específico, os alunos ingressantes 

participantes do ENADE atingiram as seguintes médias (28,3), (29,6), (62,1) e (0,0); os 

alunos concluintes da instituição atingiram média superior (60,8), (64,0), (38,5) e (21,0). 

Como esperado, das quatro questões de componente específico do curso, a média, em 

três delas, foi mais alta nos alunos concluintes.  

Dentro da filosofia do SINAES, esses três pilares compõem o sistema, sendo 

que, atualmente, a mídia dá ênfase apenas ao ENADE, como se, apenas, esse 

elemento pudesse compor o parecer final de uma instituição ou curso. Podemos dizer 

que o que temos visto, na verdade, é uma transgressão desse sistema quando 

tratamos esse exame como o único que pode definir a qualidade de um curso.  

O importante de uma avaliação formativa (aquela proposta pelo SINAES) é que 

ela irá direcionar à melhoria do curso, à transformação da realidade e do contexto em 

que se encontra. Mas isso se dá a partir da reflexão constante e da produção de juizo 
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de valor. A preocupação da avaliação reside, dessa maneira, no desenvolvimento da 

avaliação e não no produto. Para que isso aconteça, é esperado que se analise a 

percepção que os estudantes (ingressantes e concluintes) possuem a respeito do 

trabalho desenvolvido pelos professores do seu curso, ou seja, saber avaliar o seu 

curriculo e as disciplinas que o compõem. Dessa forma, poderiamos compreender a 

importância que o ENADE exerce de modo diferente. Para Brito (2007, p.422), 

 

 

Um ponto central do ENADE é verificar se e de que maneira a IES está 
contribuindo para a formação do estudante, não apenas na parte 
referente à assimilação de conhecimentos sobre determinados objetos 
mas, particularmente, o que o estudante agrega na passagem por aquela 
instituição específica, com suas características peculiares e localizada em 
um determinado contexto, atendendo um determinado tipo de população. 

 

  

Nesse caso, é importante considerar a autoavaliação que esses alunos, 

participantes do exame, fazem acerca de pontos tão relevantes como esses citados por 

Brito (2007). Os resultados podem sugerir se os alunos estão satisfeitos com o curso, o 

seu currículo, os docentes, sua metodologia e material pedogógico utilizado, com as 

instalações físicas do curso, dentre outros. Veremos a seguir o que os resultados 

apontam. 

 

 

4.4 Contrapontos entre a Avaliação Interna e os Resultados da avaliação discente 

do Curso em análise 

 

 

Resolvemos relacionar os dados anteriormente analisados da autoavaliação 

(2008) com os dados divulgados no relatório do ENADE (BRASIL, 2007), com base no 

questionário do estudante do ENADE que aconteceu no ano anterior à autoavaliação, 

em 2007.  

Analisamos no item anterior, durante os relatos da autoavaliação do Curso de 

Biomedicina, que, ao tratar da prática docente, os alunos mostraram opiniões 
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divergentes em suas respostas. De acordo com os resultados do ENADE, os 

participantes do exame avaliaram o item domínio do professor para ministrar as aulas 

da seguinte maneira. 

 

Fonte: (BRASIL, 2007). 

 

 

De acordo com os gráficos, a barra preta representa os alunos concluintes, e os 

alunos ingressantes são representados pela barra de cor cinza. Percebemos que mais 

de 80% dos conluintes consideraram que a maior parte dos professores do Curso de 

Biomedicina possuem domínio para ministrar as disciplinas. Menos de 20% dos 

concluintes e 50% dos ingressantes consideram que apenas a metade dos professores 

tem domínio. Os outros 50% dos ingressantes acreditam que menos da metade dos 

seus professores  tem domínio ao ministrar as disciplinas. Percebemos, durante os 

relatos da autoavaliação promovida pela CPA-UFRN e já citados neste capítulo, que os 

alunos (em seus diferentes períodos) também dividiram suas opniões acerca dessa 

temática. Para eles, seus professores possuem domínio do conteúdo que ministram, 

trabalham excelente didática, sabem contextualizar suas aulas e fazer uso de exemplos 

práticos. Por outro lado, outros alunos que participaram da mesma avaliação 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Não, nenhum deles 

Sim, mas menos da metade deles 

Sim, mas apenas metade deles 

Sim, a maior parte deles 

Sim, todos 

Gráfico 1 Domínio dos professores para ministrar as disciplinas no Curso de Biomedicina 

na UFRN (2007). 
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consideraram seus professores com pouco domínio da disciplina uma vez que não 

trabalham o conteúdo por inteiro, não divulgam a bibliografia das disciplinas, não se 

preocupam em trabalhar a didática, não sabem contextualizar as questões tampouco 

conduzir uma discussão em sala de aula. 

Ainda sobre a autoavaliação promovida pela CPA, vimos que a seguinte questão 

estava relacionada ao currículo do curso e sua relação integrada com as disciplinas. No 

gráfico a seguir, vemos como os alunos participantes do ENADE avaliaram o currículo 

do seu curso. 

 

 

 

 

 

Fonte: BRASIL, Relatório de Curso ENADE, 2007. 

 

 

 De acordo com o gráfico, 100% dos alunos (concluintes e ingressantes) afirmam 

que o currículo do curso não apresenta nenhuma integração entre as disciplinas. Os 

alunos reclamam da falta de aulas práticas, imprescindíveis no currículo do curso. Para 

Fernades (2009, p.30-37), os currículos, hoje, nos lançam desafios, tais como: 

 

 

Quer na diversidade e na profundidade de conhecimentos exigidos, quer 
na complexidade das tarefas propostas aos alunos, quer ainda na 
preocupação explícita com a integração, a relação e a mobilização de 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

É bem integrado e há clara vinculação entre as disciplinas 

É relativamente integrado, já que as disciplinas se vinculam  
apenas por blocos de áreas de conhecimento… 

É pouco integrado, já que poucas disciplinas se interligam 

Não apresenta integração alguma entre as disciplinas 

Não sei dizer 

  

Gráfico 2 Avaliação do currículo do curso de Biomedicina na UFRN (2007). 
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conhecimentos e aprendizagens que, tanto quanto possível, devem ser 
desenvolvidas em contextos com real significado para os alunos. 

 

 

Um currículo seguindo esse modelo irá favorecer o desenvolvimento do caráter 

formativo uma vez que a avaliação passa a ter uma visão mais sistemática englobando 

a didática do professor, seus projetos, currículos, ensino, materiais e outros. No 

entanto, temos visto que o Curso de Biomedicina tem encontrado dificuldades, por parte 

dos professores, em conhecer o currículo do seu próprio curso e relacionar a disciplina 

que ministra com as outras do seu curso.  

No item anterior deste capítulo, foi visto também que os alunos do Curso de 

Biomedicina não estavam satisfeitos com a pouca disponibilidade dos professores para 

orientação extraclasse. É necessário que haja um acompanhamento sistemático dos 

professores, de preferência, extraclasse, já que o valor formativo no trabalho docente 

envolve a pesquisa e a orientação. Entretanto, julgamos importante mencionar a 

excessiva intensificação do trabalho docente relacionada ao critério quantitativo-

produtivista e que, por sua vez, acaba regendo suas relações com os alunos. Esse 

conceito vem sendo utilizado de forma recorrente em estudos que tentam explicar a 

sobrecarga de trabalho dos professores, sempre medida por critérios quantitativos em 

que as expressões produtividade e gestão racionalizada reinam como solução para a 

falta de recursos e para a busca de efetividade do trabalho docente. 

 O gráfico a seguir trata da mesma questão, ou seja, a disponibilidade desses 

professores para a orientação extraclasse.  

 



180 
 

 
 

    

Fonte: (BRASIL, 2007). 

 

A intensificação do trabalho do professor afeta, diretamente, o ensino da 

graduação. As outras funções de um professor universitário, além de fazer o aluno 

aprender, contribuem para:  buscar apoio em suas pesquisas para obter recursos 

financeiros e sustentar seus laboratórios; ficar atento aos prazos e editais, participar de 

encontros e congressos para apresentar trabalhos; publicar suas pesquisas em livros e 

revistas; estar na sala de aula; orientar os alunos e participar das reuniões do 

departamento e do seu centro. 

Com base nos temas abordados no ENADE - temas relacionados às condições 

dos recursos físicos da instituição - podemos observar o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Disponibilidade dos professores do curso, na instituição,  para 

orientação extraclasse no Curso de Biomedicina na UFRN (2007). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Nenhum tem disponibilidade 

Menos da metade tem disponibilidade 

Cerca da metade tem disponibilidade 

A maioria tem disponibilidade 

Todos têm disponibilidade 

Gráfico 3 Disponibilidade dos professores do curso, na instituição,  para orientação 

extraclasse no Curso de Biomedicina na UFRN (2007). 
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     Fonte: (BRASIL, 2007). 

 

 

Sobre as condições das instalações físicas do Curso, mais de 70% dos alunos 

concluintes participantes do ENADE avaliam como arejadas, bem iluminadas e com 

mobiliário satisfatório, embora pequenas em relação ao número de estudantes. Os 

outros 30% dividiram as opiniões entre salas amplas e arejadas com mobiliário bem 

adequado e com salas mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário inadequado e 

pequena. Já os alunos ingressantes, 50% da amostra acredita que as salas são bem 

iluminadas e com boa mobília, mas são mal ventiladas e pequenas em relação ao 

número dos estudantes, a outra metada considera as salas de aula também pequenas 

em relação ao número de estudantes e mal ventiladas, mas, diferente da outra metade, 

acredita que as salas sejam também mal iluminadas e com mobiliário razoável. Na 

autoavaliação, promovida pela CPA, os alunos ressaltaram, apenas, os pontos 

negativos da estrutura física da instituição bem como a falta de materiais para a 

pesquisa nos laboratórios e nas bibliotecas setoriais e da instituição.  

Sabemos que, para se alcançar uma educação de caráter formativo, é 

necessário que o aluno seja, também, questionador e pesquisador. Para que ele possa 

pesquisar é importante a presença de um material didático rico e adequado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Condições das instalações físicas no Curso de Biomedicina na UFRN (2007). 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Mal arejadas, mal iluminadas, com mobiliário  
inadequando e pequenas em relação ao número de  

estudantes 

Mal ventiladas, mal iluminadas, pequenas em relação  
ao número de estudantes e com mobiliário  

razaovelmente 

Bem iluminadas e com mobiliário satisfatório,  
embora sejam mal ventiladas e pequenas em relação  

ao número de estudantes 

Arejadas, bem iluminadas e com mobiliário  
satisfatório, embora pequenas em Relação ao número  

de estudantes 

Amplas, arejadas, bem iluminadas e com mobiliário  
adequado 

Gráfico 4 Condições das instalações físicas no Curso de Biomedicina na UFRN (2007). 
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possibilitando-lhe fazer consultas e leitura. Assim, bibliotecas, laboratórios e locais de 

experimentação constituem espaços de práticas estimulantes para favorecer a melhoria 

do ensino de um curso ou instituição.  

No que diz respeito ao curso, além das informações já analisadas com as 

informações colhidas na autoavaliação, o ENADE trouxe mais informações com o 

questionário do estudante. Nele, verifica-se que o Curso de Biomedicina ofereceu 

para (28,6%) dos concluintes planos de ensinos com objetivos, procedimentos de 

ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina. A maioria dos alunos 

(50%) dos ingressantes e (57,1%) dos concluintes acham que a maior parte dos planos 

das disciplinas continham todos esses aspectos. Os outros (50%) dos alunos 

ingressantes não responderam à questão. Metade dos alunos ingressantes analisou 

que as técnicas de ensino utilizadas pelos docentes foram predominantemente aulas 

expositivas e (28,6%) dos concluintes também tiveram a mesma opinião. Os outros 

(50%) dos ingressantes e (71,4%) dos concluintes avaliam as aulas dos professores 

como expositivas, mas com a participação dos alunos. Não foi citado aqui nenhuma 

técnica por meio de aulas práticas ou trabalhos em grupos por parte dos professores do 

curso. Metade dos alunos ingressantes afirma que não lhes foi solicitado o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa como estratégia de aprendizagem. Os 

outros (50%) dos ingressantes dizem que sim, mas que em apenas metade das 

disciplinas. Essa mesma afirmativa é feita por apenas (14,3%) dos concluintes, (28,6) 

deles acham que em menos da metade das disciplinas isso aconteceu, (42,9%) dizem 

que, na maior parte das disciplinas, foram solicitadas atividades de pesquisa e (14,3%) 

dos concluintes acham que em todas as disciplinas essas atividades foram trabalhadas. 

Sobre o instrumento de avaliação, a maioria dos professores do curso, (100%) dos 

alunos participantes afirmaram que os docentes fazem uso, predominantemente, de 

provas escritas discursivas. 

 Analisando a contribuição do curso e o seu nível de exigência, os alunos 

dividiram suas opiniões; (50%) dos ingressantes e (42,9%) dos concluintes acreditam 

que o curso deveria exigir muito mais deles. O restante acredita que o curso exigiu 

deles na medida certa. Para eles, a principal contribuição do curso foi a aquisição de 

formação profissional (85,7%) dos concluintes, para os alunos ingressantes dividiram 
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suas opiniões entre (50%) para melhores perspectivas de ganhos materiais e (50%) 

para obtenção de diploma em nível superior. As competências que os alunos acham 

que o curso os ajudou a desenvolver se deram da seguinte forma: para os 

ingressantes, a utilização de procedimentos técnicos para a prática da profissão é o 

foco maior das disciplinas e o que menos contribui nas disciplinas é a utilização de 

recursos de informática necessários para o exercício profissional. Já para os 

concluintes, a utilização de recursos de informática necessários para o exercício 

profissional e a assimilação crítica de novos conceitos científicos e de novas 

tecnologias foram as contribuições maiores do curso acerca de suas competências 

desenvolvidas. A atuação ética, com responsabilidade social e a atuação em equipes 

multi, pluri e interdisciplinares foram, para eles, a menor contribuição oferecida pelas 

disciplinas. 

Anteriormente, procuramos fazer uma relação entre os resultados da avaliação 

interna com os resultados da avaliação discente no ENADE. No entanto, percebemos 

que as questões abordadas no ENADE são bem mais amplas. Elas são 105 questões 

de múltipla escolha em que os alunos não tem a oportunidade de descrever ou 

comentar sobre alguns fatos. Já a metodologia da autoavaliação promovida pela UFRN 

oferece aos estudantes como também ao professor a oportunidade para refletir acerca 

dos seus conceitos (em relação aos docentes, currículo e instalações físicas) 

construídos durante sua vida acadêmica até o momento. Com o ENADE, o questionário 

é algo impessoal, o aluno faz individualmente sem discutir com o grupo interessado, ou 

seja, os outros discentes. Isso pode nos trazer dúvidas se essas reflexões acerca do 

curso condizem com as características verdadeiras, ou se o aluno participante está, 

apenas, respondendo às questões sem uma reflexão mais crítica sobre elas. 

Ainda no questionário do estudante, os alunos são orientados a avaliar o papel 

de sua instituição sobre a contribuição que ela tem dado, para que, ao longo do seu 

curso de graduação, eles possam refletir sobre a realidade brasileira. Os temas 

explorados pelo ENADE foram relacionados ao analfabetismo, às desigualdades 

econômicas e sociais, ao desemprego, à habitação, à discriminação por cor, gênero e 

minorias, à diversidade e especificidades regionais, à segurança e criminalidade e à 

exploração do trabalho infantil. Desses temas, os alunos ingressantes observaram que 
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a universidade tem atribuído mais ênfase à diversidade e a especificidades regionais, 

mas não de forma ampla; para eles, a contribuição é parcial. Já os alunos concluintes 

acreditam que, além da diversidade regional, a universidade também contribui, 

parcialmente, nas reflexões sobre o desemprego, discriminação por cor ou gênero, 

habitação, segurança e exploração do trabalho infantil. Mas nenhum dos discentes 

acredita que essa contribuição seja feita de modo amplo pela instituição. 

Dentro da concepção de avaliação do SINAES, existe uma estreita relação entre 

avaliação e formação o que requer uma análise dessa base no processo avaliativo dos 

cursos. A formação acadêmica, assim, é compreendida como uma atividade estruturada 

que permite a apreensão da qualidade do curso no contexto da realidade institucional, 

no sentido de formar cidadãos conscientes e profissionais responsáveis e capazes de 

realizar transformações sociais (BRASIL, 2006). Logo, deve ser levado em conta o 

contexto social e histórico, apontando que o autoconhecimento é fundamental para que 

a universidade cumpra seu papel na construção do conhecimento. De acordo com 

Belloni (2000), “[...] a auto-avaliação é um processo sistemático e institucional que tem 

dois objetivos básicos: o auto-conhecimento e a tomada de decisões” (BELLONI, 2000, 

p.52). 

Na UFRN, os resultados divulgados com o ENADE começaram a ser analisados 

pela comissão de avaliação institucional a partir desse segundo ciclo e passaram a 

gerar discussões e subsídios fundamentais para ajustar os projetos pedagógicos dos 

cursos e os investimentos em qualificação docente e da infraestrutura. De acordo com 

esse pressuposto, a professora (ENTREVISTADA 1, 2009), afirma: 

 

 

Se a gente forma o cidadão [o nosso projeto politico pedagógico diz isso: 
formar o cidadão crítico e reflexivo] todos os projetos dizem isso: que ele 
tenham uma contextualização, que ele seja um profissional para atuar 
depois, transformando a sociedade. E se ele (profissional) está saindo 
sem essa visão de sociedade, que quando chega na prova de 
conhecimentos gerais ele não está correspondendo. Então, se essa 
avaliação não está dando esse retorno para a gente é porque nós não 
estamos refletindo sobre isso, questionando e buscando esse 
diagnóstico. Então, nós precisamos ir até ai. 
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Ao refletir sobre a relação entre o ENADE e a avaliação interna, a entrevistada 

exemplifica a sua importância da seguinte maneira: 

 

 

No ENADE nós temos 25 % da prova como conhecimentos gerais e 75% 
são especificos, nesses 25% do geral, o que está acontecendo é que os  
ingressantes estão saindo melhor do que os concluintes. Dai a gente 
pode fazer referência disso é que quem é o ingressante? É aquele que 
vem do vestibular, que estuda tudo e faz bons textos para a redação 
quando ele chega no curso, o curso está dando muito conteudismo, os 
específicos não estão sendo contextualizados. Ele não está fazendo 
relações com a disciplina e políticas públicas, com cidadania, com o 
ambiente, questões gerais que o ENADE trata desde a poesia às políticas 
públicas. Então esse aluno, nos específicos, está saindo pior que os 
ingressantes. Isso já contribui para a nossa avaliação, a avaliação da 
docência tem que sair do ciclo. Vamos agora para a qualidade do curso, 
para qualidade da formação. A gente tem que avaliar isso, o professor e o 
aluno vai nos dar essa contribuição, para ver se a gente entra nessa 
mesma linha que a politica nacional através do ENADE e eu acho que é 
mais certo (ENTREVISTADA 1, entrevista, jun. 2009). 

 

 

Com a participação dos estudantes nessa fase da avaliação, é possível, por meio 

das informações coletadas com o ENADE, que a UFRN seja capaz de responder, de 

forma mais eficiente, às necessidades de aperfeiçoamento do processo de formação 

dos jovens brasileiros. Há um entendimento dos membros da CPA que a Universidade 

está percebendo que, analisar esses dados colhidos no ENADE, é de grande 

importância para se conhecer melhor, seus alunos e docentes.  

 A UFRN tem, assim, buscado relacionar, a partir do final do segundo ciclo de 

avaliações do ENADE, os dados obtidos pela avaliação interna (autoavaliação e 

avaliação da docência) com o ENADE e, assim, observar o que se aproxima e o que é 

convergente nas opiniões. Para a coordenadora entrevistada, 

 

 

[...] Por incrível que pareça tiveram muitas convergências. Uma questão 
do questionário do ENADE traz o seguinte: “Professor entrega o 
programa do curso com objetivos, conteúdos e procedimentos de 
avaliação e bibliografia?” Para eles, só vale se os alunos responderem à 
alternativa (A). Nós ficamos preocupados porque aqui nós achávamos 
que bastava o SIGAA e o aluno acessava, mas pela política deles, o 
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professor tem que entregar. E já estamos discutimos isso 
(ENTREVISTADA 2, entrevista, dez. 2009). 
 

 

 Não sabemos, ao certo, se a CPA buscando relacionar a avaliação interna com a 

avaliação discente oriunda do ENADE tem a intenção de, com isso, reproduzir dentro 

da instituição o mesmo tipo de autoavaliação promovida pelo ENADE ou de usá-la 

como mais uma ferramenta capaz de promover um processo educativo voltado para a 

melhoria de sua qualidade valorizando uma avaliação formativa. 

 Como sabemos, uma avaliação formativa terá, certamente, maior relevância 

social ao se incorporar atitudes que construam, criticamente, as práticas científicas. Por 

meio da análise de um curso da UFRN, vemos a concepção classificatória do ENADE 

preocupada muito mais com o produto e acreditamos que, para se melhor compreender 

o produto, é necessário se conhecer o processo pelo qual o curso, seus alunos e 

docentes têm passado. Os dados foram divulgados, mas muito pouco trabalhados pelos 

representantes, coordenadores, docentes e alunos do curso. É possível perceber, a 

partir das três formas de avaliação realizada no curso de biomedicina, que algumas 

questões estão repetidas em todas as três avaliações (ACG, interna e ENADE); os 

alunos, professores e avaliadores externos avaliaram de modo comum a deficiência dos 

laboratórios e acervos da biblioteca, também avaliaram o pouco tempo extraclasse que 

os professores têm destinado às orientações acadêmicas, trabalhos de final de curso e 

os estágios. Diferente foi o ponto de vista desses participantes sobre a participação 

discente no curso como um todo. Para os alunos concluintes, há participação em quase 

todos os projetos desenvolvidos por professores ou alunos da pós-graduação; já os 

alunos ingressantes afirmam não terem tido oportunidade para participar. A 

coordenadorda do curso observa uma ausência muito forte na participação dos alunos 

durante as plenárias do Curso; por outro lado, a avaliação externa classificou, 

simplesmente, a participação discente como muito boa em seu relatório. A biblioteca 

para os docentes e alunos (no questionário do ENADE e na avaliação interna) foi 

apontada como precária uma vez que no acervo os livros estão bastante velhos e 

ultrapassados. Por meio da avaliação externa, a biblioteca foi avaliada como satisfatória 

para o curso.  
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Assim, como a ideia original do SINAES trazia um conceito de globalidade e de 

sistema, não podemos deixar que essa ideia seja esquecida. Urge que coloquemos em 

prática, com base nos dados colhidos, estudos, análises, reflexões e juízo de valor. 
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  CONSIDERAÇÕES 

 

 

Nas sociedades contemporâneas, as mudanças provocadas pelo processo de 

globalização aliadas ao neoliberalismo têm provocado transformações em escala local 

e mundial na organização das diferentes nações, levando os Estados Nacionais a se 

reorganizarem na perspectiva do Estado Mínimo. Com a implantação dessa tese, foi 

necessário repensar o papel e a função dos estados-nacionais.  Assim, tanto nos 

países centrais quanto na América Latina houve uma verdadeira inversão das 

concepções até então prevalecentes a respeito do papel do Estado. As funções do 

Estado foram redimensionadas, haja vista que, de Estado ampliado e executor de 

funções, passa a assumir a função de avaliador das políticas implementadas mantendo 

centralizado o poder enquanto descentraliza as responsabilidades. 

Logo, o processo de reforma do Estado o transforma de agente de promoção de 

bem-estar-social para um Estado que garanta a competitividade dos países no 

ambiente das novas exigências do mercado globalizado. Esse novo papel 

desempenhado pelo estado conta, ainda, com os organismos internacionais que se 

encarregam de disseminar diretrizes para as suas áreas de atuação. No Brasil, essas 

ideias começaram a ser implantadas a partir da década de 1990 e a sua sistematização 

demandou uma reforma do Estado e do aparelho estatal com repercussões em todo o 

campo das políticas sociais. 

No campo da educação, a literatura estudada apontou para a adoção de políticas 

educacionais com características voltadas para um novo modelo de gestão articulada 

com o idéario neoliberal e com as diretrizes dos organismos internacionais. Nelas, 

podemos perceber a redefinição dos parâmetros de financiamento; a focalização no 

ensino fundamental em detrimento dos demais níveis de educação; a massificação e 

privatização do ensino superior; a diversificação e diferenciação de cursos e instituições 

de ensino superior; e a implantação de sistemas de avaliação.  

A centralidade que a avaliação tem assumido, no atual modelo econômico 

capitalista neoliberal, tem mostrado que ela é vista como estratégica para o 

desenvolvimento de uma gestão eficiente e eficaz. Assim, os modelos de avaliação 
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presentes no final do século XX e no início do século XXI estão centrados em 

instrumentos de regulação, controle e mensuração da eficiência institucional. Esse 

modelo enfatiza os resultados e os produtos, favorecendo a perspectiva de Estado 

avaliador e controlador.  

Esse discurso passou a ser hegemônico nos países da América Latina a partir de 

meados da década de 1990 e contou com as orientações dos organismos 

internacionais, entre eles: CEPAL, UNESCO e BM, que promoveram encontros, 

seminários e conferências com a finalidade de garantir a efetivação das diretrizes 

propostas para a região e, dessa forma, melhorar seus índices educacionais e sua 

inserção no mundo globalizado. 

Esses organismos têm exercido enorme influência sobre as políticas públicas 

dos países em desenvolvimento, entre eles, o Brasil. Ao analisar as orientações do 

Banco Mundial para que os países implementem as políticas para o ensino superior é 

possível destacar diretrizes gerais que têm permeado as políticas educacionais nos 

últimos anos, entre elas: a gradativa desresponsabilização do Estado com o 

financiamento e a manutenção da educação superior; a diversificação e diferenciação 

institucional como forma alternativa para o atendimento à demanda por esse nível de 

ensino; e a exigência  de criação de mecanismos de avaliação tendo em vista a 

melhoria da qualidade do ensino.  

No Brasil, no início da década de 1990, a avaliação existente limitava-se a medir  

quantitativamente os sistemas de educação, baseando-se, apenas, nas perspectivas 

econômicas de custo e benefício. Era referência para a melhoria na formação dos 

estudantes para o mercado de trabalho; constituía-se como uma avaliação 

classificatória e promovia a competição entre instituições. Assim, para concretizar as 

exigências presentes nos documentos dos organismos internacionais e para se ajustar 

ao papel de regulador do Estado, e garantir a qualidade, a avaliação passa a ser 

instrumento central das políticas educacionais. 

No período correspondente ao octêncio presidencial de Fernando Henrique 

Cardoso, percebemos a sedimentação de uma política neoliberal na esfera econômica, 

com repercussões na área da educação. No âmbito da educação superior, foram 

delineadas reformas visando de ajustá-la às novas demandas do mercado, além de 
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permitir por meio da legislação a expansão desse nível de ensino pela perspectiva 

privatista. Nesse sentido, houve a diminuição do papel do Estado para essa área. No 

período em foco, buscou-se por reformas pontuais relacionadas à educação superior. 

No que se refere à avaliação do ensino superior, foi implantado o exame das condições 

de ensino (que avaliava a infraestrutura, currículo acadêmico e qualificação docente) e 

o Exame Nacional de Cursos (Provão). Essas iniciativas constituíam-se de programas 

fragmentados, muito mais elaborados em uma concepção de uma avaliação 

classificatória 

Em substituição a FHC, na presidência, o governo de Luis Inácio Lula da Silva, 

apesar de defender posições de justiça e equidade social, mantém a política iniciada no 

governo anterior e cria novas leis e decretos que mais apontam para a continuidade das 

políticas do governo anterior garantindo o fortalecimento do setor público e a regulação 

do sistema (SGUISSARDI, 2009). 

No campo da avaliação, é criado o SINAES, em 2004, superando o antigo 

Provão. O SINAES é um sistema mais complexo envolvendo três instrumentos de 

avaliação: a Avaliação Institucional, a Avaliação dos Cursos de Graduação e o ENADE. 

A elaboração e implantação da proposta do atual sistema foi marcada por forte embate 

político implicando diferenças conceituais entre a proposta construída por uma 

comissão especial e a Lei do SINAES instituída. Dentre elas, a fundamental é a 

diferença na concepção de avaliação entre uma formativa e outra com base na 

regulação e supervisão do ensino. Essas concepções dicotômicas encontram-se 

presentes no SINAES; a regulatória encontra-se voltada para a regulação e 

credenciamento, enquanto a formativa compreende a avaliação educativa propriamente 

dita, de natureza reflexiva com o objetivo de aprimorar a qualidade e as capacidades de 

autonomia.  

Os estudos mostram que, com o SINAES, há uma tentativa de se implementar 

um sistema de avaliação que seja ao mesmo tempo emancipador, visando ao 

desenvolvimento das instituições com base em uma avaliação transformadora e 

formativa e regulador, tendo em vista o papel do Estado no controle da expansão com 

qualidade. Podemos dizer que essas contradições de concepção presentes na proposta 
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do SINAES ocorreram devido às dificuldades encontradas por parte do Estado brasileiro 

em exercer o seu papel regulador. 

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a implementação do SINAES, 

como forma de avaliar a qualidade da educação superior, ocorreu em 2004. No entanto, 

as experiências com avaliação institucional na instituição datam de 1994 com a 

implantação do PAIUB, programa nacional que trazia uma concepção de avaliação 

institucional que buscava avaliar a totalidade das instituições em todas as suas 

dimensões. A sua construção se deu com base nos Fóruns Nacionais de Pró-Reitores 

de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e de Planejamento que, 

antecipando a decisão do Estado, levou a proposta aos diferentes segmentos do ensino 

superior brasileiro e MEC. O PAIUB se instituiu no Brasil, visando à adesão voluntária 

das Universidades federais do país. Mesmo sendo por adesão voluntária, o programa 

conseguiu uma grande participação das IES brasileiras devido ao seu caráter 

participativo e autoavaliativo que favorecia o seu caráter formativo. A aceitação desse 

programa se deu pela ênfase dada à autonomia das universidades, podendo assim, a 

UFRN conceber e planejar seu projeto de avaliação institucional. Com envolvimento de 

toda a comunidade acadêmica foi elaborado um projeto pelo grupo da universidade que 

visava à melhoria da qualidade da instituição.  

Após a adesão ter se efetivado, e a UFRN ter realizado a primeira avaliação com  

as orientações do PAIUB, em 1995, durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso, 

é criado, por decreto, o Provão e o governo passa a desconsiderar o projeto de 

avaliação que tinha sido elaborado na administração de Itamar Franco. É importante 

salientar, no caso da UFRN, que essa continuou realizando avaliação institucional com 

base no PAIUB, envolvendo docentes, técnicos administrativos, estudantes e 

dirigentes. A comissão de avaliação era responsável por discutir nos grupos e listar os 

pontos fortes e fracos destacados pelos participantes. Com a obrigatoriedade de 

implantação do SINAES, o processo de avaliação que vinha sendo implantado teve que 

ser totalmente reformulado ou adaptado às novas exigências do SINAES. 

Nesse sentido, a sistemática de avaliação que estava implantada na UFRN foi 

reestruturada para se adequar às novas exigências de um estado regulador. No ano de 

2004, o SINAES começou a ser implantado. É um sistema de avaliação diferente do 
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PAIUB na concepção e no caráter de obrigatoriedade.  Como se trata de uma lei, as 

instituições tinham a obrigação de fazer a avaliação institucional, participar do ENADE, 

além de receber os avaliadores externos para a renovação e credenciamento. Assim, 

através da Lei nº 10.861, de 2004, o SINAES é instituído e providências são tomadas 

quanto à extinção dos antigos modelos de avaliação – Provão e Avaliação das 

Condições do Ensino. 

No contexto das mudanças e das exigências da legislação e dos novos 

procedimentos a serem adotados para implantar a avaliação proposta pelo SINAES, a 

UFRN inicia a implantação do SINAES com base nas modalidades de avaliação interna 

e externa. A avaliação interna da instituição foi realizada pela CPA e pela administração 

da instituição, responsáveis pela condução dos processos de avaliação interna da 

instituição. Essa avaliação iniciou, em 2004, consolidando os resultados dessa 

avaliação no primeiro semestre de 2006. Percebemos uma articulação entre avaliação 

e gestão, relacionada à ideia de planejamento administrativo e acadêmico da 

instituição. A avaliação externa, por sua vez, compromete o caráter obrigatório da Lei 

do SINAES visto que essa avaliação não foi, ainda, posta em prática na UFRN. 

Analisando o Projeto elaborado pela UFRN para a implantação do SINAES, 

percebemos que a base filosófica do projeto de autoavaliação tem um caráter formativo 

e integrador e é essa lógica que o projeto busca implantar no interior da instituição 

(DIAS SOBRINHO, 2000; BELLONI, 2000; SAUL, 1988).  Ressaltamos um ponto 

positivo para a instituição pesquisada: o fato de ela ter mantido a avaliação institucional. 

Mesmo com a extinção do PAIUB pelo MEC, favoreceu a melhoria na construção dos 

seus instrumentos e critérios para o desenvolvimento da avaliação. Assim, foi possível 

colaborar com uma cultura de avaliação que reflete uma concepção voltada para a 

autonomia e o desenvolvimento institucional. Por outro lado, existe dificuldade em 

operacionalizar esses valores haja vista a existência de um sistema bastante 

heterogêneo de avaliação, como as avaliações classificatórias e punitivas. 

A manutenção do projeto inicial de avaliação foi relevante, pois mostrou que é 

possível realizar um modelo de avaliação democrático e participativo, e que a avaliação 

não deve ser reduzida à dimensão de controle, correndo o risco, assim de não induzir a 

mudanças profundas no processo de ensino o que poderia invalidar a concepção 
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formativa e transformadora da avaliação, uma vez que os atores não passam mais a 

refletir sobre suas ações, tampouco propor mudanças. 

Os resultados encontrados na autoavaliação do Curso de graduação estudado 

evidenciam variações no tocante ao entendimento sobre o conceito de avaliação por 

parte dos atores pesquisados, coordenadores, professores, alunos e membro da CPA. 

Durante as oficinas de autoavaliação, os participantes demonstraram interesse na 

melhoria do seu Curso. Verificamos, também, que as falas dos alunos e docentes 

participantes refletiam os mesmos problemas relacionados à infraestrutura, ao exíguo 

tempo que os docentes têm para orientações extraclasses, à deficiência do currículo do 

curso que se encontra pouco integrado com o contexto e, ainda, relação teoria e 

prática. No entanto, a participação desses atores ainda se faz por meio de convocação 

e não de maneira voluntária. 

Pela Avaliação do Curso (ACG), percebemos uma avaliação mais técnica 

baseada em instrumentos de avaliação presentes no manual construído pela CONAES 

e destinados aos avaliadores. O relatório dessa avaliação se dá por meio de conceitos, 

e, no período da visita  à UFRN, esses conceitos eram: Muito Fraco, Fraco, Regular, 

Bom e Muito Bom. Hoje, os conceitos são dados por notas de 0 a 5. O curso analisado 

recebeu conceito Muito Bom em duas dimensões analisadas: organização didático-

pedagógica e Instalações. E conceito Bom para a dimensão corpo docente. Esse 

resultado se deu com a média entre os conceitos recebidos em cada categoria de 

análise na dimensão corpo docente. Algumas categorias dessa dimensão corpo 

discente receberam conceito Muito Fraco, como: as produções intelectuais e técnicas; a 

orientação docente nos estágios e trabalhos de final de curso; docentes atuação na 

pós-graduação e em atividades de extensão. 

 O conceito atribuído a um Curso no ENADE depende de três variáveis: o 

desempenho dos estudantes concluintes no componente específico; o desempenho dos 

estudantes ingressantes no componente específico e o desempenho dos estudantes 

(concluintes e ingressantes) na formação geral. O Curso de Biomedicina, no ENADE de 

2007, recebeu conceito 5, o que pode ser evidenciado que, apesar de todas as 

dificuldades e as condições de infraestrutura apresentadas pelos estudantes como 

precária, os alunos se houveram muito bem no ENADE, inferindo, assim, que não há 
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estreita relação entre as condições físicas do curso e o desempenho dos alunos no 

ENADE.  

Os membros da CPA reconhecem a importância da relação entre a auto-

avaliação e o ENADE, mas consideram que esse processo ainda é extremamente 

embrionário, e deixa muito a desejar. Acreditam que na autoavaliação, com o passar 

dos anos, se faz necessário que suas dimensões e critérios sejam repensados 

atendendo às mudanças que venham a acontecer na instituição, portanto as dez 

dimensões obrigatórias do SINAES podem engessar o processo de avaliação. 

Entendemos que, sem autonomia e uma cultura avaliativa, a comunidade acadêmica 

não avança.  

Percebemos que as questões relacionadas ao questionário do estudante do 

ENADE têm muita semelhança com o questionário elaborado pela comissão da 

instituição para a avaliação da docência e da autoavaliação dos cursos. Esses 

instrumentos se configuram como um conjunto significativo de informações que podem 

contribuir para a melhoria da educação superior tanto em relação à formulação de 

políticas públicas, quanto à atuação dos gestores de ensino e dos docentes. Já a visão 

da coordenação do Curso de Biomedicina é diferente. Para ela, não é possível 

relacionar as mudanças que têm acontecido no curso com os resultados do ENADE ou 

com os resultados da autoavaliação. A autoavaliação serve para transformar a estrutura 

interna do Curso, como a estrutura curricular e o Projeto Pedagógico do Curso. Ou seja, 

está relacionado apenas ao plano pedagógico. A melhoria das aulas práticas, da 

estrutura física e da construção do laboratório-escola deve-se somente ao REUNI.  

O estudo permite inferir que, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

podemos encontrar diferentes faces do processo avaliativo. Evidenciamos práticas 

participativas de avaliação oriundas de programas anteriores como o PAIUB que se 

mantém até hoje, tanto na autoavaliação, como na avaliação dos cursos. Por outro 

lado, podemos perceber, ainda, em outros momentos de avaliações internas, como a 

avaliação da docência que ela é centrada no caráter mais burocrático, com base na 

coleta e tratamento de dados por meio digital e está centrada em dados quantitativos, a 

partir da pontuação do professor e de sua listagem em quadros fixados nos 

departamentos ou próximos às salas de aula. 
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 De modo geral, ao analisar a UFRN no contexto da reforma educacional, 

observamos que a instituição tem buscado seguir as orientações de um modelo 

gerencial de administração, buscando a sua flexibilização e atendendo às demandas de 

uma nova ordem social e econômica. A busca pela qualidade fica evidente nesse 

contexto de expansão, uma vez que, ao aumentar o acesso e expandir os cursos sem 

um acompanhamento e avaliação, é possível ter sua qualidade fragilizada. É nesse 

contexto, que deve ser visto o SINAES, para melhorar e controlar as distorções que 

esse novo contexto de expansão, sem a devida expansão de recursos humanos e 

materiais, pode trazer. 

Contudo, podemos dizer que, embora imperfeitos na apreensão de resultados, as 

autoavaliações e avaliações externas são importantes para a melhoria da qualidade, 

desde que possam promover autonomia e reflexão sobre suas práticas e ações, não 

servindo somente como instrumento de mensuração e competição entre as instituições. 

Mas as limitações de cada uma das avaliações que engloba o SINAES não podem ser 

esquecidas. Não devemos considerar apenas uma das dimensões do SINAES como a 

única medida de qualidade. E é exatamente o que temos presenciado frequentemente 

pela mídia em relação ao ENADE e seus índices.  

 O estudo permitiu também compreender que não existe por parte do MEC uma 

proposta de relacionar os resultados das três propostas de avaliação, já que elas 

acontecem de forma fragmentada impossibilitando um real conhecimento, quer seja da 

instituição quer seja do curso avaliado. Mais uma vez se caracteriza a natureza 

quantitativa da avaliação. A Comissão Própria de Avaliação da UFRN tem demonstrado 

o interesse em relacionar e articular as avaliações oriundas das três dimensões do 

SINAES, no entanto a comissão tem muitas limitações, como, por exemplo, a sua 

composição que é apenas por oito membros. Dessa forma a CPA é incapaz de abordar 

todas essas questões. Mesmo assim, tem procurado promover a avaliação da docência 

e da autoavaliação de todos os cursos bem como prestar assessoria aos cursos que 

não obtiveram uma nota satisfatória no ENADE. 

Assim, fica claro que os participantes, coordenadores do curso e membros da 

CPA da UFRN, concebem a ideia de avaliação enquanto aquela que vai além da 

classificação nacional de instituições. A melhoria da qualidade das instituições se dá 
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quando é possível promover um processo educativo voltado para a melhoria da prática 

pedagógica e dos procedimentos administrativos ouvindo alunos, professores e 

funcionários técnico-adminstrativos, tornando-se seres instituintes de uma cultura 

avaliativa. 

A avaliação se torna, nessa perspectiva, uma obra, também, em constante 

construção e de responsabilidade coletiva. Por isso, a distinção entre avaliação com 

características apenas mensuráveis e a avaliação de ideias e projetos. Esta última 

avaliação refere-se à atuação dos indivíduos, projetos, métodos de ensino e estrutura 

física. A outra, por sua vez, mede rendimento e compara indivíduos e grupos. 

Não há dúvidas, na UFRN, quanto à necessidade de combinação de avaliações 

externas (in loco e ENADE) com as avaliações internas (autoavaliação). Como as 

Universidades são instituições complexas já que a comunidade científica é 

heterogênea, é importante que se compreenda que os significados são históricos e 

construídos subjetivamente. Daí a importância dos processos avaliativos a longo prazo, 

uma vez que as instituições de ensino superior não são estáticas, possuindo uma 

realidade fixa. 

Portanto, a importância do SINAES, enquanto processo que favorece a melhoria 

da qualidade, com certeza, não está relacionada a estabelecer um ranqueamento, ou 

apenas aspectos quantitativos, mas sim, por ser uma forma de fornecer um diagnóstico, 

um conhecimento da realidade e, a partir daí, fornecer subsídio para a implementação 

e/ou manutenção de políticas educacionais para a área avaliada, com a finalidade de 

acompanhar sua evolução e também possíveis falhas. Isso só poderá ser efetivado se 

houver uma integração e relação positiva com as dimensões de avaliação prevista na 

concepção original do SINAES.  
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ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

 

 

 

I – Entrevistadas 1 e 2: Professora Membro da CPA e Coordenadora da CPA. 

 

1) Processo histórico da avaliação institucional na UFRN; 
 
2) Como se deu a implementação do SINAES na UFRN; 
 
3) Papel da Comissão Própria de Avaliação da UFRN dentro do processo de Avaliação; 
 
4) A instituição tem autonomia para criar suas regras de referencialização para a sua avaliação? 
Se sim, quais os critérios usados? 
 
5) Quais são as dificuldades encontradas para conduzir a avaliação interna da instituição? 
 
6) Que mudanças foram implementadas na UFRN a partir dos resultados da avaliação interna? 
 
7) Como você relaciona os resultados do ENADE com a avaliação dos cursos realizado pelo 
MEC?  
 
 
 
 
II – Entrevistada 3 (Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Biomedicina) 
 
1) Como se deu a implementação da avaliação interna no curso? 
 
2) Quais dificuldades o cursos encontrou para desenvolver uma cultura de avaliação dentro do 
departamento? 
 
3) Como a coordenação do curso orienta os alunos que foram selecionados para atender ao 
ENADE? São realizados encontros ou seminários? 
 
4)Como foi realizada a avaliação externa do seu curso? Quanto tempo levou?  
 
5) Como foram utilizados os resultados da avaliação externa do seu curso? 
 
6) Quais mudanças mais significativas no plano pedagógico e administrativo que vieram com o 
novo sistema de avaliação implementado em 2004?  
 
7) Como você relaciona os resultados do ENADE com a avaliação do curso realizado pelo 
MEC?  
 
 


	shirmenia.pdf
	ShirmeniaKSNE_DISSERT.pdf



