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RESUMO 

 

A presente tese analisa o discurso sobre a avaliação institucional na Universidade de 

Pernambuco e, de forma específica, analisa a relação entre a avaliação institucional e os 

processos de mudança institucional. O pressuposto central é que a avaliação como prática de 

uma instituição vem tensionando o campo da educação superior pela disputa e domínio do 

campo, o que se reflete nos discursos produzidos, assim como instrumentos, procedimentos e 

estratégias que são implementados, visando estabelecer resultados, escores, comparações e 

classificações que pontuam e qualificam indivíduos, práticas e instituições, orientados, em 

linhas gerais, ou pela perspectiva da formação e emancipação humana ou pela perspectiva 

tecnicista-produtivista. A base teórica de referência é a Teoria do Discurso, por 

compreendermos a avaliação como discurso e este como prática social. Analisando a 

avaliação como política, materializada no SINAES, objetivamos analisar o discurso 

construído sobre a avaliação institucional na Universidade de Pernambuco. Do ponto de vista 

metodológico realizamos entrevistas semi-estruturadas com gestores e membros da Comissão 

Própria de Avaliação e das Comissões Setoriais de Avaliação, observamos reuniões das 

Comissões, analisamos documentos produzidos e levantamos informações contextuais 

relevantes por meio de conversas informais com integrantes das unidades da UPE. Entre 

outras, a partir da análise dos dados, observamos que a avaliação como discurso político 

materializado em mecanismos reguladores busca definir o sentido da universidade como 

instituição no campo da educação superior. No interior da universidade os sujeitos re-

significam a política de avaliação como resistência em realizar a avaliação institucional; 

constrói novas configurações quanto ao estabelecido na regulamentação nacional, evidente na 

formação das comissões de avaliação e sua função no interior da instituição; buscam 

alternativas para questionar os resultados obtidos pela UPE, questionando seus limites, 

possibilidades e implicações para as práticas institucionais. O que se observa que são re-

significadas, validadas e legitimadas determinadas práticas que formam relação hegemônica 

entre o nacional e institucional.  

 

Palavras-Chave: Educação Superior, Universidade, Avaliação, Avaliação Institucional, 

Discurso 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis analysis of the discourse about institutional evaluation in the Universidade de 

Pernambuco and, in a more specific way, the analysis about the relationship between 

institutional evaluation and the processes of institutional change. The core presupposition is 

that evaluation, as an institutional practice, tensions the field of higher education, by the 

disputes and domain of the own field. This tension reflects the produced discourses, as well as 

instruments, procedures and strategies which are implemented, arming the settling of results, 

scores, comparisons, and classifications that punctuate and qualify individuals, practices and 

institutions, usually guided by either the perspective of human formation and emancipation, or 

by the productivist-technicality perspective. The Discourse Theory serves as the theoretical 

base of reference, because we understand evaluation as discourse, and discourse as social 

practice. Analyzing evaluation as public policy, materialized in SINAES, we objectify to 

analyses the discourse constructed on UPE‟s institutional evaluation. From the 

methodological point of view, we have developed semi-structured interviews with managers 

and members of the CPA, observed CPA‟s meetings and also CSA‟s, analysed documents 

produced by CPA and raised relevant contextual information through informal conversations 

with members of UPE‟s units. We have concluded that evaluation, as a political discourse 

materialized in regulating mechanisms, aimed to define the meaning of the university, as 

institution, in the higher education field. Within the UPE, individuals re-signify evaluation 

politics through resistance in doing the institutional evaluation itself; build new configurations 

which are established in national regulation, evident in commission forming and its function 

in the interior of the institution; search for alternatives to question the results obtained by 

UPE, questioning its limits, possibilities and implications in institutional practices. It has been 

that certain practices are re-signified, validated and legitimized, creating a hegemonic 

relationship between national sphere and institutional sphere.  

 

Key-words: Higher Education, University, Evaluation, Institutional Evaluation, Discourse 

Theory. 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

Esta presente tesis analiza el discurso sobre la evaluación institucional de la Universidade de 

Pernambuco y, en concreto, para analizar la relación entre la evaluación y los procesos 

institucionales de cambio institucional. El presupuesto central es que la práctica de evaluación 

institucional ven presionando el campo de la educación superior en la lucha por el control del 

campo, que se refleja en los discursos, así como los instrumentos, procedimientos y 

estrategias que se ejecutan mirando establecer resultados, puntuaciones, comparaciones y 

clasificaciones que puntúan y cualifican a los individuos, instituciones y prácticas, orientados, 

en líneas generales, por la perspectiva de la formación y la emancipación humana o el punto 

de vista tecnicista y productivista. La base teórica de referencia es la Teoría del Discurso, para 

entender la evaluación como discurso y este como práctica social. Analizando la evaluación 

como una política, materializada en el SINAES, objetivamos analizar el discurso construido 

sobre la evaluación institucional de la Universidade de Pernambuco. Desde el punto de vista 

metodológico, encuestas semiestructuradas realizadas con los gestores y miembros de la 

Comissão Própria de Avaliação, observamos las reuniones de la Comissão Própria de 

Avaliação y de la Comissão Setorial de Avaliação, analizamos documentos producidos por la 

Comissão Própria de Avaliação y reunimos informaciones contextuales relevantes por medio 

de conversaciones informales con miembros de las unidades de la Universidade de 

Pernambuco. Entre otras, a partir del análisis de los datos, observamos que la evaluación 

como discurso político materializada en mecanismos reguladores que intentan definir la 

universidad como una institución en el campo de educación de nivel superior. Dentro de la 

universidad los sujetos dan nuevo significado a la política de evaluación por medio de 

resistencia a realización de la evaluación institucional, edifican nuevas configuraciones a 

partir de los nuevos valores establecidos en la regulación nacional, evidente en la formación 

de comités de evaluación y su función dentro de la institución, buscan alternativas para 

cuestionar los resultados de la Universidade de Pernambuco, cuestionando sus límites, 

posibilidades y consecuencias para las prácticas institucionales. Lo que se observa son nuevos 

sentidos, validaciones y legitimaciones de determinadas prácticas que hacen relación 

hegemónica entre nacional e institucional. 

 

Palabras clave: Educación Superior, la Universidad, Evaluación, Evaluación Institucional, La 

Teoría del Discurso. 
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INTRODUÇÃO 

 

“--- digamos os motivos que me põem a pena na mão”. 
Machado de Assis – Dom Casmurro 

 

 

 São muitas as produções que discutem a avaliação explorando diversos aspectos, tais 

como: modalidades (somativa, normativa, criterial, formativa, diagnóstica), estratégias 

(diagnosticar as necessidades, acompanhar a aprendizagem, verificar a compreensão), 

abordagens (emancipatória, sociológica, formativa-reguladora, mediadora, diagnóstica), 

instrumentos (exercícios, provas, testes), objetos (instituições, políticas educativas, 

professores, programas, a aprendizagem e a própria avaliação - meta-avaliação), funções 

(proativa, retroativa, controle, classificação, diagnóstica), formatos (inicial, final, contínua, 

processual) e políticas (SAEB, SINAES, ENC, PISA). Segundo De Sordi (2002, p. 71), 

“Sendo a avaliação uma realidade multifacetada e plural, talvez fosse o caso de falarmos em 

avaliações também no plural”, talvez, diante dessa prática social que se desenvolve nas 

relações humanas, deparamo-nos com discursos que disputam sentidos na totalidade do 

social. 

 A avaliação como prática social tem ocupado uma dimensão fundamental no contexto 

das práticas escolares, e mais particularmente sobre as práticas desenvolvidas pelos docentes 

em relação aos alunos. Nesse contexto, é comum associarmos a avaliação a provas, exames, 

notas, classificação e seleção de sujeitos, identificada principalmente ao âmbito da 

escolarização. Nesse sentido, as produções sobre a avaliação da aprendizagem abordam 

diferentes perspectivas sobre o que é avaliar, qual a necessidade da avaliação, que 

instrumentos utilizar, assim como sobre os mitos, suas funções e relevância. Entre os autores 

que se debruçam sobre essa particularidade, podemos citar: Alvaréz Méndez (2002); Barlow 

(2006); Bloom (1976); Lima (1994); Luckesi (2005); Salinas (2004); Saul (1998) e Silva 

(2004).  

 No caso da prática avaliativa vinculada aos processos institucionais, esta nos remete, 

entre outras, aos objetivos, critérios, sujeitos, usos e instrumentos que são desenvolvidos 

dentro de uma instituição e pelos atores dessa, nas relações que estabelecem e nas atividades 

que executam indo além dos estudantes e seus resultados nos instrumentos de uso na sala de 

aula. Entre os autores dessa linha de pesquisa citamos: Dias Sobrinho (2003a); Freitas et al 

(2009); Marback Neto (2007) e Ristoff (2005). 
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 A ênfase que vem sendo estabelecida à avaliação da aprendizagem acaba por reduzir a 

ação avaliativa às práticas avaliativas utilizadas pelos professores, distanciando-a de sua 

dimensão institucional e restringindo seu campo de atuação ao processo de aprendizagem. No 

entanto, no sentido mais amplo, vale salientar, como aponta Dias Sobrinho (2003a, p. 93), que 

“A avaliação é fundamentalmente política porque pertence ao interesse social e produz efeitos 

públicos de grande importância para as sociedades”. No âmbito da ação avaliativa, 

estabelecemos o que consideramos certo e errado, válido e legítimo; assumimos concepções, 

estabelecemos diferenças e lutamos por ideias. Nesse sentido, a avaliação é essencialmente 

política, pertence à esfera de luta e disputa do poder, quando estabelece valores, significa 

práticas e sujeitos: A avaliação é política. 

 A avaliação como prática institucional vem tensionando o campo da educação superior 

pela disputa que operam os discursos para domínio do campo. Como discurso, tem produzido 

instrumentos, procedimentos e estratégias que, por um lado, são justificados na busca em 

estabelecer resultados, escores, comparações e classificações, pontuando e qualificando 

indivíduos, práticas e instituições, e por outro, defendem uma abordagem cujos resultados e 

instrumentos ajudem a construção de uma perspectiva que encaminhe processos de formação 

e emancipação humana.  

 É desta prática social, considerada como discurso realizado por ou sobre uma 

instituição escolar, especialmente a instituição universitária, seus cursos e seus sujeitos, que a 

presente tese constrói como tema de pesquisa. E durante a tese buscamos responder se haveria 

uma relação entre os processos de avaliação institucional, a análise de resultados e a 

promoção de políticas institucionais, assim como sobre qual seria o papel e a função da CPA 

no acompanhamento do processo de avaliação institucional em uma universidade multicampi. 

De maneira geral, analisamos o discurso construído sobre a avaliação institucional na 

Universidade de Pernambuco. Nesse sentido, o estudo objetiva analisar o papel e a função da 

CPA em relação ao acompanhamento do processo de avaliação institucional; analisar o 

processo de avaliação institucional em uma universidade multicampi e analisar a relação entre 

a avaliação institucional e o encaminhamento de processos de mudança. 

 A avaliação vem se constituindo como objeto de estudo e trabalho nesses anos dentro 

de nossa trajetória na docência e gestão na educação superior e, como pesquisa, nos 

debruçamos desde os estudos do mestrado quando discutimos os impactos da Política de 

Avaliação na formação dos docentes do ensino superior privado. 
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 Nesse trabalho e estudo com a avaliação fomos compreendendo que o ato de avaliar 

não se constituía, exclusivamente, em uma formalidade da escolaridade, nem uma exigência 

externa, nem ainda como a solução para os problemas da instituição. Entretanto, avaliar não é 

apenas uma prática que envolve o uso de instrumentos, aferição de indicadores e explicitação 

de julgamentos. A avaliação é um discurso que, na relação entre conflitos e tensões, disputas e 

domínio, explicita sentidos, crenças e valores de sujeitos e instituições. 

 Compreender a avaliação como discurso nos imprime a necessidade de uma trajetória 

de análise que nos coloca além das palavras e que considera os contextos, os sujeitos e os 

sentidos que são construídos nas práticas sociais. Nesse sentido, o tratamento do tema será 

realizado com base na Teoria do Discurso (TD). Na TD, a linguagem é tomada não como o 

centro da análise, mas como uma das dimensões das práticas sociais, o que implica a inclusão 

dos sujeitos e sua relação com um social que é constituído e transformado. 

 A estrutura apresentada nessa tese foi se construindo na interface entre os dados das 

entrevistas e observação e as leituras realizadas. Nesse movimento e conflito fomos 

construindo um quadro teórico que nos permitia uma interpretação e no decorrer desse 

processo fomos delineando o campo e nos constituindo como pesquisadores no mesmo. Esse 

percurso nos confrontou com as exigências da pesquisa que, diante da “sociedade do 

discurso” e do controle exercido de “separação/rejeição”, fomos nos constituindo em um 

processo de “rarefação do sujeito” (FOUCAULT, 2006) que exige, para que se reconheça a 

legitimidade do pesquisador, um a priori que nos confrontava com a contingência do objeto e 

com a lógica da produção e organização que não segue a lógica da pesquisa. 

 Propomos, enfim, uma organização de tese assim delineada: além dessa introdução, no 

primeiro capítulo iniciamos com o debate sobre a categoria discurso, tecendo uma trajetória 

no âmbito das ciências sociais que mostrasse o percurso da Análise do Discurso até a Teoria 

do Discurso. Esse percurso nos possibilitou pensar a categoria campo, a partir de Bourdieu, 

como espaço de luta, que sendo apropriada pela TD se constitui também como espaço de 

articulação. 

 Em seguida, no capítulo dois, fizemos uma incursão sobre a Universidade, não na 

perspectiva de sua origem e fatos históricos, mas buscando analisar os discursos sobre essa 

instituição enfatizando os modelos de universidade que foram se constituindo no campo da 

educação superior; esses modelos disputam o domínio do campo, imprimindo uma identidade 

institucional, definindo sua função e o papel dos sujeitos. 
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 No capítulo três, discutimos questões referentes à avaliação, com ênfase na avaliação 

institucional, e apresentamos algumas abordagens propondo elucidar os discursos em disputa 

nessa prática social, isto porque os processos de avaliação são imprescindíveis à regulação das 

instituições da educação superior, entre elas a universidade, explicitando os critérios que 

definem as instituições. 

 No capítulo quatro, discutimos as políticas de avaliação na educação superior, mas 

elegemos como estratégia de esclarecimento iniciar com um programa que não se constituía 

como política, entretanto já indicava as lutas que se materializariam nas políticas vivenciadas 

a partir da década de 1990 até os dias atuais, isto porque, a partir da década de 1990, o Estado 

tem assumido um forte caráter regulador das instituições através das políticas implementadas 

cuja centralidade é a avaliação. 

 No capítulo cinco, a práxis da pesquisa foi abordada; nesse, apresentamos o campo, os 

sujeitos e os procedimentos utilizados para a coleta de dados, buscando significar a nossa 

escolha pelo estudo da universidade estadual. Fazemos uma caracterização do campo a partir 

dos resultados dos alunos no ENADE, com ênfase nos cursos de licenciatura. A princípio, os 

cursos de licenciatura constituíram-se como o foco da pesquisa, entretanto, no decorrer da 

pesquisa esse universo se ampliou para uma análise institucional dos resultados nos diversos 

campi da UPE a fim de podermos analisar o discurso da avaliação institucional na 

universidade. 

 Nos capítulos seis a oito analisamos o corpus da pesquisa, ou seja, as entrevistas, 

observações, documentos construídos no interior na universidade e conversas informais 

considerando os sentidos construídos sobre a avaliação no interior da prática da avaliação 

institucional na universidade estadual. No capítulo seis, enfatizamos o âmbito macro da 

análise; dessa forma, trabalhamos com a concepção sobre a instituição universitária e sua 

identidade e a busca de uma definição “do problema” “vivido” com os resultados da avaliação 

externa. No capítulo sete, nos detivemos na análise da CPA, sua função e ação na 

universidade, e, no capítulo oito, discorremos sobre as relações da avaliação institucional com 

a identidade institucional e com a possibilidade de mudança. 

 Nas considerações finais sobre a relação avaliação e mudança, não temos a intenção de 

fixarmos, senão parcialmente, os sentidos sobre a avaliação institucional e sua relação na 

construção de processos de mudança institucional. 

 Gostaríamos ainda de salientar o quanto a produção acadêmica é árdua para o conjunto 

de trabalhadores e trabalhadoras que “insistem” em fazer pesquisa, ao mesmo tempo em que 
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se constitui num contínuo exercício de superação, de reconhecimento dos limites e avanços. 

Esperamos que ao ler essa produção, possamos nos emocionar, (re) conhecer, questionar, (re) 

fazer com o discurso da avaliação no campo da educação superior. 
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CAPÍTULO 1 DISCURSO: CATEGORIA METODOLÓGICA E TEÓRICA 

 

“De quem é o olhar  
Que espreita por meus olhos?  

Quando penso que vejo” 

(Fernando Pessoa – De quem é o olhar). 
 

 

 Neste capítulo tecemos uma trajetória sobre o discurso, tendo em vista que nosso 

objeto de estudo é a avaliação institucional compreendida como discurso. Apresentamos 

alguns elementos de sua trajetória nas ciências sociais, focalizando-o primeiramente como 

categoria metodológica no âmbito das ciências sociais até a sua compreensão como teoria, 

não desconsiderando a questão metodológica que lhe é constituinte. Em seguida, trabalhamos 

a categoria campo, necessária à análise da avaliação institucional como parte do campo da 

educação superior. 

 

1.1 Avaliação como Prática Social 

 

 Avaliação é uma prática social presente em diversas formas na atividade humana. 

Como prática humana, o ato de avaliar coisas, pessoas, lugares, situações e eventos, 

apresenta-se geralmente associado a julgamentos, pareceres e apreciações, acompanhando as 

relações humanas nas diferentes situações da vida, legitimando ações, respaldando tomadas de 

decisão e servindo de instrumento seletivo, classificador, credenciador, cujos resultados 

impactam pessoas e instituições, podendo ainda materializar-se em políticas, ser 

compreendidos como instrumentos de gestão, ou tomados como parâmetros para a proposta 

de mudanças tanto em relação às práticas docentes quanto às práticas institucionais. 

 Ao pronunciarmos uma avaliação sobre as coisas, as pessoas, os lugares, as situações, 

as ações, as instituições, construímos um significado; significamos como sujeitos o objeto 

avaliado; dessa forma, avaliar inscreve-se no âmbito do sentido. Afirmam Spink e Medrado 

(2004, p. 41) que o sentido é uma construção realizada “na dinâmica das relações sociais 

historicamente datadas e culturalmente localizadas”. Dessa forma, o ato de avaliar, 

compreendido no âmbito do sentido, assenta-se como processo de construção humana, um 

processo que, apesar de sua natureza difusa no bojo das relações humanas, não é natural, mas 

social, cultural e historicamente localizado. Como afirmam Laclau e Mouffe (1990, p. 117): 
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“(...) não há nenhum fato cujo sentido possa ser lido transparentemente”. Dessa forma, a 

construção do sentido, como ação humana, está integrada a um sistema relacional que é 

social, mas essa ação não cria os objetos, antes dá o sentido aos mesmos, o que só é possível 

dentro de uma configuração discursiva, integrado “a um sistema de regras socialmente 

construído” (Ibidem, p. 115). O ato de avaliar é uma construção social e histórica, pois como 

humanos não “nascemos” avaliadores, tornamo-nos avaliadores nas relações estabelecidas. 

Nessa constituição como avaliadores, os sujeitos constroem um sentido sobre uma “coisa”, 

processos e ações, e este não se resume simplesmente à palavra pronunciada concebida como 

um código ou uma mensagem num texto, decifrável e comum aos conhecedores de uma 

língua. Apesar do elemento verbal presente, o sentido depende de condições específicas que 

são resultado das necessidades, normas e relações que estabelecem os sujeitos expressando 

valores, critérios, normas, regras, objetivos, entre outras. O sentido também não é inerente a 

um processo, ação ou objeto; antes, foi atribuído nas relações que são estabelecidas na prática 

social. 

 Diante das considerações acima apresentadas, podemos afirmar que avaliar é um ato 

humano, cultural, social e historicamente construído nas relações, uma prática de atribuição 

de sentido ao mundo. Avaliar é uma prática social, isso significa dizer que não é uma 

atividade inerente a um sujeito, antes constitutiva dos sujeitos em relação, significando o 

mundo e a si mesmos, agindo, resistindo e interagindo. Nesse sentido, compreendemos a 

avaliação como prática social significada, que articula palavras e ações, logo um discurso. 

 O discurso da avaliação produz sentidos, entretanto, esse sentido, atribuído no ato de 

avaliar não se caracteriza como um sentido universalizado, isto é, não há um único sentido ou 

um que seja absoluto, permanente; antes, o sentido é provisório, incompleto, precário mesmo 

dentro de condições históricas e sociais. Isto porque fixar um sentido é uma busca constante 

na luta presente no campo da discursividade; tendo em vista que não existe uma garantia de 

que determinadas explicações ou efeitos de sentido sejam capazes de serem universalizados, 

sempre há uma disputa, na tentativa de dominar o campo de discursividade, em relação aos 

sentidos construídos acerca da sociedade, instituição, sujeitos, coisa ou conceito. 

 Compreendemos o campo da discursividade como “o terreno necessário da 

constituição de toda prática social” (LACLAU; MOUFFE, 2006, p. 151); o lugar das relações 

sociais, da constituição dos significados, das lutas, das ações e reações, das articulações. 

 A disputa no campo da discursividade é resultado das lutas constitutivas em busca da 

fixação de um sentido e anulação dos demais sentidos que disputam o campo. Sendo o campo 
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da discursividade um espaço de luta, as relações sociais presentes nesse espaço são 

constituídas de relações de poder. Compreendendo a avaliação como prática social, as 

relações de poder são constitutivas dessa prática, podendo afirmar que o social é constitutivo 

do político, como salientaram Marchart e Critchley (2008). Logo, o discurso da avaliação se 

constitui como uma prática social e política. 

 No discurso da avaliação como ação significada social e politicamente, os sujeitos 

constroem sentidos sobre o mundo, sobre si mesmos e ao que fazem nesse mundo, e nessa 

prática social, cultural e histórica significam relacionalmente seu fazer no mundo.  

 

1.2 O Discurso: Aspectos do debate nas ciências sociais 

 

 Segundo Burity (2007), a análise do discurso (doravante AD) começa a ser utilizada 

como alternativa metodológica, nas ciências sociais, a partir da influência da análise do 

discurso francesa, na área da linguagem, tendo como um dos seus teóricos Pêcheux. Os 

estudos de Pêcheux (2002) se concentravam nas questões relativas ao aspecto funcional da 

linguagem, apresentando como eixo o lugar da produção e os mecanismos que geram “a 

evidência” do sentido. Tal abordagem exige do analista um trabalho de “descrição” e de 

“interpretação”. Como afirma Pêcheux (2002, p. 50) em relação ao trabalho do analista: “A 

primeira exigência consiste em dar o primado aos gestos de descrição das materialidades 

discursivas”. A descrição, segundo o autor, é a primeira exigência, mas nela não se encerra o 

trabalho do analista, tendo em vista que a descrição é um processo de investigação muito 

característico da tradição positivista e naturalista que “desengaja o expectador”, como afirma 

Howarth (2000). Segundo Guba e Lincoln (1994, p. 108), “O termo positivismo denota a 

„visão predominante‟ que tem dominado o discurso formal nas ciências físicas e sociais por 

400 anos”
1
. Para este paradigma, a pesquisa tem como princípio a busca da verdade, que se 

efetiva através do conhecimento da realidade. Para se chegar ao conhecimento da realidade, 

cabe ao pesquisador o exercício da observação. Conhecer é observar. No paradigma 

positivista, a descrição é uma categoria analítica, tendo em vista que “somente são reais os 

conhecimentos que repousam sobre fatos observados” (COMTE, 1978, p. 24). Dessa forma, o 

processo de descrição da realidade, tem como princípio que conhecer é: dizer “como as coisas 

são” e verificar a relação causa-efeito, generalizando os resultados. Tal paradigma é criticado 

                                                 
1
 “The term positivism denotes the “received view” that has dominated the formal discourse en the physical 

social sciences for some 400 years” 
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pelas Ciências Interpretativas, entre elas a hermenêutica, a fenomenologia e a análise do 

discurso. Segundo Schwandt (1994, p. 119), 

 

Historicamente, pelo menos, os adeptos das ciências interpretativas argumentam em 

favor pela singularidade da pesquisa humana. Eles apresentam várias refutações da 

interpretação naturalista nas ciências sociais (basicamente a visão de que os 

objetivos e métodos das ciências sociais são idênticos aos das ciências 

naturais). Sustentam que as ciências mentais (Geisteswissenschaften) ou ciências 

culturais (Kulturwissenschaften) foram de um tipo diferente das ciências naturais 

(Naturwissenschaften): O objetivo das últimas é a explicação científica (Erklaren), 

enquanto os objetivos das primeiras é a captura e o entendimento (Verstehen) do 

“sentido” dos fenômenos sociais.
2
 

 

 A apreensão do sentido é o objetivo dos que estudam os fenômenos sociais a partir das 

Ciências Interpretativas. Para estas, o fenômeno social precisa ser compreendido, o que 

significa ir além da descrição. Quanto ao objetivo, esse poderia ser assim definido como 

estudar, interpretar e entender a realidade, o que implica compreender e interpretar os 

significados e as práticas construídas. Na mesma compreensão, citando o trabalho exercido 

pela Ciência da Hermenêutica
3
, salienta Howarth (2000, p. 172): 

 

Enquanto a meta do positivismo é a explicação objetiva de uma realidade 

independente existente, os hermenêuticos visam entender e interpretar um mundo de 

práticas sociais significativas de „dentro‟, isto é, em vez de ver a realidade como 

„expectador desengajado‟, os hermenêuticos sempre se encontram com um mundo 

de significados e práticas construídas, e buscam fazer este mundo mais inteligível.
4
 

 

 A crítica ao positivismo em relação à explicação objetiva da realidade se ancora nas 

restrições ao modelo de pesquisa que esta abordagem defende possível a aplicabilidade às 

práticas sociais. Na abordagem positivista, a ênfase se localiza na racionalidade científica, 

com base em princípios, tais como: unidade na ciência em termos de fundamentação lógica e 

metodológica, modelo hipotético-dedutivo, universalidade do conhecimento científico e 

                                                 
2
 “Historically, at least, interpretivists argued for the uniqueness of human inquiry. They crafted various 

refutations of the naturalistic interpretation of the social sciences (roughly the view that the aims and methods 

of the social sciences are identical to those of the natural sciences). They held that the mental sciences 

(Geisteswissenschaften) or cultural sciences (Kulturwissenschaften) were different in kind than the natural 

sciences (Naturwissenschaften): The goal of the latter is scientific explanation (Erklaren), whereas the goal of 

the former is the grasping or understanding (Verstehen) of the "meaning" of social phenomena.” 
3
 A Hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação, sendo considerada 

como “Ciência da Interpretação”, originalmente utilizada como método para análise dos textos sagrados – a 

Bíblia. Para maiores aprofundamentos sugerimos: HABERMAS, Jürgen. Pensamento pós-metafísico: estudos 

filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990; e GADAMER, Hans-George. Verdad y método: 

fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1993. 
4
 “Whereas the goal of positivism is the objective explanation of an independently existing reality, 

hermeneuticist aim to understand and interpret a World of meaningful social practices from the inside, that is, 

rather than viewing “objective reality” as a “disengaged spectator”, hermeneuticists always find themselves 

with a world of constructed meanings and practices, and seek to make this world more intelligible”. 
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neutralidade do pesquisador. Assim como a premissa de que as ciências sociais deveriam 

estudar a sociedade de forma objetiva, neutra, livre de preconceito, de juízos de valor e de 

prenoções (SANTOS, 2000). Nesse sentido, as ciências interpretativas salientam que a ação 

de entender a realidade não pode ser metodologicamente entendida como descrever a 

realidade, cabendo ao pesquisador entender e interpretar essa realidade não como um dado 

objetivo, nem como um fenômeno natural, cujas leis observadas em relação ao fragmento do 

fenômeno podem ser generalizadas ao universo do mesmo. Antes, a realidade social é um 

“mundo de significados e práticas construídas”, como salientou Howarth (2000). 

 A compreensão da importância dos significados estabelecidos pelos sujeitos, nas 

relações históricas e sociais que estes estabelecem, é reconsiderada na proposição de Pêcheux 

(2002). Sendo assim, sem desconsiderar a descrição, coloca-a como parte da ação 

metodológica. Entretanto, compreendendo-a limitada quanto à apreensão do sentido, evoca a 

necessidade de outra ação do analista, uma segunda exigência: a “interpretação”, isto porque, 

para Pêcheux (2002, p. 53), 

 

A conseqüência do que precede é que toda descrição (...) está intrinsecamente 

exposta ao equívoco da língua: todo enunciado é intrinsecamente suscetível de 

tornar-se outro, diferente de si mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido 

para derivar para um outro (...) Todo enunciado, toda seqüência de enunciados é, 

pois, linguisticamente descritível como uma série (léxico-sintaticamente 

determinada) de pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar a interpretação. É 

nesse espaço que pretende trabalhar a análise de discurso.  

 

 A descrição está exposta ao equívoco diante do “deslocamento do sentido”, e esse 

deslocamento traz a exigência da interpretação que trabalha diante dos “pontos de deriva” 

(PÊCHEUX, 2002) dos sentidos que se deslocam para “um outro”, “tornam-se outro, 

diferente de si mesmo”; aspectos que a descrição não trabalha. Entretanto, para Orlandi 

(1988), haveria uma terceira exigência, pois não é a análise do discurso que atribui o sentido, 

este foi produzido num contexto imediato e histórico, dessa forma “o que ela [AD] faz é 

problematizar a relação com o texto, procurando apenas explicitar os processos de 

significação que nele estão configurados, os mecanismos de produção de sentidos que estão 

funcionando” (Ibidem, p. 117). A AD compreende que o significado do discurso não é 

arbitrário, antes constitutivo das relações realizadas com a cultura, a história, o social, através 

da linguagem, o que implica uma ação de “explicitar” os processos de produção de sentido. 

 Descrição, interpretação e explicitação dos mecanismos de produção de sentidos, 

tornam-se dispositivos metodológicos para a AD, que no fazer das ciências sociais oferece aos 
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pesquisadores uma alternativa metodológica distante daquela, própria das ciências naturais, 

baseada na observação e descrição. 

 Vale salientar que em relação à análise do discurso há aqueles que não consideram a 

AD como um método, preferindo denominá-la “Estudos do Discurso”, como Dijk (2008, p. 

11), ao afirmar que 

 

A análise do discurso em si não é um método; antes, constitui um domínio de 

práticas acadêmicas, uma transdisciplina distribuída por todas as ciências humanas e 

sociais. Pela mesma razão, prefiro usar o rótulo Discourse Studies (DS), ou seja, 

Estudos do Discurso (ED) para essa disciplina (grifos do autor). 

 

 Salienta o autor que a AD é transdisciplinar, pois dependendo dos objetivos em 

relação ao tema que se deseja investigar, ou diante da natureza dos dados ou dos interesses e 

habilidades do pesquisador, este dispõe da AD no domínio das práticas acadêmicas, não se 

constituindo em um método. Continua Dijk (Ibidem, p. 13): “os métodos (...) são escolhidos 

de modo que a pesquisa possa contribuir para a apoderação social de grupos dominados, 

especialmente no domínio do discurso e da comunicação”. Para o desenvolvimento da 

pesquisa acerca dos mecanismos de dominação utilizados no discurso e na comunicação, a 

AD pode se utilizar de uma diversidade de métodos, que o autor prefere denominar de 

“abordagens analíticas em estudos do discurso”, podendo o pesquisador dispor dentre os já 

existentes nas ciências sociais como da observação participante e o método etnográfico, os 

quais podem ser inclusive combinados. 

 Divergindo de Dijk em relação ao aspecto metodológico, autores como Fairclough 

(2008) e Silva (2002) apresentam duas abordagens: uma “Análise do Discurso Crítica”, 

(doravante ADC), e a “não-crítica”. O que diferencia as duas abordagens, segunda Silva 

(2002, p. 9-10), é que a “ADC não só descreve, mas também mostra como o discurso é 

moldado pelas relações de poder e ideologia”, enquanto as não-críticas trabalham com a 

descrição e interpretação das práticas discursivas.  

 Silva (2002) acrescenta como características de uma abordagem crítica os estudos que 

buscam mostrar os efeitos das relações de poder presentes no discurso, a luta pelo/no poder, 

as formas que asseguram a reprodução de poder, os sistemas de conhecimento e crença 

legitimadores de relações de poder e os efeitos ideológicos em sociedades e instituições. 

Sobre a divisão do campo da AD, Fairclough (2008, p. 31-32) entende que 

 

Tal divisão não é absoluta. As abordagens críticas diferem das abordagens não-

críticas não apenas na descrição das práticas discursivas. Mas também ao mostrarem 

como o discurso é moldado por relações de poder e ideologias e os efeitos 
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construtivos que o discurso exerce sobre as identidades sociais, as relações sociais e 

os sistemas de conhecimento e crença, nenhum dos quais é normalmente aparente 

para os participantes do discurso. 

 

 O autor compreende o campo de estudo da AD não através de uma divisão absoluta 

entre as abordagens críticas e não-críticas. Estabelece como críticas aquelas que, no estudo 

das práticas discursivas, compreendem o discurso como prática social, “moldado por relações 

de poder e ideologias”, e os efeitos produzidos na ação dos sujeitos sobre o mundo e sobre os 

outros, assim como um sistema de conhecimento e crenças construído, que contribui para 

reproduzir ou transformar a sociedade. Salienta que nem sempre seus efeitos construtivos são 

evidentes para os sujeitos. Segundo Fairclough (2008), o discurso contribui para a 

constituição das estruturas sociais, que se reproduzem ideologicamente no discurso, ao 

mesmo tempo em que moldam e restringem o discurso. Dessa forma, o discurso, construído 

nas relações estabelecidas na prática social, não é a construção de um sujeito; antes, encontra-

se enraizado nas estruturas ideológicas, políticas, econômicas e culturais, estabelecendo uma 

relação de interdependência com o poder e a ideologia. Nesse sentido, afirma Fairclough 

(2008, p. 99): 

 

A análise de um discurso particular como exemplo de prática discursiva focaliza os 

processos de produção, distribuição e consumo textual. Todos esses processos são 

sociais e exigem referência aos ambientes econômicos, políticos e institucionais 

particulares nos quais o discurso é gerado. 

 

 Na AD, segundo o autor, o texto como discurso precisa ser compreendido na 

perspectiva da intertextualidade, levando-se em conta as formas de produção, distribuição e 

consumo, o que exige uma análise histórica de tratamento dos textos, e remete às condições 

de produção enunciadas por Foucault, na Ordem do Discurso.  

Foucault (2006, p. 8-9) supõe que “em toda sociedade a produção do discurso é ao 

mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 

procedimentos”, os quais poderiam ser agrupados em um primeiro grupo cuja função se 

constituiria como de controle, delimitação e sujeição do discurso, sendo estes internos e 

externos. 

 Entre os procedimentos de controle que funcionam como sistemas de exclusão 

externos, e que “põe em jogo o poder e o desejo”, Foucault (2006, p. 21) aponta os seguintes: 

a interdição que opera por meio do tabu, ritual e o direito de dizer a palavra, os quais 

“revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder” (Ibidem, p. 10); 

separação/rejeição localizando o lugar de quem fala, nesse sentido “basta pensar em todo o 
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aparato de saber mediante o qual deciframos a palavra; basta pensar em toda a rede de 

instituições que permite a alguém (...) escutar a palavra” (Ibidem, p. 12); e verdadeiro e falso 

ou a vontade de verdade e vontade de saber, ou seja, o que é considerado verdadeiro ou não 

que se reconhece “pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é valorizado, 

distribuído e de certo modo atribuído” (Ibidem, p. 17). 

 Entre os procedimentos internos de controle do discurso, que funcionam como se 

buscassem “submeter outra dimensão do discurso” (Ibidem, p. 21), estão “a do acontecimento 

e do acaso” (Ibidem), os quais exercem o controle e o limite sobre o próprio discurso, sendo 

estes: o comentário que “conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua parte: permite-lhe dizer 

algo além do texto mesmo, mas com a condição de que o texto mesmo seja dito e de certo 

modo realizado”, o qual opera com a memória, o interdiscurso, o deslocamento e a reaparição 

(Ibidem, p. 25-26); o autor que opera como “princípio de argumento do discurso, como 

unidade e origem de suas significações, como foco de sua coerência” (Ibidem, p. 26), 

assumindo a função do autor; as disciplinas as quais precisam apresentar um “plano de 

objetos determinados”, terem sido construídas “sobre um modelo”, estarem inscritas em certo 

“horizonte teórico”, preencherem “exigências complexas e pesadas”. “A disciplina é um 

princípio de controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma 

identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras” (Ibidem, p. 36).  

  Há, ainda, os procedimentos que atuam como sistemas de restrição do discurso e 

determinam “as condições de seu funcionamento, de impor aos indivíduos que os pronunciam 

um certo número de regras e assim de não permitir que todo mundo tenha acesso a eles” 

(Ibidem, p. 36-37), sendo esses responsáveis pela “rarefação dos sujeitos”: o ritual que 

“define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam” (Ibidem, p. 39); as 

sociedades de discurso que operam com o segredo e divulgação de um discurso, “cuja função 

é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em um espaço fechado, distribuí-

los somente segundo regras estritas, sem que seus detentores sejam despossuídos por essa 

distribuição” (Ibidem, p. 39); a doutrina compreendida como a pertença a um campo 

discursivo sendo “a única condição requerida é o reconhecimento das mesmas verdades e a 

aceitação de certa regra (...) liga os indivíduos a certos tipos de enunciação e lhes proíbe, 

conseqüentemente, todos os outros” (Ibidem, p. 42-43); e a apropriação social dos discursos 

que “é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os 

saberes e os poderes que eles trazem consigo” (Ibidem, p. 44). 
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 Compreender como os discursos são construídos através de procedimentos que 

buscam garantir a sua produção, distribuição e controle são tarefa do analista, a qual busca 

explicar o conjunto complexo e difuso que os constitui, desvendando as séries que o 

compõem, as regularidades e a dispersão que os formam, como afirmou Foucault (2006, p. 

70): “a análise do discurso, assim entendida, não desvela a universalidade de um sentido; ela 

mostra à luz do dia o jogo de rarefação imposta, com um poder fundamental de afirmação”, se 

opõe dessa forma o autor tanto à inexistência de um método quanto à existência de um 

significante, isto porque sua preocupação se assenta sobre a maneira que os sujeitos produzem 

seus textos enquanto fala e escrita. 

 No tocante a uma possível divisão na AD, entre abordagens críticas e não-críticas, 

Maingueneau (2010, p. 64) afirma que “a análise do discurso, de fato é, por sua própria 

natureza, portadora de uma dimensão crítica”, o que se materializa pela seleção de seus 

objetos, pelo caráter “dessacralizante” de sua natureza, por não “autonomizar” os textos 

relacionando-os a “práticas sociais e a interesses situados” (Ibidem, p. 65), colocando em 

questão a categoria sujeito, “que se encontra dispersa numa pluralidade de práticas discursivas 

reguladas e dominadas por um interdiscurso” (Ibidem). Para o autor, a análise crítica do 

discurso está estabelecida no trabalho que é próprio, constitutivo da análise do discurso. 

Assim não haveria uma análise de discurso que não fosse crítica. 

 

A fronteira entre a ACD e a análise do discurso, no meu entendimento, só pode ser 

indecidível. Não se pode opor uma análise do discurso que não teria nenhuma 

dimensão crítica e uma ACD que se caracterizaria por uma finalidade crítica 

explicitamente assumida. (MAINGUENEAU, 2010, p. 64). 

 

 Ao assumir a dimensão crítica como constituinte da AD, Maingueneau (2010) se opõe 

a Fairclough (2008) e Silva (2002), salientando uma “finalidade crítica” assumida pela AD 

que impossibilitaria uma AD não-crítica, desde a seleção do objeto de investigação, 

caracterizado por uma desconfiança em relação à linguagem, o questionamento da autoridade 

dos textos e a desconfiança sobre a transparência da linguagem. 

 Compreendemos que a centralidade na linguagem, que encaminha o analista para além 

da descrição, chegando ao campo das ciências interpretativas, é o ponto de partida dos que 

trabalham com a análise do discurso. Entretanto, o lugar de centralidade da linguagem foi 

sendo deslocado e esse trabalho de deslocamento, de ir além da análise do discurso como 

ferramenta de análise, implicou na constituição do debate sobre uma teoria do discurso, como 

salientam Burity (2007) e Howarth (2000). 
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 Na seção seguinte tratamos de apresentar a trajetória do Discurso indo além das 

questões metodológicas e aproximando-se de uma teoria do Discurso. 

 

1.3 Discurso: da Análise à Teoria 

 

 Segundo Howarth (2000, p. 128)
5
, 

 

A Teoria do Discurso está preocupada com a compreensão e interpretação dos 

significados socialmente produzidos, em vez de procurar pelas explicações causais 

objetivas e isso significa que um dos principais objetivos da pesquisa social é 

delinear as regras e as convenções historicamente específicas que estruturam a 

produção de significados em contextos históricos específicos. 

 

 A produção dos significados é a “preocupação” da Teoria do Discurso (doravante TD), 

mas analisada a partir das regras e convenções de sua produção em um contexto sócio-

histórico. Na TD, o social é a centralidade: os atores sociais, a transformação social, a 

explicação do social, as relações e as práticas sociais, a constituição do social. Dessa forma, 

procura fornecer novas formas de interpretação e elucidação do significado, não através da 

recuperação e reconstrução dos significados produzidos pelos atores sociais, mas “através do 

exame das estruturas particulares em que os agentes sociais articulam projetos hegemônicos 

e formações discursivas” (Ibidem, p. 129)
6
. Nesse sentido, cabe aos teóricos do discurso 

responder: “como, sob que condições, e por que razões, os discursos são construídos, 

contestados e mudados” (Ibidem, p. 131)
7
. 

 Burity (2007, p. 74) afirma que entre a TD e a AD “não se trata de estabelecer uma 

demarcação categórica” e justifica sua posição da seguinte forma: 

 

Não é que a teoria do discurso faça inteiramente outra coisa que a análise do 

discurso. Ela chega mesmo a intercambiar, por vezes, com esta última, sua auto-

designação. Identifica seus praticantes como “analistas do discurso”. Compartilha 

uma noção de textualidade que vai além do escrito e do falado. Interroga-se, ao lidar 

com a linguagem, sobre a sua opacidade enquanto medium do ideológico e do 

político (através do conceito de discurso). 

 

                                                 
5
 “Discourse theory is concerned with understanding and interpreting socially produced meanings, rather than 

searching for objective causal explanations, and this means that one of the major goals of social inquirity is to 

delineate the historically specific rules and conventions that structure the production of meanings in particular 

historical contexts” 
6
 “This is achieved by examining the particular structures within which social agents take decisions and 

articulate hegemonic projects and discursive formations”. 
7
 “(…) how, under what conditions, and for what reasons, discourses are constructed, contested and change.” 
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 Parece-nos, entretanto, que a posição de Burity (2007) apresenta-se divergente em 

relação ao afirmado por Howarth (2000), tendo em vista que este considera os pesquisadores 

da TD não como analistas, mas como teóricos do discurso. Mas essa não seria a diferença 

principal. A questão se coloca quanto à “opacidade” do discurso enquanto condição ou estado 

médio do “ideológico e do político”. Segundo Howarth (op. cit.), sendo o objeto teórico 

construído dentro de um sistema histórico, relacional e específico da produção do 

conhecimento, a tarefa do pesquisador não seria tornar os “significados inteligíveis”, o que 

encaminharia para uma “hermenêutica da recuperação”, onde o inacessível não era o próprio 

texto, mas o seu significado original, escondido por práticas ou discursos; nesse sentido a TD 

trabalha com a compreensão e a explicação da articulação dos sujeitos por “projetos 

hegemônicos” e “formações discursivas” (HOWARTH, 2000). 

 Apesar de entender que não há uma demarcação categórica entre TD e AD, segundo 

Burity (2007), a diferença reside na rejeição que a TD faz “da distinção entre o discursivo e o 

extra-discursivo
8
 e de sua definição formal de discurso que transcende o domínio da 

linguagem tal como trabalhada na linguística e pressuposta como um dado empírico pelo 

mainstream das ciências sociais” (BURITY, 2007, p. 73). Nesse sentido, a linguagem é 

tomada não como o centro da análise, mas como uma das dimensões da prática social, o que 

implica a inclusão dos sujeitos e sua relação com o social que é constituído e transformado 

discursivamente e nesse processo os sujeitos e a “realidade” são também construídos no 

âmbito do discursivo. Segundo Marchart (2009, p. 197), 

 

(...) o âmbito do „ser‟ coincide inteiramente com o âmbito do discursivo, e a mera 

existência física de um objeto sempre terá que ser mediada pelo discurso. Na medida 

em que todo „ser‟ se constrói discursivamente, e, o inverso, o discursivo constitui o 

horizonte de todo „ser‟, a teoria do discurso, implícita ou explicitamente, constitui 

uma ontologia.
9
 

 

 A ontologia é uma dimensão fundamental da TD, tendo em vista que o “ser” só pode 

ser compreendido dentro do campo discursivo. Nesse sentido, a TD seria compreendida como 

a Teoria da Significação, pois segundo Marchart (2009, p. 145), “encontramo-nos não 

somente com uma teoria da „significação política‟, senão com uma „teoria da significação‟”. 

A TD implica um paradigma que advoga que a realidade é formada e construída nas relações 

                                                 
8
 Também considerado não-discursivo. Compreendemos o extradiscursivo a partir da explicação introduzida por 

Žižek (2007, p. 16): “O espaço intersubjetivo concreto da comunicação simbólica é sempre estruturado por 

vários dispositivos textuais (inconscientes) que não podem ser reduzidos a uma retórica secundária”. 
9
 Tradução livre do texto em espanhol feita pela autora. 
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sociais, históricas e culturais que estabelecem os sujeitos no campo da discursividade. Afirma 

Marchart (2009, p. 200) que a TD tem status de uma ontologia. 

 

[Tenho] dado razões para argumentar que a teoria do discurso, tem o estatuto de uma 

ontologia. A natureza do "ser" modificada automaticamente a partir da perspectiva 

da teoria do discurso, porque o campo de objetividade agora é compreendido em 

termos do discursivo. 

 

 A TD compreende que os sujeitos constroem o mundo e através dessa ação significada 

dão sentido às coisas. Advoga o autor uma ontologia, uma teoria da significação do “ser”. 

 

1.3.1 Teoria do Discurso 

 

 A Teoria do Discurso, na perspectiva que trabalham Laclau e Mouffe (1990, 2006), 

compreende o discurso como prática social, e nesse sentido as palavras não têm valor em si 

mesmas. Conforme Barrett (2007, p. 257), “o discurso não é um texto ou uma fala, ou coisa 

similar. O termo diz respeito, sobretudo ao sentido”. Assim o sentido não está dado, nem é 

absoluto. O sentido nunca está pronto e acabado, imprimindo para o analista a necessidade de 

desconstrução dos discursos em busca da construção dos sentidos que foram sendo articulados 

em práticas sociais que pertencem a um determinado contexto histórico, o que implica a 

existência de um processo articulatório e interativo. O discurso, na perspectiva da TD, não se 

limita à fala e à escrita, nem à busca de uma verdade subjacente e escondida, muito menos 

reconstruir sentidos ocultos, antes se insere em um sistema relacional, no engajamento de 

sujeitos na ação significada de construção/produção histórica e social. Procura-se, dessa 

forma, analisar a “maneira pela qual as forças políticas e atores sociais constroem sentidos no 

interior de uma estrutura social incompleta e indecidível” (HOWARTH, 2000, p. 129)
10

. 

 Isto significa dizer que toda configuração social é uma configuração significativa 

(LACLAU; MOUFFE, 1990) e todo “ser” é constituído no discurso. Para exemplificar a 

constituição do sentido, Laclau e Mouffe (1990, p. 116) apresentam como exemplo os fatos 

naturais, que transcreveremos abaixo: 

 

O que podemos dizer acerca do mundo natural, acerca dos fatos da física, da 

biologia ou da astronomia, que não estão aparentemente integrados nas totalidades 

significativas construídas pelos sujeitos? A resposta é que os fatos naturais são 

também fatos discursivos. E o são pela simples razão de que a idéia de natureza não 

                                                 
10

 “The way in which political forces and social actores construct meanings within incomplete and undecidable 

social structures”. 
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é algo que está aí simplesmente dada, para ser lida na superfície das coisas, senão 

que é ela mesma, resultado de uma lenta e complexa construção histórica e social. 

Denominar a algo como objeto natural é uma forma de concebê-lo que depende de 

um sistema classificatório. Entretanto, isto não põe em questão o fato de que esta 

entidade que chamamos: “pedra” exista no sentido de que está presente aqui e agora, 

independente de minha vontade, não obstante, o fato de que seja uma “pedra” 

depende de um modo de classificar os objetos que é histórico e contingente. 

 

 O objeto/coisa existe, tem uma materialidade referencial, e isto independe do sujeito, 

mas “o sentido dos objetos físicos deve ser entendido pela apreensão de seu lugar num 

sistema (discurso) de normas socialmente construídas” (BARRETT, 2007, p. 258). O sentido 

só pode ser compreendido através das relações, dos “sistemas classificatórios”, das 

“condições de produção” do conhecimento, que são construídas pelos sujeitos em relação, e 

que se constituem como contingentes e históricas, dentro do campo discursivo. Nesse 

processo de significar as coisas, os fatos naturais e sociais, o discurso constitui o critério “de 

verdade”, ou “vontade de verdade” como afirmou Foucault (2006, p. 17): “essa vontade de 

verdade (...) apóia-se sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e 

reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas...”. O “sistema classificatório” não é 

espontâneo, ou inerente aos seres, antes construído sobre um “suporte institucional”, a partir 

de um “conjunto de práticas” e regras, as quais validam, distribuem e consentem o 

conhecimento produzido, e este lugar discursivo é um espaço de luta, o que significa dizer que 

o sentido não está na coisa, objeto, ação e processo e o “sentido pode ser outro”, tendo em 

vista que é construído dentro de uma determinada formação discursiva. Assim, como afirmam 

Laclau e Mouffe (1990, p. 123), 

 

(...) nenhuma totalidade discursiva é percebidamente auto contida – sempre haverá 

um exterior que a distorce e a impede de constituir-se inteiramente a si mesma - isto 

implica que a forma e a essência dos objetos estão penetradas por uma instabilidade 

e precariedade básicas, as quais constituem sua possibilidade mais essencial. 

 

 Um objeto “só é”, porque é parte de um sistema de relações com outros objetos, sendo 

essas relações socialmente construídas, não dadas nem “auto contidas”. Tomando o exemplo 

de uma “pedra”, citado por Laclau e Mouffe (1990): uma pedra poderia ser definida como um 

objeto de contemplação estética ou um projétil, essa definição não coloca em dúvida a sua 

existência, mas define o sentido: ser um projétil ou objeto de contemplação só é possível em 

um sistema de relações. 

 Dessa forma é que a identidade dos elementos é relacional, não possibilitando uma 

“essência fixa”, tendo em vista os elementos estarem sempre expostos à interferência de 
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estruturas externas, o que Laclau e Mouffe (Ibidem) definiram como “sistema de 

diferenças
11

”. Salienta-se, entretanto, como esclarece Barrett (2007, p. 258), que não há nessa 

assertiva um questionamento da materialidade referencial – a existência - dos elementos, e 

complementa: “Laclau e Mouffe não derrubam nem dissolvem tudo no discurso: eles insistem 

em que não podemos apreender o não-discursivo ou pensar nele senão em categorias 

discursivas contextualizantes”. Dessa forma, a questão diz respeito ao sentido, em relação à 

compreensão de sua construção que resulta do sistema de regras constituintes de uma prática 

articulatória, ou seja, o “ser” e sua existência são mediados pelo discurso. 

 Quanto ao “sistema de diferenças” ou “o discursivo”, espaço de luta e de articulação, 

ou como afirmou Marchart (2009, p. 182), “o jogo infinito das diferenças”, o que se 

estabelece como princípio é a impossibilidade de um fundamento último e não a 

impossibilidade de qualquer fundamento. Diferença não é distinção. “A lógica da diferença é 

uma lógica de expansão e complexidade cada vez maior [do espaço político]” (LACLAU; 

MOUFFE, 2006, p. 174), o que corresponderia à articulação de elementos diversificados sob 

um mesmo termo. Como exemplo, Barrett (2007) apresenta a análise que Laclau e Mouffe 

fazem do termo “Movimentos Sociais”, que desloca do lugar privilegiado o sentido de “luta”. 

O lugar ocupado pelo termo “luta de classes” é deslocado de sentido, dando lugar a lutas 

diversificadas feministas, éticas, ecológicas, das minorias sexuais e antirracistas, entre outras, 

que sob o termo “Movimentos Sociais” são agrupadas. Esse “sistema de diferenças” promove 

uma “lógica de equivalência”. Segundo Laclau e Mouffe (2006, p. 174), “a lógica da 

equivalência é uma lógica de simplificação do espaço político”. Ou seja, os discursos que 

antes ocupavam uma posição diferencial no espaço social foram agrupados e articulados em 

um novo discurso que agora os representa. 

 A lógica da equivalência explica a dificuldade de “fixação última do sentido”, assim 

como a absoluta não fixação do sentido. “A impossibilidade de fixação última do sentido 

implica que haja fixações parciais. Porque, caso contrário, o fluxo mesmo das diferenças seria 

impossível. Para subverter o sentido, deve haver um sentido” (LACLAU; MOUFFE, 2006, p. 

152). Nesse sentido, afirmam que o discurso busca dominar o campo da discursividade, deter 

o fluxo das diferenças e fixar parcialmente os sentidos, mas não há nada que garanta que 

                                                 
11

 Segundo Barrett (2007, p. 249), “Derrida elaborou uma teoria da linguagem como o infindável “jogo dos 

significantes”, e uma teoria do sentido linguístico como sendo construído através de relações de diferença 

numa cadeia. A diferença passou a figurar, numa ampla faixa da teoria social moderna como o exemplo dessa 

abordagem da linguagem, e como a marca de uma rejeição do sentido absoluto, ou como dizem Laclau e 

Mouffe, da „fixidez última‟ do sentido”. 
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determinadas explicações, ou conceitos, ou projetos políticos, sejam capazes de serem 

universalizados, sempre há uma disputa, “jogo de significados” no campo da discursividade. 

 Acrescenta Marchart (2009) que compreender toda configuração social como um 

discurso no “jogo infinito de diferenças” é compreendê-la como incompleta, precária, numa 

luta para a fixação de sentidos, numa busca em direção a um fechamento, mesmo que seja 

sempre parcial e provisório, isto porque as estruturas discursivas externas interpelam sempre. 

A busca pelo fechamento é o momento do político, da luta hegemônica, da fixação do sentido, 

do antagonismo. Segundo Marchart (2009, p. 186), “na teoria de Laclau, „antagonismo‟, 

originalmente nomeia a divisão equivalencial de um campo discursivo (...) em dois campos”, 

o que implicaria dizer que o antagonismo separa o que é do que não é. Essa divisão diferencia 

“o não-ser”, do que foi hegemonicamente articulado como “o que é”, e esse “resto” – “não-

ser”, aquilo que não foi articulado impossibilita o fechamento do social, tendo em vista que 

não foi excluído ou destruído, apenas separado, e é esse “resto” a possibilidade da emergência 

de novos sentidos. “É também nesse sentido que toda tentativa de fixar, de estabelecer uma 

ordem está sujeita a sua subversão” (MUTZENBERG, 2008, p. 210). As relações sociais no 

campo da discursividade são constituídas de relações de poder, nessa busca/tentativa de 

dominar o campo, de fixar o sentido, logo são relações construídas no âmbito do político. 

  No discursivo, as práticas sociais, mesmo aquelas que não se apresentam, pelo menos 

não aparentemente, construídas no campo de disputas, ou melhor, no âmbito do político, 

como por exemplo, “comprar uma entrada para um concerto”, na realidade se constituem 

como práticas sociais cujas origens políticas podem ter sido esquecidas. Entretanto, o fato de 

suas origens terem sido esquecidas não deixa de serem políticas e podem, a qualquer 

momento, serem reativadas, como por exemplo, o fato de ir a um concerto “se converta em 

uma manifestação política” (MARCHART, 2009, p. 198). Dessa forma, “onde quer que 

olhemos, descobriremos o político na raiz mesma das relações sociais” (Ibidem). Em outras 

palavras, “as relações sociais são sempre relações de poder” (Ibidem). Marchart (2009, p. 

199) afirma que 

 

É possível interpretar uma erupção vulcânica como um fenômeno natural ou como a 

„ira de Deus‟, entretanto em ambos os casos a rede global de relações de poder (do 

discurso da ciência moderna ou do sistema de crenças da Igreja Católica) já deve 

estar em funcionamento, instituída politicamente, para que essa interpretação tenha 

êxito – grifo do autor.  
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 A identidade dos elementos é relacional, o que implicaria dizer que o processo 

relacional que constitui a identidade no campo da discursividade é constituído, ele mesmo, 

por relações de poder. Mutzenberg (2008, p. 209) afirma que “toda identidade ou objeto se 

constitui no contexto de uma ação”. Se levarmos em consideração as afirmações de 

Mutzenberg (2008) e Laclau (2008), podemos afirmar que a identidade se constitui política e 

inter-relacionalmente. Segundo Marchart (2009, p. 230), “em suma, o político - ainda que em 

pequenas doses – se encontra em todas as partes. Contudo, „em todas as partes‟ é um lugar 

peculiar que ninguém jamais viu”. Isso não significa que tudo seja político, antes que o 

sentido é político. E se o sentido é construído num campo discursivo, o discurso é, em 

essência, político. 

 O discurso se constrói através das práticas sociais em um campo de discursividade. 

Essas práticas são significadas e ressignificadas pelos sujeitos nas relações que estabelecem 

em um determinado contexto social e histórico, imprimindo significados, os quais estão 

presentes e referendados em uma memória, a qual de alguma forma torna a ser falada. Como 

afirmou Foucault (2006, p. 26): “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua 

volta”. O discurso é a prática articulatória, que joga com a interdição, e nesse processo deixa 

um “resto” não articulado, que luta dentro do campo discursivo pela subversão do que já 

existe ao mesmo tempo em que busca a hegemonia dos sentidos. Dessa forma, o trabalho do 

analista procura responder “(...) como determinados discursos são (re) produzidos, 

evidenciando conflitos, revelando a incompletude de tais discursos e fazendo emergir 

possibilidades que foram excluídas, explicitando antagonismos” (MUTZENBERG, 2008, p. 

212). Nesse sentido, os sentidos são criados nas relações sociais e históricas, quando os 

sujeitos buscam dar significado às coisas, ao seu fazer e seu viver. Este processo de 

significação é contingente, social, político e histórico. 

 Desta forma, compreendemos que os sujeitos dão sentido ao mundo, o qual se 

constitui de forma contingente. Ao construir o mundo em sentido, os sujeitos fazem-no, 

imbricados nas práticas sociais, na linguagem e na própria ação exercida. Os sentidos são 

construídos nas relações que se estabelecem dentro de um campo discursivo. E não há um 

sentido único, fixo ou estável, mas sentidos que disputam o domínio do campo da 

discursividade. Nesse processo, a articulação é uma estratégia vivida na luta com outros 

sentidos, isto porque a hegemonia em um campo não é resultado de uma “harmonia”, 

consenso ou mesmo uma convergência sobre o objeto em questão. Antes a ação hegemônica 

dentro de uma configuração ou contexto permite que um sentido se fixe provisoriamente, pela 
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ampliação dos sentidos particulares, no “jogo de diferenças” a ponto de fazer sentido a outros 

discursos dispersos no campo da discursividade. Partindo desse princípio, o mundo é uma 

construção política. Nesse sentido, afirma Burity (2007, p. 80), a TD  

 

(...) focaliza sobre a forma como a constituição da realidade social num dado 

momento se dá a partir de uma pluralidade de discursos em disputa, expondo as 

condições de possibilidade (e de impossibilidade) para a emergência de projetos e 

modelos de sociedade, organização e ação coletiva. 

 

 Assim estamos diante de uma teoria que, ao compreender e explicar, constrói a 

realidade e longe de ver a realidade como forma objetiva, como “algo dado”, busca analisar a 

produção de sentidos, sua construção, ressignificação, conflito e antagonismos. Fairclough 

(2008, p. 91) afirma que “o discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, 

mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado”. Assim, o 

discurso é ação, representação, significação, relação dos sujeitos sobre o mundo e no mundo, 

com os outros sujeitos e sobre estes. 

 A TD propõe-se então a explicar como, sob que condições e porque razões o discurso 

foi construído, mudado ou conservado (HOWARTH, 2000), assim como evidenciar conflitos, 

revelar sua incompletude, fazer emergir o que foi separado (MUTZENBERG, 2008) em um 

determinado campo discursivo, o que nos remete à categoria de campo, na perspectiva de 

Bourdieu, como espaço de luta e de articulação. 

 

1.4 O campo: luta e articulação 

 

 Segundo Bonnewitz (2003), os campos são resultados de uma diferenciação entre as 

práticas sociais e constituem-se como um espaço de relação que obedece a lógicas próprias, 

diferentes de outras lógicas em outros campos. Em cada campo há uma luta interna em busca 

da dominação do mesmo. Este é o conceito de Bourdieu, que tomaremos na busca de 

compreender os discursos que se estabelecem em disputa pelo campo da educação superior e 

as relações que esse campo estabelece com outros campos. O conceito de campo permite 

compreender o “jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em 

jogo que nele se geram” (BOURDIEU, 2010, p. 69). 

 A ideia de jogo pressupõe a existência de regras que orientam os sujeitos em relação 

ao jogo garantindo que este aconteça. Nesse jogo, aqui tratado como “jogo de linguagem”, a 

linguagem apresenta-se como instrumento necessário à ação exercida pelos sujeitos, 
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constituindo-se como instrumento de poder. Pois compreender o “jogo de linguagem” permite 

utilizar as regras para dominar o jogo e assim tomar posse do produto que está em jogo. De 

acordo com Lahire (2002, p. 47), “cada campo possui regras do jogo e desafios específicos, 

irredutíveis às regras do jogo ou aos desafios dos outros campos”. Entretanto, Lahire (Ibidem, 

p. 48) salienta que o jogo é uma luta, na qual “em luta uns contra os outros, os agentes de um 

campo têm pelo menos interesse em que o campo exista e, portanto, mantêm uma 

„cumplicidade objetiva‟ para além das lutas que os opõem”. A luta presente no campo não é 

para destruir o campo, antes diz respeito às “coisas materiais e simbólicas” que são 

produzidas. Dessa forma, a luta se constitui como domínio sobre as coisas materiais e 

simbólicas produzidas no campo. 

  Faz-se necessário dessa forma compreender o “jogo de linguagem”, pois a linguagem 

é um instrumento de poder na ação de dominar a produção “gerada” em um campo. Há nesse 

sentido um “jogo” ou “movimento” no campo relacionando poder e ação através da 

linguagem. O “jogo de linguagem” é o discurso e este, como já nos referimos antes, a 

constituição de sentidos. 

 O campo é espaço de produção cujo “trabalho de produção e de imposição do sentido 

faz-se tanto no seio das lutas do campo de produção cultural como por meio delas mesmas” 

(BOURDIEU, 2010, p. 143). Nesse sentido, o campo pode ser definido como o espaço 

discursivo do “jogo de linguagem”, na ação de produção e imposição do sentido que se 

materializa na criação das “coisas materiais e simbólicas”. A luta, ou melhor, “as lutas dão-se 

em torno da apropriação de um capital específico do campo (o monopólio do capital 

específico legítimo) e/ou da redefinição daquele capital” (LAHIRE, 2002, p. 47); assim, as 

“coisas materiais e simbólicas” são componentes do capital específico produzido no campo, 

de que se quer apropriar e/ou redefinir. 

 “O jogo de linguagem” para Bourdieu é o discurso que se materializa em ações, gera 

coisas, produz sentido e luta-se por esse; um jogo que expressa relações de poder na 

apropriação/redefinição de um capital, cuja legitimidade autoriza os agentes no interior de um 

campo específico. Esta ação de produção de sentidos necessita de mecanismos que 

contribuam para sua produção, os quais podem ser definidos como “regras” segundo Foucault 

(2006) e Lahire (2002). Martins (2004, p. 64), que define tais mecanismos como leis, entende 

que 

 

Um campo é um espaço social onde seus participantes se engajam em relações 

recíprocas no transcurso de suas atividades (...) campos muito diferentes entre si 
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(como o da política, o da religião etc.) apresentam propriedades comuns que 

permitem que se possa falar em leis características deles. 

 

 O campo é compreendido como espaço social relacional de disputa, no qual os 

sujeitos, inter-relacionalmente, através de atividades, produzem “coisas” específicas. A 

produção, entretanto, segue exigências de mecanismos de produção: leis/regras/critérios que 

operam não só sobre a produção, mas também sobre a conservação e monopólio de um capital 

específico. Eagleton (1997), analisando a história do conceito de ideologia a partir da trama 

conceitual de vários autores, emprega o conceito de campo de Bourdieu afirmando que o 

domínio do campo é o que define o jogo dentro do campo. A luta presente nesse jogo se 

caracterizaria pela posse e monopólio do capital. Um determinado capital legitima seu 

possuidor, o que justificaria o jogo, mas o jogo é estruturado por regras: “qualquer campo 

social é necessariamente estruturado por um conjunto de regras não enunciadas para o que 

pode ser dito ou percebido validamente dentro dele” (Ibidem, p, 142). Esta concepção de 

“regras” se assemelha ao que Foucault (2006) denominou de procedimentos de controle 

externos do discurso: interdição, separação/rejeição, verdadeiro/falso. Esse conjunto de regras 

faz uma separação entre o que é legítimo ou não dentro do campo, caracterizando o campo, 

possibilitando a diferenciação em relação a outros campos e legitimando um determinado 

discurso no interior do campo. 

 Um campo ao mesmo tempo identifica/reconhece e distingue/diferencia. Bourdieu 

(2010, p. 85-86) salienta que “não haveria jogo sem a crença no jogo e sem as vontades, as 

intenções, as aspirações que dão vida aos agentes e que, sendo produzidas pelo jogo, 

dependem de sua posição no jogo e, mais exactamente, do seu poder sobre os títulos 

objectivados do capital específico”. O “jogo” ao mesmo tempo em que faz significar, 

significa. Na afirmação de Bourdieu, “dá vida aos agentes”. A relação dos “agentes” em 

relação ao jogo em um determinado campo é de luta pela posse, competição e domínio de um 

determinado capital que é produzido no campo, e esse domínio depende da posição que os 

“agentes” ocupam no interior do campo. Nesse sentido, afirma Lahire (2002, p. 47) que “um 

campo é um „sistema‟ ou um „espaço‟ estruturado de posições”, o que nos faz compreender 

que no interior do campo os agentes possuem posições diferentes e estas são definidas em 

relação à posse do capital, tento em vista que a apropriação do capital legitima os agentes no 

interior no campo. 

 Fazemos uma relação da compreensão de Bourdieu de “jogo de linguagem” com o que 

Foucault (2006, p. 10) denominou discurso: “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz 
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as lutas, ou sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar”. Para Bourdieu (2010), o campo é o espaço de luta do discurso, o que 

implicaria um espaço de relações de poder em relação ao que se quer “apoderar”. Em relação 

à compreensão da luta e do apoderamento ambos convergem. Entretanto, Bourdieu situa 

“luta” como a conquista e acumulação do capital produzido no campo, tendo em vista que a 

posse desse capital define as posições dos agentes, logo não há uma distribuição igual desse 

capital e nem faria sentido a luta se a distribuição não fosse desigual. Como afirma Eagleton 

(2007, p. 224): “Em geral, o que está em jogo nesses campos é a obtenção da máxima 

predominância dentro deles – uma predominância que permite, aos que a obtêm, conferir ou 

retirar legitimidade aos outros participantes”.  

 Um campo possui duas dimensões: uma interna, que se expressa nas lutas pelo 

domínio do campo na geração de “coisas simbólicas e materiais” – capital -, e outra externa, 

de diferenciação em relação a outros campos. Esse espaço de luta interno sofre variações de 

forças externas ao campo, isto porque os campos, como espaços sociais de luta e poder, 

encontram-se “subordinados quanto ao seu funcionamento e às suas transformações” 

(BOURDIEU, 2010, p. 153). Como salienta Lahire (2002, p. 48): “Um campo possui uma 

autonomia relativa: as lutas que nele ocorrem têm uma lógica interna, mas o seu resultado nas 

lutas (econômicas, sociais, políticas...) externas ao campo pesa fortemente sobre a questão das 

relações de força internas”. Dessa forma, Bourdieu (2010) enfatiza a relativa autonomia do 

campo e a inter-relação entre as dimensões externa e interna ao campo no espaço do social. 

 Estudando o campo jurídico, Bourdieu (2010, p. 251) afirma que “as mudanças 

externas nele se retraduzem mais directamente e que os conflitos internos nele são mais 

directamente resolvidos pelas forças externas”, havendo variações que, segundo o autor, são 

 

(...) variações das relações de força no seio do campo social, como se a posição dos 

diferentes especialistas nas relações de força internas do campo dependesse do lugar 

ocupado no campo do político pelos grupos cujos interesses estão mais directamente 

ligados às formas de direito correspondentes (Ibidem). 

 

 Embora possuindo um conjunto de regras e uma lógica que lhe é própria, a dimensão 

da luta interna em cada campo é atravessada por discursos, influenciada por forças externas e 

pelas lutas internas cujo jogo depende do lugar ocupado pelos grupos, indivíduos ou 

instituições. Nesse campo, segundo Bourdieu e Eagleton (2007, p. 271), é um “jogo”, onde a 

luta, a competição pelo domínio e apropriação de um determinado capital é “quase 

inevitável”. 



44 

 

 

Tendo a pensar que a estrutura da maioria dos campos, da maioria dos jogos sociais, 

é de tal ordem que a competição - a luta pela dominação – é quase inevitável. Ela é 

evidente no campo econômico, mas até no campo religioso verifica-se que essa 

descrição é correta. 

 

 Para Bourdieu e Eagleton (2007, p. 268), “O mundo social não funciona em termos de 

consciência: ele funciona em termos de práticas, mecanismos e assim por diante” (Ibidem, p. 

268). Os autores salientam que na relação presente no espaço social, as “coisas criadas” são 

aceitas como “naturais”, “inatas”, “algo pelo qual o sujeito não se sente pressionado, está em 

toda parte e em lugar nenhum” (Ibidem, p. 270); isto porque “esses mecanismos são 

inconscientes” (Ibidem, p. 267), logo o trabalho do “intelectual” está em compreender “como 

é que se cria isso – e, ao mesmo tempo, o que foi perdido na aquisição delas” (Ibidem, p. 

272). 

 O campo compreendido como espaço social e espaço de poder, logo competitivo, se 

estrutura como resultado de um processo de especialização, produção de um capital 

específico, o que garante a diferenciação com outros campos. A lógica interna de 

funcionamento e estruturação é definida por regras que permitem uma 

identificação/reconhecimento entre os sujeitos que fazem parte de um determinado campo e 

mesmo estabelecendo relações de luta, os agentes não objetivam a destruição do campo. As 

relações estabelecidas no seu interior são construídas através de alianças e conflitos, 

concorrência e cooperação, configurando um jogo em disputa, expressão das relações de 

poder, em decorrência da distribuição desigual do capital específico que é produzido e gera as 

hierarquias, as “posições diferenciadas” (LAHIRE, 2002) no interior do mesmo. 

 O conceito de campo, como espaço social da luta pelo domínio de um determinado 

capital ou pela hegemonia, aponta para um movimento de necessidade de negociação. Tal 

prática de negociação se realiza na competição pelo domínio de um capital específico e que 

busca a hegemonia em relação a um campo. Entretanto, nessa prática não é possível articular 

todos os discursos na luta pela hegemonia do campo, ficando sempre algo não articulado que 

aparece como contraposição ao domínio do campo e que garante o prosseguimento da luta e a 

possibilidade de mudança de posições, buscando “subverter” o sentido, o que nos fez 

aproximar da categoria “articulação” defendida por Laclau e Mouffe (2006). 

 Compreendemos dessa forma que o processo de luta/jogo também se constitui como 

articulação. Isto porque há sempre presente a busca pelo domínio do campo, ou seja, não há 

um domínio completo, pleno, absoluto e inquestionável. Antes, como afirmou Bourdieu 

(2010, p. 149-150), 
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Se a estrutura do campo social é definida em cada momento pela estrutura do capital 

e dos ganhos característicos dos diferentes campos particulares, é certo em todo o 

caso que em cada um desses espaços de jogo, a própria definição daquilo que está 

em jogo e dos vários trunfos pode ser posta em jogo. 

 

 A posse do capital produzido não é absoluta, de tal forma que a estrutura do campo 

social “é definida em cada momento pela estrutura do capital”. Entendemos dessa forma que 

não há uma “fixação última do sentido”, na perspectiva que defendem Laclau e Mouffe 

(2006), pois pode ser posto “em jogo” o que antes foi hegemonizado no campo. Assim, o 

processo de busca pelo domínio do campo é um movimento constante dentro do discurso, 

pois o que ainda não “venceu” ou “triunfou” continua existindo e lutando para que as posições 

definidas possam ser mudadas. Como pontuou Žižek (2007, p. 17), o “sentido é fixado por 

seu modo de articulação hegemônica”, mas como não é possível articular tudo, nem realizar 

qualquer “fixação última do sentido”, sempre fica um “resto” que põe em jogo o que foi 

articulado, que busca “subverter” o sentido no jogo entre “o que fica” e o “lugar que não pode 

ser ocupado”, “o que foi separado”, mas não destruído, continuando presente no campo, em 

silêncio, mas em busca de retornar a partir da luta. 

 O conceito de campo permite também compreender que as práticas sociais na 

construção de sentido são constituídas no momento político da luta, no campo discursivo, as 

quais passando a dominar o campo, são incorporadas de tal forma que se tornam rotineiras aos 

sujeitos. Esse movimento constitui-se como “tradição” de uma sociedade, grupo ou instituição 

traduzido como uma marca. Nesse processo de naturalização e sedimentação “esquecem-se” 

das lutas travadas para se consolidarem como tais, assim como dos jogos de disputa 

enfrentados no campo específico, apresentando-se como naturalizadas pelos sujeitos, grupos e 

instituição no interior do campo. Nesse sentido, compreendendo as práticas sociais como 

discurso, “este movimento descreve a fixação exitosa de sentido nas sólidas topografias que 

necessitam serem conceituadas como sedimentações do poder” (MARCHART, 2009, p. 

185)
12

, tendentes ao “esquecimento” de suas origens, das lutas que as tornaram possíveis. 

 Tendo em vista o nosso tema de pesquisa, compreendemos a educação superior como 

um campo no qual são travadas lutas na busca da hegemonia no mesmo. Dentro desse campo, 

há um subcampo ocupado pelo discurso da avaliação que internamente trava lutas pela 

fixação de sentidos e que busca a hegemonia não apenas do subcampo, mas do campo. Nessa 

                                                 
12

 Tradução livre da autora do texto em espanhol. 
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luta há uma ação articulatória de elementos no “jogo de diferenças” sobre a avaliação, sua 

função, necessidade e instrumentos. 

 Nesse sentido, analisar os discursos construídos sobre a avaliação institucional como 

prática social no interior do campo da educação superior nos remete à necessidade de 

compreender como esse campo vem se construindo. Um campo de luta e de articulação de 

discursos, que como tal nunca consegue a “fixação última do sentido” deixando sempre algo 

não articulado, vencido, silenciado, mas não exterminado, logo “vivo” no campo. Esse resto 

não articulado encontra-se pronto para ser reconduzido, reinterpretado, ressignificado e 

reativado em outro momento diante da emergência de um novo processo de articulação. 

 Dessa forma é que a TD, na perspectiva defendida por Laclau e Mouffe (1990, 2006), 

compreende a contingência das práticas sociais. Entretanto, não podemos confundir 

contingência com práticas acidentais ou ainda resultantes de sorte ou azar. A explicação sobre 

a contingência é formulada por Marchart (2009, p. 188) nos seguintes termos: 

 

O estado das condições de existência de um sistema significativo dado não é 

meramente acidental (uma questão de puro azar, como no jogo de dados); em vez 

disso, essas condições são contingentes porquanto não podem ser derivadas da 

lógica interna ou da racionalidade do sistema como tal. 

 

 Isto implica em dizer que a disputa é parte da lógica própria do campo, mas seu 

resultado não, tendo em vista que o “jogo de diferenças” é o que determinará uma fixação do 

sentido. Vencer a luta pelo domínio e acumulação não está determinado, pronto e acabado. 

Como afirmou Marchart (2008, p. 79): “precisamente porque não existe um fundamento 

último, é necessário articular estrategicamente – ou seja, politicamente, os elementos 

divergentes e forjar novas identidades, as quais são simplesmente outra maneira de nomear a 

hegemonia”. As práticas sociais são prenhes de formas estratégicas de negociação, articulação 

e construção tendo em vista a busca da hegemonia. 

 Nesse sentido, compreender a prática social como contingentes não fragiliza sua 

existência, antes a potencializa, afinal “certo grau de antagonismo é a precondição necessária 

para que apareça o sentido. Sem antagonismo, não há sentido” (MARCHART, 2009, p. 196). 

Isto porque o antagonismo nomeia, estabelecendo a diferença entre “o que é” e “o que não é”, 

e por não ser se diferencia do hegemonicamente sedimentado. Esse processo de diferenciação 

entre “o que é” e “o que não é” dentro de um campo é o momento da luta - um momento 

político, onde a busca pelo domínio torna visíveis as relações de poder que constituem o 
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campo em disputa. Assim, “se o antagonismo é necessário para a construção ou a 

estabilização transitória de todo sentido, então todo sentido é, radicalmente, político” (idem). 

 Para este estudo, compreende-se que há uma disputa no e através do discurso da 

avaliação e buscamos analisar uma das dimensões desse discurso: a avaliação institucional. 

Compreendemos que o discurso não se encerra na linguagem, enquanto fala e escrita. Nesse 

sentido, analisamos os sentidos construídos sobre a prática social da avaliação institucional, 

no interior de uma universidade, partindo do princípio de que “não há realidade social fora da 

significação ou além do sentido” (MARCHART, 2009, p. 196-197). 

 A fim de compreendermos melhor a universidade no campo da educação superior, 

trataremos de apresentar uma breve história de sua construção como instituição no Brasil, 

explorando os discursos presentes no campo discursivo que lutam pela fixação do sentido 

dessa instituição e as lutas internas no subcampo da avaliação que buscam não apenas a 

hegemonia no subcampo, mas a hegemonia do campo da educação superior. 
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CAPÍTULO 2 UNIVERSIDADE: ASPECTOS HISTÓRICOS E MODELOS 

INSTITUCIONAIS EM DISPUTA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

“... somos não apenas seres habitados pela 
linguagem, mas, principalmente, seres 

ultrapassados pela linguagem, portadores de uma 
fala que nos antecede, nos revira e nos atinge” 

(J. D. Nasio - Cinco lições sobre a teoria de Jacques 
Lacan, 1993, p. 36-37). 

 

 

 Neste capítulo apresentamos uma breve história da universidade, a sua construção 

como instituição no Brasil e os modelos que disputam o monopólio no campo sobre a 

definição e função da instituição universitária. Compreendemos que os sentidos construídos 

sobre uma instituição são articulados dentro do campo discursivo da educação superior. 

Conforme Marchart (2009) é no processo discursivo que o ser, aqui nessa tese, a universidade, 

se constrói. A universidade é uma construção discursiva. Nesse campo há os que a abordam a 

partir de uma perspectiva histórica, entre esses citamos Cunha (2002), Romano (1998), 

Fávero (1980, 1994) e Santos (1999; 2010); outros no âmbito da Política Educacional 

analisam as Reformas da Educação Superior, entre esses citamos Catani, Oliveira e Dourado 

(2004), Minto (2006), Maués (2008) e Gomes (2009), e dentro desse grupo há os que 

analisam a Política de Avaliação, entre esses, Gomes (2003b, 2002), Dourado e Oliveira 

(1999), Dias Sobrinho (2005, 2003a, 2002) e De Sordi (2002). 

 Como nosso objeto de estudo é o discurso da avaliação institucional em uma 

universidade, iniciamos com uma reflexão sobre sua função e papel social disputados no 

campo da Educação Superior. 

 

2.1 A universidade: campo discursivo 

 

 Apesar de muitos autores afirmarem que o nascimento da universidade se deu no 

período medieval, Freitas (1985) aponta seu nascimento na Grécia Antiga, sendo Sócrates seu 

fundador. Poderíamos ainda advogar a ideia de que a primeira universidade poderia ser a 

Universidade de Alexandria, considerada o centro intelectual do mundo, ou talvez a escola de 

profetas dos israelitas, ou Platão como o fundador da Academia. Isto porque o termo 

universidade agrega muitos sentidos. Em relação à grande diversidade de significados que o 

termo apresenta, Nunes (1979, p. 212) esclarece, entretanto, que 
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Entre os romanos o termo universitas designara um colégio, uma associação. Na 

Idade Média aplicou-se a um conjunto de pessoas, usou-se como fórmula de 

tratamento no início das cartas universitas vestra, a todos nós, que soava como a 

nossa fórmula „prezados senhores‟ e também serviu para designar uma pessoa 

jurídica tal como universitas mercatorum, a corporação de comerciantes. 

 

 Quanto ao termo universitas, Janotti (1992, p. 23-24) apresenta uma definição 

mostrando a diferenciação entre Studium Generale e Universitas, em especial no que diz 

respeito às instituições da Idade Média. Segundo o autor, 

 

Na Idade Média o termo que mais tecnicamente correspondia à Universidade como 

instituição de cultura medieval não era universitas e sim studium generale. 

Universitas significava apenas um número, uma pluralidade, um conjunto de 

pessoas, num sentido mais técnico significava também uma corporação legal ou 

pessoa jurídica, encontrado equivalência no termo collegium do direito romano. No 

fim do século XII e começo do XIII universitas é aplicada para designar as 

corporações tanto de professores quanto de estudantes (mas continua, e por muito 

tempo, a ser aplicada a outras corporações, como, por exemplo, de comerciantes, de 

artífices etc.), e nesse sentido escolástico era simplesmente uma espécie particular de 

corporação – uma associação de pessoas exercendo uma ocupação comum para a 

regulamentação do seu ofício e proteção de seus direitos contra o mundo exterior. 

Daí o termo, a princípio, nunca ser usado absolutamente: a expressão era sempre 

“universidade de estudantes”, “universidade de mestres e estudantes”, “universidade 

de estudo”. 

 

 Nesse sentido, Studium Generale seria o mais indicado para universidade na 

comparação com o que temos atualmente, isto porque não era a associação de alunos, mas o 

lugar onde os alunos eram recebidos para desenvolverem seus estudos. Ponce (1983, p. 99) 

também afirma que 

 

A palavra universidade – universitas – era empregada na Idade Média para designar 

qualquer assembléia corporativa, fosse ela de sapateiros, ou de carpinteiros. Nunca 

era empregada em um sentido absoluto, de modo que a expressão Universidade de 

Bolonha, por exemplo, era uma abreviação cômoda da expressão Universidade dos 

Mestres e Estudantes de Bolonha. 

 

 Somente no decorrer do século XV a distinção entre universitas e studium generale 

desapareceu, tornando os termos, antes distintos, sinônimos, devido ao fato de que a studium 

generale agregava uma universitas de alunos e professores, e nessa ressignificação, o termo 

universitas foi sendo mais utilizado e traduzido para universidade. Entretanto, a diversidade 

não é apenas uma questão relativa ao termo, esta também pode ser apreendida quanto à 

função exercida por esta instituição. 

 Uma das abordagens sobre a função da instituição universidade é a apresentada por 

Leão (1998) que afirma sua relação com o ócio. Segundo Leão (1998), o termo Universidade, 
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na sua origem, expressava uma “comunidade de culto”, “ócio”
13

 no sentido da Antiguidade, 

ou seja, “superior às atividades práticas e essencial ao desenvolvimento do espírito humano” 

(MENEZES, 2001, p. 56); assim sendo, o estudo e a pesquisa no sentido moderno não eram 

seu eixo, antes “a idéia do culto ao conhecimento, da cultura” (Ibidem). Entretanto, se 

considerarmos a Antiguidade a partir de Aristóteles ou Platão, o que temos é uma agregação 

de alunos em torno de um professor que recebia seu salário desses alunos, e que dependia 

destes para que as aulas prosseguissem seu curso. Nesse sentido, a ideia de culto livre perde 

seu sentido aproximando-se muito mais a um negócio do que um ócio. 

 Antes do século XV, outro discurso a define como “proprietária da verdade”. Esse é o 

contexto de influência da Igreja Católica, no sentido de controle e regulação do “negócio”. 

Segundo Romano (1998), a universidade surge na Europa, no período medieval relacionada às 

escolas religiosas
14

, o que é também afirmado por Minogue (1981, p. 15) quando assevera que 

as “escolas religiosas... se tornaram com o tempo o solo que cresceriam as universidades”. 

Entretanto, vale salientar como já explicitado anteriormente que a palavra universidade – 

universitas - era empregada na Idade Média para designar qualquer assembleia corporativa, 

como de sapateiros ou de carpinteiros e não necessariamente conotava a formalidade 

acadêmica
15

 (PONCE, 1983). 

 Parece-nos que em relação à “universidade”, o campo atua entre sentidos: 

“comunidade de ócio”, “studium generale” e “assembleia corporativa”, comunidade do ócio 

significando “tempo livre”, “pesquisa livre”, studium generale como o espaço da 

escolarização e assembleia corporativa enquanto “legitimidade sobre um fazer”, definição de 

um grupo distinto de outro, o que se assemelha à conceituação de Foucault (2006) de 

“Sociedades de Discurso”. Outro elemento é a relação do surgimento das universidades com 

as escolas eclesiásticas em relação ao trabalho com o conhecimento, que apresentava como 

                                                 
13

 Silva, K. e Silva, J. (2010, p. 8) analisando a implementação da Formação Continuada em Programas e 

Projetos de Educação Formal e Não-formal – 2001-2011 definem “ócio na educação” nos seguintes termos: 

“Educação para o tempo livre, portanto, define-se como a educação que se faz para a conquista da liberdade, 

ou seja, para potencializar a capacidade transformadora que define o ser humano, que pode, deve e faz-se 

necessária que seja realizada no tempo liberado”. 
14

 “A Universidade é, nas suas origens, uma das expressões mais significativas da solicitude da Igreja. O seu 

nascimento está ligado ao desenvolvimento das escolas constituídas na Idade Média pelos bispos das grandes 

sés episcopais. Embora as transformações da história tenham conduzido a «Universitas magistrorum et 

scholarium » a tornar-se cada vez mais autônoma, nem por isso a Igreja deixa de por ela nutrir menos 

solicitude que na origem da sua instituição”. João Paulo II, Carta autógrafa de instituição do Pontifício 

Conselho da Cultura, 20 de Maio de 1982, em AAS, 74 (1983) pp. 683-688. 
15

 Para maiores aprofundamentos: MINOGUE, Kenneth R. O conceito de universidade. Brasília: Editora 

universitária de Brasília, 1981. 
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objetivo principal a Fé, a ratio conformata fide
16

. Nesse sentido, Romano (1998) salienta que 

a Fé não foi no início o objetivo principal, a universitas significava um conjunto de pessoas, 

composto por alunos e docente que se reuniam em torno do ofício acadêmico – neghotia 

scholaria. Este ofício acontecia dentro de uma cidade em torno da busca do conhecimento, 

através da prática do debate. Entretanto, antes do século XV, a Igreja Católica, no sentido de 

legitimar a sua ação política e religiosa, unificou o ensino superior em uma só instituição, a 

Universidade. Nesse sentido, antes do século XV, a universidade na forma de “corporação de 

alunos e professor”, deixa de ser a prática do debate, para se firmar institucionalmente como 

“portadora de verdade”, controlada e orientada pelos interesses da Igreja. 

 A forma de controle se materializava nas seguintes ações: oferecimento de apoio 

financeiro e político, concessão da licentia ubique docendi
17

 para ensinar e determinando o 

que era legítimo a ser estudado, debatido e ensinado, constituindo-se em uma “Sociedade de 

Discurso” na perspectiva defendida por Foucault (2006). “Sua missão suprema era, ainda nas 

duras palavras de Le Goff, exercer a polícia do pensamento” (ROMANO, 1998, p. 17), ou 

seja, o controle sobre a produção do conhecimento, ou sobre as mentes e os sujeitos na 

determinação do que poderia ser pesquisado, ensinado e divulgado. 

 O século XV, ou o período histórico conhecido como Renascimento, é apontado como 

de mudanças significativas na relação que os homens estabelecem entre si e com o mundo. 

Nesse século houve a invenção da impressa com o uso de tipos móveis o que possibilitou a 

proliferação de textos; o crescimento do comércio e o surgimento de bancos, exigindo maior 

desenvolvimento do conhecimento matemático e contábil; o avanço técnico na construção 

naval; e um movimento considerado herético e crítico à Igreja Católica denominado Reforma 

Protestante
18

 que advogava, entre outras questões, a necessidade de conhecimento dos “textos 

sagrados”. Segundo Trindade (2000, p. 123), 

 

A universidade renascentista resultou, pois, de uma profunda transformação, a partir 

do século XV, decorrente do fortalecimento do poder real, da afirmação do Estado 

nacional e da expansão ultramarina. A universidade, como instituição social, se abre 

ao humanismo e às ciências e, mais tarde, mesmo as que se alinharam com a Contra-

Reforma, abandonam seu padrão tradicional teológico-jurídico-filosófico.  

                                                 
16

 Semelhante à razão da fé. 
17

 Esta, entretanto, poderia ser concedida por papas e reis. 
18

 Quanto ao movimento da Reforma, Manacorda (2000) esclarece que os movimentos populares heréticos 

promoveram a difusão da instrução a fim de que cada um pudesse ler e interpretar pessoalmente a Bíblia, sem a 

mediação do clero. Nesse sentido, há um empenho de novas Ordens Religiosas e a iniciativa mais avançada de 

novos modelos de instrução popular e moderna como reação a Ratio Studiorum: a organização em classes, os 

horários, os programas, a disciplina. Para mais detalhes sugerimos: MANACORDA, Mario Alighiero. História 

da Educação: da antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez, 2000. 
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 As mudanças no contexto sociopolítico interferem na instituição universitária, e no 

lugar do discurso religioso ancorado na Fé, que legitimava o domínio divino e nesse sentido 

preconizava a imobilidade humana tendo em vista a centralidade em Deus, “Ser 

inquestionável” em sua essência e seus propósitos, assume o discurso da Razão, que se torna 

tanto o instrumento de trabalho da universidade com o conhecimento, como a própria 

verdade. O deslocamento da centralidade do discurso na Fé para a Razão provoca outro 

deslocamento, acerca dos mecanismos de regulação. Antes a regulação era exercida pela 

Igreja e em seu lugar, como substituto, o Estado passa a exercer a função regulatória, política 

e social. Segundo Trindade (2000, p. 123), 

 

O contexto histórico que produziu a universidade moderna se formou sob forte 

impulso do Estado nacional e do desenvolvimento das ciências, que sob a influência 

do Iluminismo e do Enciclopedismo encontra, no plano político e social, seu leito 

nos efeitos radicais da Revolução de 1789, dentro e fora da França. 

 

 Nesse contexto a universidade, agora sob a regulação do Estado, se constitui no que 

Verger (1990, p. 138) denomina “centros de formação profissional a serviço do estado”. 

Nesse sentido, há a constituição de um novo discurso sobre a universidade, sua função e sobre 

o papel que deveria exercer na construção do Estado-Nação. Como afirma Morgado (2009, p. 

46), 

 

Daí o fato de ser associada à emergência e consolidação do Estado-nação, sendo 

considerada por muitos como o seu braço ideológico. Por seu turno, ao Estado 

competia criar condições para a subsistência e bom funcionamento da universidade, 

bem como a regulação do sistema de ensino, arrogando-se o direito de, ao bom estilo 

centralista, interferir no que considerava conhecimento útil e nas determinações 

sobre os curricula, os planos de estudo, os parâmetros de avaliação, entre outros. 

 

 Nesse discurso, a relação Estado-Universidade aponta para a regulação do Estado 

sobre o sistema de ensino, em parte porque se torna o provedor da “subsistência e 

funcionamento da universidade”, o regulador e o controlador quanto ao conhecimento 

produzido pela universidade que estaria a serviço do “projeto moderno de emancipação 

humana” (SANTOS, 1999). Diante desse projeto, a universidade se constituiria como 

produtora de um conhecimento “engajado às necessidades da sociedade”, ou seja, aquele 

considerado “útil” ao desenvolvimento do Estado-Nação, ou ao projeto em tela de Estado e 

Sociedade que se advogava diante das novas configurações sociais, políticas e econômicas. 

Trindade (2000, p. 124) considera que 
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Além da entrada das ciências nas universidades, o fato relevante é que se iniciou 

uma nova relação entre a universidade e o Estado, rompendo com seu formato 

tradicional e, tornando-se tributária dessa complexa interdependência. As novas 

tendências da universidade caminham em direção do modelo estatal (França e 

Alemanha) e do fim do monopólio corporativo dos professores. 

 

 Fávero (1980, p. 23), no estudo da história da universidade, afirma que as instituições 

universitárias vivem uma “ambiguidade” que, em relação ao conhecimento, se centraria "ora 

como instrumento de utilização" desse conhecimento e ora como "geradora de 

conhecimento". Mesmo considerando o contexto atual, compreendemos que não se trata de 

ambiguidade, mas de uma luta no campo discursivo buscando a fixação do sentido que deve 

ser dado ao trabalho com o conhecimento na instituição universidade. Assim, a universidade 

não pode ser pensada isolada, mas em relação ao contexto mesmo onde grupos com interesses 

específicos operam projetos sociais que lutam por se fixarem, os quais incorporam um projeto 

em ideia de universidade, definindo a função, papel social e propondo um fazer dos sujeitos. 

 O campo discursivo sobre a relação universidade-conhecimento opera com alguns 

discursos, entre eles citamos Kerr (2005, p. 9) que afirma ser o conhecimento um "produto 

invisível da universidade”, e “pode ser o mais importante elemento de nossa cultura". 

Pensamos sobre a impossibilidade de um conhecimento invisível. Se a compreensão de 

universidade a define como geradora de conhecimento, este teria uma materialidade: é 

ensinado, produzido e reproduzido, está nos livros, nos artigos, nas práticas de ensino, sendo 

objeto e prática da pesquisa, institucionalmente produzido. Entretanto, quer na perspectiva 

apresentada por Fávero (1980), quer na perspectiva defendida por Kerr (2005), o 

conhecimento é um elemento presente na universidade; em outras palavras, o discurso sobre a 

universidade vincula a questão do conhecimento, como um capital produzido, construído, 

distribuído, consumido nas relações institucionais, entretanto, outros espaços rivalizam com a 

universidade esta produção, e é esperado que isso aconteça. Assim sendo, a universidade não 

seria o espaço exclusivo de produção de conhecimento. 

 Segundo Morgado (2009, p. 46), a universidade herdeira do modelo humboldtiano
19

 

era compreendida como espaço de “discussão livre e independente das questões críticas da 

sociedade”. Como parceira do Estado, sua função seria de cooperação na construção do 

                                                 
19

 O modelo pode ser entendido como aquele que busca incessantemente “a verdade”, dessa forma voltado à 

pesquisa, à reelaboração e à criação de novos conhecimentos, tomando o ensino como aprendizagem da atitude 

científica, e defendendo o princípio da autonomia institucional. Segundo Oliveira (2000), caberia às 

universidades a investigação pura (no sentido da procura da verdade), investigação que deveria incluir, no 

entanto uma componente prática. No ensino, esta opção teria tradução na célebre fórmula da "formação pela 

investigação". 
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Estado-Nação e na “preservação e desenvolvimento da cultura nacional” (Ibidem). A força 

externa regulatória do Estado realiza a redefinição do sentido do conhecimento produzido 

pela universidade no campo da educação superior. O discurso da universidade como “espaço 

de discussão livre e independente” é questionado por Trindade (2000, p. 125): 

 

A tríade – universidade, conhecimento e Estado – alcança seu ponto crítico com as 

novas relações entre ciência e poder. Mudaram os paradigmas científicos como a 

interação com o Estado e a sociedade, a partir de sua eficácia em termos econômicos 

e militares. Da mesma forma, as universidades, inseridas na produção científica e 

tecnológica para o mercado ou para o Estado, ficaram submetidas a lógicas que 

afetaram substantivamente sua autonomia acadêmico-científica tradicional. Nas 

sociedades industriais avançadas, as universidades, a ciência e sua organização 

tornaram-se uma questão eminentemente política. 

 

 Nesse contexto a produção do conhecimento, diante das novas relações entre Estado e 

sociedade, afetou a tradicional autonomia da universidade, tendo em vista que a lógica da 

produção do conhecimento, diante da mudança dos paradigmas, buscou atender as demandas 

do Estado ou Mercado. 

 Com a crise econômica, nas últimas décadas do século XX, o Estado foi se 

reconfigurando o que implicou em um contexto de reformas. Como afirma Morgado (2009, p. 

46), 

 

Nas últimas décadas do século XX, por contingências várias, o Estado foi-se 

revelando inoperante nas funções de regulação e de provisão de bens e serviços que 

lhe estavam consignadas, mergulhando numa progressiva falta de credibilidade, 

vendo-se compelido a reposicionar-se e refazer as suas relações com a sociedade. 

Para fazer face a essa situação, desencadeia uma série de reformas em que se desfaz 

de responsabilidades que até então lhe cabiam, transferindo-as para a sociedade e 

para o mercado. 

 

  O “novo” discurso sobre o Estado ressignifica a relação Estado–Sociedade, e nessa 

ressignificação, muitas das responsabilidades que até então lhe cabiam, transferiu-as para a 

“sociedade” e para o “mercado”. Esclarece Chauí (2003, p. 7) que nesse processo de 

ressignificação o discurso então construído sobre a sociedade a redefine como “uma rede 

móvel, instável, efêmera de organizações particulares definidas por estratégias particulares e 

programas particulares, competindo entre si”. Compreendida como uma “rede móvel” de 

“organizações”, a sociedade precisa ser gerida, programada, calculada, regulada e avaliada, 

não cabendo mais ao Estado proporcionar o bem-estar da “sociedade”, este é responsabilidade 

das organizações da sociedade, cabendo-lhe apenas regular o serviço prestado pelas 

organizações à sociedade. Entre os serviços da sociedade, encontramos a educação, sendo a 
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universidade “uma das organizações” a oferecê-lo. Tal contexto de reformas acarreta um 

problema na universidade, a saber:  

 

...tentar repor o financiamento que o Estado deixa de lhe outorgar, a universidade 

vê-se na contingência de actuar no domínio da prestação de serviços, enquanto mão-

de-obra especializada, dando azo à predominância de uma dimensão utilitarista em 

detrimento da sua dimensão cultural (MORGADO, 2009, p. 47). (Grifos meus) 

 

 Nesse sentido, passa a exercer a “pesquisa aplicada” na prestação de serviços, 

emergindo a dimensão utilitarista da produção do conhecimento. Este se constitui como um 

“novo discurso” no campo da educação superior; logo há uma disputa no campo entre os 

discursos de “pesquisa desinteressada” ou uma “investigação livre”, e “pesquisa utilitarista” 

aquela que atenda aos interesses de determinados grupos da sociedade que podem financiá-la 

e se beneficiar com seus resultados. 

 Compreendida como organização prestadora de serviços, a universidade, segundo 

Chauí (2003, p. 5) antes considerada como instituição, ou seja, “instituição social, isto é, uma 

ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de 

suas atribuições”, é constituída de outro sentido. Uma organização, segundo Chauí (Ibidem), é 

“uma prática social determinada de acordo com sua instrumentalidade: está referida ao 

conjunto de meios (administrativos) particulares para obtenção de um objetivo particular”, 

nesse sentido, se definiria com o bem privado e não público e teria como características as de 

um serviço comercial assim sendo: rivalidade, exclusividade e recusa (BERTOLIN, 2009; 

RODRIGUES, 2007), as quais bem distintas daquelas que caracterizariam uma instituição 

social. Outro eixo apresentado por Chauí (2003, p. 8) que sendo uma organização, esta estaria 

sujeita a processos de controle do serviço prestado tendo em vista os resultados quanto à 

produtividade.  

 Em uma perspectiva próxima ao que esclarece Chauí, Santos (2010) afirma que a 

universidade passa por uma crise
20

, cujas causas são múltiplas, mas talvez um dos eixos seja 

deixar de ser considerada como bem público; isto porque deixa de articular os elementos de 

busca das resoluções e atendimento às necessidades coletivas da população (SANTOS, 2010) 

e passa a se articular como elemento do discurso que defende a educação como um “bem 

privado”. Acrescenta-se ainda o processo de controle que apresenta a avaliação como 

ferramenta necessária ao julgamento da produtividade de uma organização.  

                                                 
20

 A crise para Santos (1999) são na verdade três crises: a crise da hegemonia, a crise institucional e a crise da 

legitimidade. Para maior aprofundamento, recomendamos o texto: Da idéia de universidade à universidade de 

idéias, publicado no Livro “Pela mão de Alice: o Social e o Político na Pós- Modernidade”. 
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 Santos (2010, p. 65) salienta que um dos princípios para a saída da crise é lutar pela 

definição de universidade, sua função e papel social, pois segundo o autor “só há universidade 

quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão” e uma distinção entre 

“universidade e ensino superior”; e a este princípio vincula-se o da busca pela conquista da 

legitimidade, quando esta se colocar na produção de respostas às necessidades e demandas 

sociais, na linha da pesquisa-ação, o que permite uma circulação de saberes e uma relação 

mais profunda entre pesquisa e extensão, tendo em vista que o espaço da universidade é o 

espaço da produção, da pesquisa, sendo este diferente daquele papel assumido pelo ensino 

superior exclusivo do ensino, apesar de ser este também uma modalidade de educação 

superior, mas não paradigmático da universidade segundo o autor. 

 Menezes (2001, p. 15) defende a pesquisa como lócus da universidade ao afirmar que 

“os problemas sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais da comunidade e da 

região em que está a universidade deveriam fazer parte de sua temática de investigação, como 

objeto de diagnóstico, proposição e desenvolvimento”. Nesse sentido teríamos uma pesquisa 

orientada para o atendimento ao social, às demandas sociais. Segundo esse autor, a pesquisa 

seria o foco da universidade. 

 Mesmo estando diante de uma diversidade conceitual acerca do conhecimento, sua 

produção e difusão, o tema continua sendo extremamente relevante nos estudos sobre a 

universidade, e parece-nos possível afirmar que o trabalho com o conhecimento, formação, 

produção e difusão é uma das características fundamentais da instituição universidade. 

 Entretanto, Santos (2010) salienta, assim como Dourado, Oliveira e Catani (2003) e 

Chauí (2003), a necessidade de uma definição sobre a universidade, o que seria a luta por uma 

definição e a distinção desta instituição em relação àquelas presentes no campo da educação 

superior que podem ser definidas apenas como instituições de ensino. Dessa forma, nos 

parece que uma das distinções dentro do campo da educação superior se constituiria com a 

presença da pesquisa como uma característica institucional; nesse caso haveria uma 

instituição de pesquisa e ensino denominada universidade e instituições só de ensino. 

 Entretanto, há no campo autores que defendem outra concepção, e citamos Calderón 

(2004) como representante destes. Este defende que “as pessoas procuram a universidade 

porque querem ser treinadas e capacitadas para se inserirem no mercado de trabalho, e não 

para fazerem pesquisa. É ilusório pensar que a geração de conhecimentos seja a função 

principal da universidade” (CALDERÓN, 2004, p. 104). Segundo o autor citado, há um 

“equívoco” em pensar a universidade vinculando-a a pesquisa. Não descarta, entretanto, a 
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existência de universidades que realizem pesquisa de ponta. Mas salienta que a “essência da 

universidade não é pesquisar, e sim ensinar e formar os recursos humanos de que a sociedade 

e o mercado necessitam para o seu desenvolvimento” (Ibidem). Advoga o autor em tela o 

paradigma de “universidade mercantil”, como o “novo modelo de universidade para o 

presente e para o futuro” (Ibidem). Nesse sentido, defende o autor a universidade enquanto 

um “negócio” ou a prestação de um serviço e não a produção do conhecimento, a pesquisa ou 

o atendimento às demandas sociais, uma posição diferenciada daquela que defende, por 

exemplo, Santos (1999) da vinculação da unidade do conhecimento como objetivo 

indissociável da universidade que envolveria a pesquisa, a cultura e a formação integral, 

sendo a pesquisa seu objetivo principal. Ou ainda Derrida (2003), ao conceituar a 

“Universidade sem condição”, apresentando-a como instituição de pesquisa. Afirma Derrida 

(2003, p. 14) que “a Universidade faz profissão da verdade. Ela declara, promete um 

compromisso sem limites para com a verdade” (grifo do autor). Esse compromisso implica o 

princípio de ser um lugar de debate, questionamento, produção e investigação incondicional – 

“sem condição”, como salienta o autor. E, como lugar de questionamento, torna-se um lugar 

de desconstrução.  

 Nesse contexto, citamos Piepper (1989, p. 33) que afirma: “O que faz com que uma 

universidade seja uma universidade, é que ela é o núcleo, o reduto, a cidadela e o território 

livre preparado e permanentemente aberto, deliberadamente, por uma organização que 

especifica e metodicamente visa esse objetivo”: um “lugar de ciência” (Ibidem, p. 31).  

 Parece-nos que o campo da educação superior busca a fixação sobre o papel da 

universidade como espaço de produção e de pesquisa. A seção seguinte analisará como esse 

espaço começa a ser constituído no Brasil e quais os modelos que disputam o monopólio 

nesse campo. 

 

 

2.2 A Universidade no Brasil 

 

O surgimento da universidade no Brasil data do século XX, mas as primeiras 

instituições de ensino superior e os primeiros cursos
21

 datam de “11 de agosto de 1827 

quando Luiz José de Carvalho Mello, depois Visconde da Cachoeira, faz publicar o decreto 

                                                 
21

 Segundo o site http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb02.htm#texto, no Brasil, em 1575 na Bahia, já se 

formavam bacharéis em artes e, em 1576 na Bahia, se formavam licenciados. Acesso em 28/08/2011. 
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imperial que cria no país os cursos jurídicos de Olinda e de São Paulo” (DORIA, 1998, p. 51). 

Dória (1998) salienta que é possível que as primeiras autorizações de funcionamento dos 

cursos datem desse período, mas as cerimônias de formatura datam desde 1572. 

 Monlevade (1997) afirma que a educação superior no Brasil tem sua forma 

embrionária nas classes de Filosofia e Teologia, desde o século XVII, isto porque os jesuítas 

mantinham “classes”, com a finalidade de preparar padres ou pessoas para as atividades do 

clero diocesano. Afirma Monlevade (1997, p. 52) que “é importante também desmistificar a 

noção que muitos temos de que a vinda de D. João significou a implantação do Ensino 

Superior no Brasil”. 

 Em relação à criação da universidade, segundo Doria (1998, p. 55), “ainda que 

surgindo num pretexto quase de opereta – criou-se a universidade para dar ao rei Alberto da 

Bélgica, em 1920, um doutorado honoris causa”. A razão para o não surgimento da 

Universidade no Brasil Colônia é explicada por Macedo (1989, p. 18) advogando uma decisão 

política diante do processo colonizatório que tem como característica a exploração:  

 

O atraso na implantação da universidade no Brasil não correspondeu à incapacidade 

de a Coroa de Portugal organizá-la e desenvolvê-la. Foi fruto de política que julgava 

suficiente, para o processo colonizatório e exploratório do Brasil, a formação de 

quadros nas universidades portuguesas e o controle cultural exercido pelas ordens 

religiosas. 

 

 Nesse sentido, diante das prioridades políticas de exploração, a universidade não se 

justificava; dessa forma, a Universidade de Coimbra se tornou responsável pela formação de 

quadros. Como afirma Oliven (2005, p. 123), a Universidade de Coimbra
22

, considerando a 

defesa da Contra-Reforma, “acolhia os filhos da elite portuguesa que nasciam nas colônias, 

visando a desenvolver neles uma homogeneidade cultural avessa a questionamentos quanto à 

fé católica e à superioridade da metrópole em relação à colônia”. Nesse sentido, a inexistência 

de uma universidade no Brasil se apresenta como estratégia política de preservação e controle 

da ordem estabelecida. 

 

                                                 
22

 Segundo Oliven (2005, p. 123), “A Universidade de Coimbra, no dizer de Anísio Teixeira, foi a nossa 

“primeira universidade”. Nela se graduaram em Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e 

Filosofia, durante os primeiros três séculos de nossa história, mais de 2.500 jovens nascidos no Brasil”, 

compreensão aproximada de Doria (1998, p. 50): “A universidade brasileira nasce em Portugal, em 1772, 

quando o bispo-conde de Arganil (...) faz publicar os novos estatutos iluministas para a Universidade de 

Coimbra”. 
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2.2.1 Modelos presentes no campo discursivo
23

 

 

 A partir da literatura sobre o tema, é possível indicar no campo da educação superior a 

presença de alguns modelos que vão sendo delineados historicamente. O primeiro deles é o 

modelo jesuítico (MONLEVADE, 1997). 

 Segundo Monlevade (1997), o primeiro modelo de ensino superior observa-se nas 

classes de Filosofia e Teologia, cuja formação era vinculada aos ideais da Igreja e 

disseminação da Religião Católica Apostólica Romana, na Colônia. Quanto a estas “classes 

jesuíticas”, Dória (1998) relembra uma cerimônia realizada em 1572, quando pela primeira 

vez concederam-se graus universitários no Brasil. Esta cerimônia foi realizada na Igreja do 

Colégio dos Jesuítas em Salvador: “colam grau vários alunos do colégio dos Jesuítas. São 

padres, e uns poucos leigos, e tornam-se bacharéis em artes” (DORIA, 1998, p. 49). Apesar de 

a cerimônia continuar durante o século XVII, salienta o autor, que o Colégio não foi 

reconhecido como universidade durante o período colonial.  

 O segundo modelo dos cursos superiores desenvolvido no Brasil segue o padrão 

francês da universidade napoleônica
24

 (RIBEIRO, 1982), com ênfase na formação 

especializada em faculdades e escolas isoladas, sendo estas leigas e profissionais. Segundo 

Oliven (2005, p. 123), 

 
É importante frisar que as primeiras faculdades brasileiras – Medicina, Direito, 

Politécnicas – estabelecidas no século XIX, eram profissionalmente orientadas, 

independentes umas das outras, instituições seculares, cuja organização didática e 

estrutura de poder baseavam-se em cátedras vitalícias. 

 

 Este modelo enfatizava também a valorização das ciências exatas e tecnológicas, a 

desvalorização da filosofia e teologia; sua ênfase está na profissionalização, constituindo-se 

num aglomerado de faculdades e escolas independentes. 

 Fávero (1980, p. 31-32) afirma que as escolas superiores no Brasil “organizaram-se 

formalmente como um serviço público” voltadas, sobretudo, “para a preparação de 

                                                 
23

 A universidade não teria se preservado como instituição social se não tivesse respondido às demandas 

societárias nas diferentes fases de sua longa história. Nesse sentido, os historiadores da universidade 

mencionam sucessivos padrões universitários: o medieval, o renascentista, o da reforma e da contra-reforma e 

o estatal que, a partir da segunda metade do século XIX, estabelece os fundamentos dos principais modelos de 

universidades contemporâneas (TRINDADE, 2001). 
24

 Faculdades profissionais isoladas sem o arcabouço de uma estrutura universitária. No Brasil, são exemplos, as 

Cátedras de Cirurgia na Bahia, Anatomia e Cirurgia no Rio de Janeiro (1808), as Faculdades de Direito de 

Olinda e São Paulo (1827), a Faculdade de Farmácia (1839) e a Escola de Minas de Ouro Preto (1875), a 

Faculdade de Medicina e Escola Central (1858) e depois as escolas politécnicas do Rio de Janeiro (1874) 

(RIBEIRO, 1982). 
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profissionais liberais: médicos, advogados, engenheiros [os quais] serviam de instrumento à 

ascensão social, manutenção e consolidação do regime” estabelecido. Trata-se de um modelo 

de educação superior, voltado para o ensino o qual “fornecia um diploma profissional, 

possibilitava a ocupação de posições privilegiadas no restrito mercado existente e, 

conseqüentemente, garantia prestígio social” (CARVALHO, 2003, p. 43). 

A universidade no Brasil, conforme Fávero (1980) nasce em 1920, com a Universidade do 

Rio de Janeiro. Essa universidade se origina de uma vinculação administrativa de faculdades 

preexistentes, ao que Teixeira (1989) denominou de “solução substitutiva de universidade”, 

que mesmo sendo uma universidade, funcionava efetivamente como um aglomerado de 

faculdades isoladas mantendo a ênfase prática e utilitária. Esse modelo substitutivo foi uma 

forma de as escolas e faculdades profissionalizantes ganharem o “status” de universidade. 

Para Sampaio (1991, p. 12), entretanto, “a criação da universidade no Brasil foi antes um 

processo de sobreposição de modelos do que de substituição”, tendo em vista ter se 

constituído na ação de fundir em uma única instituição a função de alta cultura e saber 

original, com a ênfase “utilitária e prática” até então assumida. Este se constituiria o terceiro 

modelo: modelo substitutivo ou de sobreposição. 

 A universidade no Brasil surge em 1920, como afirma De Paula (2009, p. 72): 

 

A universidade propriamente dita, no Brasil, se formou na primeira metade do 

século XX, sob influência dos modelos francês e alemão, como foi o caso da 

Universidade do Rio de Janeiro (URJ), criada em 1920 e da Universidade de São 

Paulo (USP), fundada em 1934, embora antes tivessem sido criadas universidades 

privadas efêmeras, tais como a de Manaus, surgida em 1909 e extinta em 1926, a de 

São Paulo, originada em 1911 e extinta em 1917 e a do Paraná, criada em 1912 e 

extinta em 1915. 

 

 Assim como De Paula, muitos autores
25

 estabelecerem o ano de 1920 como o início da 

universidade no Brasil, outros, entretanto, insistem que as primeiras universidades seriam as 

de Manaus e Paraná. 

 

Sob os princípios liberais de descentralização no início da República é que 

surgiram as duas primeiras instituições denominadas universidades: a Universidade 

de Manaus, em 1909, e a do Paraná em 1912. (...) Embora tenham elas existido de 

fato os autores, em geral, são levados a considerar a Universidade do Rio de 

Janeiro, criada em 1920, como a primeira universidade brasileira, por ter sido 

instituída por força de um Decreto do Governo Central (FÁVERO, 1980, p. 35-36). 

 

 

 O que caracteriza a universidade neste período não são a pesquisa e a produção de 

conhecimento. Fávero (1980, p. 37) destaca que não havia “preocupação de buscar e criar 

                                                 
25

 Entre esses podemos citar Sguissard (2004). 
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ciência, nem de apreender novas formulações científicas e muito menos saber como aplicá-

las”. A ênfase recaía sobre a profissionalização e a formação de quadros o que retrata o 

modelo napoleônico. 

 Podemos constatar que desde a sua criação como instituição, no Brasil, há uma disputa 

presente no campo discursivo sobre qual seria o papel da universidade: centro de cultura e 

formação integral, sendo a investigação seu objetivo principal com base na investigação, ou 

preparação de profissionais liberais. Segundo Menezes (2001, p. 21), os embates entre 

diferentes discursos são “tão antigos quanto a criação das universidades”. Apresenta o autor 

que a universidade no Brasil “concretamente, sua criação se inicia na década de 1930, com 

várias instituições de caráter universitário, entre as quais a Universidade de São Paulo, em 

1934” (Ibidem, p. 20). A Universidade de São Paulo – USP se contrapõe aos modelos de 

ensino profissional superior, presente no modelo de faculdades isoladas, principalmente no 

que se refere à “realização de investigação científica” e “produção cultural” (Ibidem). O 

modelo universidade de pesquisa foi o que deu origem à USP. Defendendo o modelo de 

universidade de pesquisa, Menezes (Ibidem, p. 15) afirma que 

 

 

A produção intelectual de uma universidade deveria, em princípio, alcançar e 

interessar toda a comunidade, o entorno social de que é parte e que a mantém. Os 

problemas sociais, econômicos, culturais, educacionais e ambientais da comunidade e 

região em que está a universidade deveriam ser parte de sua temática de investigação, 

como objeto diagnóstico, proposição e desenvolvimento. 

 

 A defesa de Menezes (2001) se aproxima do conceito de universidade “engajada”, 

como defende Ribeiro (1986), com capacidade de investigação sobre os problemas nacionais, 

exercendo as funções de diagnóstico e proposição, atendendo as demandas sociais por 

conhecimento, formação e informação. 

 Ao definir sua compreensão de “universidade emergente”, Fávero (1980, p. 29) afirma 

que a mesma deveria se “caracterizar por ser o lugar de questionamento, de investigação 

científica em todos os domínios do saber, em determinada sociedade”. Nesse caso, não 

enfatiza a autora uma missão, mas uma relação. Assim, salienta que uma instituição em 

relação não pode ser pensada isolada, mas em caráter relacional, cuja ênfase é o conhecimento 

que se justifica na investigação científica, vivendo uma tensão que lhe é inerente: de escolha, 

exercício de poder, tomada de decisões, exercício da autonomia em relação à escolha dos 

objetos de estudo, formada por sujeitos que vão imprimindo sentidos no fazer que exerçam, 

nas práticas construídas. Entretanto, em relação à pesquisa, Menezes (2001) e Fávero (1980) 
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compreendem a universidade como lócus de pesquisa, de investigação científica, se 

distanciando do modelo de formação profissional. 

 Darci Ribeiro (1986, p. 5) em discurso proferido em 16 de agosto de 1985, na posse de 

Cristovam Buarque como reitor da Universidade de Brasília, defende uma universidade 

necessária e como tal engajada, ou seja, “aquela que tenha o inteiro domínio do saber humano 

e que o cultive não como um ato de fruição erudita ou de vaidade acadêmica, mas com o 

objetivo de, montada nesse saber, pensar o Brasil como problema”. Compreende Ribeiro que 

a universidade se justifica pela pesquisa de soluções, logo propositiva como enfatizou 

Menezes (2001), em relação aos problemas nacionais. 

 Segundo Ribeiro (1986), “a primeira tarefa que se impõe no exercício dessa missão é 

ter coragem de lavar os olhos para ver nossa realidade, é perscrutá-la, é examiná-la, é analisá-

la” (Ibidem, p. 14). Uma pesquisa engajada, comprometida com o projeto da nação, que tem 

como seu foco: a pesquisa das soluções, ou “a Casa em que a Nação brasileira se pensa a si 

mesma como problema e como projeto” (Ibidem, p. 23). 

 Para Ribeiro (1986), assim como para Menezes (2001), a pesquisa é engajada, 

comprometida com o projeto de construção nacional, tendo em vista a capacidade de 

investigação e produção de saber que responda aos problemas nacionais, e de debate sobre as 

questões sociais. 

 Compreendemos que estudos sobre a universidade não se esgotam nesses discursos. 

Há, nesse sentido, os que defendem a universidade como prestadora de um serviço, ou quanto 

à capacidade de inserção no mundo do trabalho, ou atendimento às demandas do mercado, e a 

necessidade de nela oferecer um conhecimento profissional, adaptado às necessidades do 

setor produtivo (RODRIGUES, 2007). 

 Nessa defesa de atendimento às demandas do mercado, afirma Calderón (2004, p. 105) 

que uma característica da universidade contemporânea “é a definição de suas funções não 

somente a partir da opinião de seus membros, mas, principalmente, a partir das demandas dos 

diversos setores da sociedade”. O autor defende que a universidade brasileira perdeu seu 

sentido, diante da heterogeneidade das universidades tornando-se tão complexas e que 

paralelamente a esse processo foram criando expectativas tão heterogêneas que “dificilmente 

as universidades conseguiriam atendê-las em sua plenitude, tendo de optar por focar missões 

específicas, e assim atendendo a algumas demandas e não a outras” (Ibidem). Nesse sentido, 

“as universidades possuem diversas frentes de atuação, bem como setores com interesses 

diversificados e relativa autonomia para a tomada de decisões”. O autor advoga a presença de 
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uma crise na universidade, compreendida como uma crise de identidade relacionada ao 

modelo único de “universidade de pesquisa”: 

 

A partir disso, pode-se afirmar que, se a universidade contemporânea atravessa uma 

crise de identidade, esta se deve de certa forma à crise vivida pelo modelo de 

universidade de pesquisa como modelo único e ainda hegemônico (CALDERÓN, 

2004, p. 107). 

 

 Defendendo que a crise da universidade se deve ao modelo de universidade de 

pesquisa, apresenta como substituto o modelo de universidade mercantil, que tem no ensino o 

eixo da universidade. E para a efetivação desse modelo estabelece três (de fato quatro) razões: 

 

(...) pode-se destacar: primeiro, o fato de o ensino e a pesquisa serem atividades 

completamente diferentes; segundo, o fato de o ensino dever ser colocado em plano 

de destaque; terceiro, o fato de ser preciso recuperar a dimensão formativa do 

ensino e reconhecer o mérito dos bons educadores; e terceiro, o fato de a pesquisa 

não ser realmente um pré-requisito essencial para o ensino de qualidade e 

excelência (Ibidem, p. 107). 

 

 Esse modelo advoga uma necessária diferenciação no campo da educação superior. 

Nesse sentido, haveria a universidade de pesquisa (salienta-se pesquisa de ponta, de 

excelência) e universidades de ensino (atendimento às necessidades de profissionalização); 

essa diferenciação também se justificaria no contexto de um mercado de oferta – oferta 

diversificada de produtos e serviços; atendimento às demandas emergentes e a necessidade de 

instrumentos de avaliação utilizados pelo Estado para hierarquizar as universidades, o que 

institucionalizaria o princípio da concorrência. Parece-nos que de fato ensino e pesquisa são 

realmente diferenciados não havendo uma necessidade de advogar essa diferenciação, 

entretanto são atividades complementares na educação superior; mas em relação à 

universidade o campo parece fazer outra distinção, que encaminha um processo de 

diferenciação em relação ao papel da pesquisa em direção à universidade, logo não haveria 

universidade sem pesquisa.  

 Outra situação que nos faz refletir é sobre a impossibilidade de “reconhecer o mérito 

de bons educadores” universitários que não realizam pesquisa ou ainda acreditar que a 

pesquisa não seria um pré-requisito essencial para o ensino de qualidade e excelência. Autores 

como Cunha (2005) e Fernandes (2000) advogam a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão enfatizando que o vínculo ensino-pesquisa faz parte da natureza intrínseca do ato 

pedagógico além de que o ensino de qualidade, inclusive aquele que se orienta para o 
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atendimento às demandas sociais e de mercado, precisaria se orientar pela pesquisa 

(CACHAPUZ, 2002). 

 Percebemos uma relação de modelo de universidade mercantil com o modelo criticado 

por Chauí (2003) de “universidade operacional” e o estudado por Sguissard (2004) de 

“universidade comercial”, como aquela gerida como uma empresa no paradigma comercial. 

Como conceituou Chauí (2003, p. 7), uma universidade operacional é aquela que 

 

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para 

ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas 

de eficácia organizacional e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e 

dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao 

conhecimento e à formação intelectual, está pulverizada em microorganizações que 

ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 

intelectual. 

 

 Aquela que não prioriza a pesquisa baseia-se em padrões de produtividade, cujos 

padrões de excelência estão definidos em exigências exteriores, que podem vir das demandas 

do mercado interno ou externo, ou “setores com interesses diversificados”, logo flexíveis. 

 Sguissard (2004) salienta, a partir da análise dos modelos de universidade na educação 

superior no Brasil, que o campo da educação superior é formado por um conjunto de 

unidades, mas para o critério de definição do modelo de universidade, os elementos ensino e 

pesquisa (e extensão) são fundamentalmente os usados, entretanto poderia citar outros além 

desses básicos, tais como: “regime de trabalho da maioria do corpo docente; a qualificação 

docente para a pesquisa; a estrutura de produção e divulgação científica, assim como de pós-

graduação stricto sensu consolidada etc.” (Ibidem, p. 41). Tomando como base esses critérios, 

segundo o autor, as IES poderiam ser classificadas como “neonapoleônicas” ou “neo-

humboldtianas” (de pesquisa), não havendo um modelo único, homogêneo “manietando a 

expansão e o desenvolvimento da educação superior no país” (Ibidem, p. 42). Nesse sentido, 

“o que se pode afirmar e facilmente demonstrar é que se está em presença de uma dualidade 

ou superposição de modelos” (Ibidem). A fim de validar sua argumentação, analisa os dados 

numéricos fornecidos pelo MEC/INEP dos anos de 2000 e 2001, sobre as tendências da 

educação superior. Diante dos dados, afirma que os dois modelos se fazem presentes “em 

cada uma das IES do subsistema e que podem ambos estar presentes e se superporem numa 

mesma instituição” (Ibidem, p. 43) em escalas variáveis, o que implica que não há nada que 

autorize “a afirmação de que o problema da educação superior no país é, antes de tudo, a 
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existência de um modelo único de organização centrado na indissociabilidade ensino-

pesquisa-extensão” (Ibidem). 

 Sguissard (2004) indica um “novo modelo” de universidade; “um modelo de 

universidade (educação superior) – “público” e privado – neoprofissional, heterônomo e 

competitivo” (Ibidem, p. 44). Tendo como referência Schugurensky
26

, o “novo” modelo na 

prática cotidiana da universidade “(suas funções, prioridades e organização interna, suas 

atividades, estrutura de prêmios e penas etc) estaria cada vez mais subsumida pela lógica do 

mercado e do Estado” (SGUISSARD, 2004, p. 48), o que implicaria o fortalecimento da 

competição econômica, através do atendimento às demandas do mercado, tanto em relação à 

produção, inovação, gerenciamento do trabalho institucional e docente e preparo profissional. 

 Contrapondo-se a Calderón (2004), em todos os aspectos, Santos (2010, p. 18) elabora 

conceitualmente a crise da universidade, como sendo três crises. Entretanto salienta que 

houve um aprofundamento das crises de hegemonia e de legitimidade. Segundo Santos 

(2010), a crise institucional se ancora no discurso da impossibilidade de uma reforma no 

modelo, havendo a necessidade de mudança para outro modelo, e criação do mercado 

universitário como modelo a ser seguido. Logo a crise da universidade não estaria no 

pressuposto de “universidade de pesquisa”, antes na emergência de um “mercado 

universitário”.  

 Arocena (2003, p. 31), discutindo o futuro da ideia latino americana de universidade, 

afirma que a América Latina “tem vivido um processo de grandes modificações tanto de suas 

dinâmicas internas como de sua inserção mundial”. Tal processo, inserido na expressão 

“sociedade do conhecimento”, utilizado a partir da segunda metade do século XX, vai além da 

especificação de um tipo/modelo de sociedade e agrega os desafios que estão sendo postos a 

partir das novas configurações estabelecidas nas relações sociais, atrelada à ideia de 

desenvolvimento que tem como motor central o conhecimento. O trabalho com o 

conhecimento qualificado, historicamente, tem seu reconhecimento dentro das universidades. 

 Outro modelo emergente no campo é o denominado “universidade cooperativa” (UC), 

uma variação do modelo “universidade mercantil”, que, segundo Silva e Balzan (2007, p. 

234), “correspondem a uma modalidade de ensino gerida por grandes corporações 

empresariais, para além dos portões das fábricas, cujo foco é totalmente voltado à educação 

corporativa”. O fundamento deste modelo é o conceito de aprendizagem organizacional, 

fortalecido pelo discurso das competências e da qualidade total. Nesse discurso, a formação 
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 Schugurensky (2002). 
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profissional deve ir além da formação de habilidades, domínio de práticas e técnicas, mas 

tornar o indivíduo “qualificado para o mercado”, ou seja, desenvolver habilidades em 

estratégias de negócios e desenvolver capacidades requeridas pelo mercado. Segundo Silva e 

Balzan (2006, p. 235), 

 

A expressão “Universidade Corporativa” foi criada na década de 1980, nos Estados 

Unidos, com o aparecimento das primeiras instituições de ensino desenvolvidas por 

empresas privadas, para complementar a formação profissional de seus funcionários. 

Apesar de não serem tão recentes, somente a partir dos anos 90 do século passado é 

que as UCs estabeleceram- se como alternativa no Brasil, conquistaram e adquiriram 

dezenas de empresas adeptas a essa modalidade de ensino. 

 

 

 Esse modelo disputa o campo da educação superior em busca do monopólio quanto à 

formação. Segundo Silva e Balzan (Ibidem, p. 240), 

 

(...) o ensino superior já não é mais o único espaço de formação para o mercado. As 

últimas décadas têm sido marcadas pelo surgimento de empresas que formam o seu 

corpo funcional nas UCs, por meio dos processos de EC
27

, isto é, a EC é uma 

estratégia das organizações para preparar seus recursos humanos de forma que 

possam se constituir em uma vantagem competitiva. 

 

 O modelo de “universidade cooperativa” opera em duas frentes: a criação de espaços 

de formação assumidos pelas empresas e a contratação dos serviços de universidades para 

organizarem a formação requerida nos moldes requeridos pelas empresas, considerado um 

serviço, e é dessa forma contratado e financiado pela empresa contratante (SILVA; BALZAN, 

2007). Como salienta Morgado (2009, p. 51), 

 

A concretização desta dinâmica economicista na educação pode acabar por subjugar 

as mudanças que vierem a desencadear-se nas universidades a critérios empresarias e 

de mercado, correndo-se o risco das prioridades atribuídas à eficiência e à 

competitividade se sobreporem aos preceitos democráticos que deveriam nortear os 

processos de produção e formação no ensino superior público. 

 

 

 Segundo o modelo em questão, as diretrizes que deveriam ser a base da educação 

superior são eficiência e competitividade. Arocena (2003, p. 42) salienta que o que está em 

evidência é o “(...) papel econômico do conhecimento e a tendência à sua crescente 

privatização, propiciando certa mercantilização
28

 da vida acadêmica”, ou como afirma 
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 EC- Educação Corporativa. 
28

 Adotamos nessa tese o conceito de mercantilização de Bertolin (2009, p. 352): “perca do status de bem 

público assumindo a condição de serviço comercial”. 
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Rodrigues (2007, p. 6), “a educação e o conhecimento são encarados como insumos 

necessários à produção de outras mercadorias”. Acrescenta: 

 

Dessa maneira, a educação e o conhecimento converter-se-iam em mercadorias a 

serem incorporadas ao processo produtivo sob o controle do capital industrial. Logo, 

nessa perspectiva a educação superior perderia seu status de direito social e 

subjetivo, nos termos de doutrina liberal, transformando-se em um bem 

comercializável (Ibidem, p. 83). 

 

 

 Quer na perspectiva do direito social e subjetivo, ou encarado como bem 

comercializável, a centralidade do conhecimento coloca em debate a questão da regulação. 

Pensada como um direito do Estado de regular o campo ou como exigência de governança
29

 

do Estado através da regulação do serviço oferecido pelas “instituições”, ou melhor, 

“organizações” no campo superior, e entre elas a universidade, a avaliação emerge no campo 

justificada diante da necessidade de regulação. 

 O Estado, ressignificado no campo discursivo, vem assumindo um papel de 

controlador e avaliador (AFONSO, 2000), utilizando mecanismos de avaliação sistêmicos 

como forma de controle e prestação de contas da qualidade dos serviços oferecidos pelas 

instituições. Como afirma Ball (2004, p. 1107), o Estado ressignificado é “usuário de 

mecanismos de avaliação e definição de alvos que lhe permitem dirigir as atividades do setor 

público à distância”. 

 Como afirma De Sordi (2002, p. 65), “a avaliação assume centralidade na cena política 

contemporânea. Nunca se falou tanto na necessidade e na importância da avaliação”. Nesse 

contexto, avaliar é uma exigência, apresentada como necessária, ao processo de regulação e 

prestação de contas à sociedade, acerca do serviço que as instituições oferecem.  

 Diante do cenário apresentado por Arocena (2003) de “grandes modificações”, o 

campo da educação superior vive uma tensão e disputa sobre o papel e função da 

universidade, sofrendo pressões de outros campos, como o político, diante da reconfiguração 

do Estado. Nessa reconfiguração, o Estado assume um forte caráter regulador da sociedade, 

em relação às “organizações” que prestam “serviços”; entre essas, a universidade. A avaliação 

é assim imprescindível à regulação. 

                                                 
29

 A ideia de governança começou a ser veiculada como “coisa pública” no Brasil no governo de FHC, sendo 

definida por Bresser Pereira nos seguintes termos: “governança é a capacidade financeira e administrativa, em 

seu sentido amplo, de um governo implementar políticas” (...) “garantindo a ele [o Estado] meios financeiros, 

métodos e instituições administrativas que lhe permitam intervir efetivamente para garantir os direitos de 

cidadania e a promoção do desenvolvimento econômico com um mínimo de equidade” (BRESSER PEREIRA, 

1998, p. 33 -34). 
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 No próximo capítulo, discutiremos a emergência da avaliação e os discursos que estão 

em conflito no subcampo da avaliação da educação superior. Como afirmaram Zainko e 

Coelho (2007, p. 107), “assistiu-se, nos primeiros anos da década de 90, no Brasil, à 

existência de modelos avaliativos em conflito que defendem pressupostos diversos de 

educação superior, pautados em diferentes concepções de avaliação”. Os discursos em disputa 

da avaliação buscam dominar o campo da educação superior e acirram os conflitos em relação 

à universidade. 



69 

 

 

CAPÍTULO 3 AVALIAÇÃO: DISCURSOS EM DISPUTA 

 

“[...] sentido e significado nunca 
foram a mesma coisa, o significado 
fica-se logo por aí, é directo, literal, 
explícito, fechado em si mesmo, unívoco, 
por assim dizer, ao passo que o sentido 
não é capaz de permanecer quieto, 
fervilha de sentidos segundos, 
terceiros e quartos de direcções irradiantes 
que se vão dividindo e subdividindo 
em ramos e ramilhos, até se perderem 
de vista, o sentido de cada palavra 
parece-se com uma estrela quando se 
põe a projectar marés vivas pelo espaço 
fora, ventos cósmicos, perturbações 
magnéticas, aflições” 
(José Saramago, Todos os nomes, p. 135). 

 

 Neste capítulo discutiremos o discurso da avaliação, enfatizando a avaliação 

institucional. Para tanto, iniciamos com uma discussão sobre a emergência da centralidade da 

avaliação como controle em um contexto de reforma do Estado. Entretanto, enfatizamos que o 

discurso da avaliação como controle e regulação é um dos discursos que lutam pela fixação de 

sentido no campo da educação superior, e que se constitui como um discurso político. Nesse 

sentido, apresentamos os discursos sobre a avaliação institucional e como esses discursos se 

materializaram em políticas no campo da educação superior. 

 

3.1 A emergência do discurso da avaliação como controle 

 

 A centralidade da avaliação, na perspectiva de regulação e de controle do Estado sobre 

as instituições da educação superior, entra nas agendas das políticas de educação superior no 

contexto de recessão vivido a partir da década de 1970, diante do baixo crescimento 

econômico e alta inflação, colocando em cheque o Estado de bem-estar social nos países 

capitalistas. Segundo Bresser Pereira (1998, p. 33), “a crise do Estado impôs a necessidade de 

reconstruí-lo (...) redefinir suas funções”. Entretanto, salienta Sguissardi (2003) que para 

manutenção da política neoliberal imprime-se a necessidade de reestruturação produtiva e 

redefinição do papel do Estado. A crise do Estado é apontada por Bresser Pereira (1998) 

como uma crise fiscal, uma crise no modo de intervenção e uma crise no modo de gestão, nos 

seguintes termos: “A crise fiscal proporciona uma imobilidade do Estado” o que acarreta que 

“a capacidade de intervenção do Estado diminui drasticamente” (Ibidem, p. 35), 
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proporcionada pela perda do crédito público
30

 e a incapacidade de gerar poupança. A crise no 

modo de gestão “manifestou-se, de um lado, nos custos crescentes da máquina estatal, e, de 

outro, na baixa qualidade e na ineficiência dos serviços sociais prestados ao cidadão” (Ibidem, 

p. 36). Continua o autor (Ibidem, p. 36): 

 

A crise do modo de intervenção manifestou-se de três formas principais: a crise do 

welfare state no primeiro mundo, o esgotamento da industrialização por substituição 

de importações na maioria dos países em desenvolvimento, e o colapso do estatismo 

nos países comunistas. 

 

 A solução para a crise do Estado levou à implementação de reformas
31

, que priorizam: 

a privatização do patrimônio público, redução do funcionalismo público, privatização de 

empresas estatais lucrativas, “redução” da ação do Estado de “promotor” assumindo a função 

de “regulador” (ZAINKO; COELHO, 2007). 

 Neste mesmo sentido, Dalben (2002, p. 25) afirma que “os problemas advindos da 

crise do petróleo na década de 1970 acarretaram uma série de necessidades e, 

conseqüentemente, de mudanças no encaminhamento das políticas públicas das diferentes 

nações”. A crise do petróleo, como salienta a autora, leva a cortes de orçamento e a um 

discurso de reforma do Estado, a fim de que o mesmo pudesse se adequar ao contexto 

emergente para o qual se faziam necessários reajustes. A política de reforma do Estado “foi 

dura e publicamente praticada, sobretudo a partir de 1979, pelos governos de Margareth 

Thatcher, Reagan (1980), Khol (1982) e outros que o seguiram” (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 

129). Nesse sentido, a política assumida no contexto de reformas do Estado procura o 

desenvolvimento do mercado e o “desmantelamento do Estado de bem-estar social” (Ibidem), 

com base nos princípios de competitividade, produtividade e controle do Estado em relação 

aos gastos e financiamentos. 

 No Brasil, a abertura a um processo de reforma do Estado começa enquanto 

debate/possibilidade no campo político na década de 1980, “em meio a uma grande crise 

econômica, que chega ao auge no início de 1990, quando o país passa por um episódio 

hiperinflacionário. A partir de então, a reforma tornou-se imperiosa” (BRESSER PEREIRA, 

1998, p. 43). Nesse sentido, a reforma é justificada no contexto da crise econômica. Segundo 
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 Bresser Pereira (1998, p. 41) chama atenção para “Não confundir crédito público com credibilidade do 

governo. Existe crédito público quando o Estado merece crédito por parte dos investidores. Um Estado pode 

ter crédito e seu governo não ter credibilidade; e o inverso também pode ocorrer: pode existir um governo com 

credibilidade em um Estado que, devido à crise fiscal, não tem crédito”. 
31

 Salienta Ball, tomando como base Bernstein (2005, p. 546): “A reforma não muda apenas o que fazemos. Ela 

também procura mudar aquilo que somos, aquilo que poderíamos vir a ser”. 
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Brito (1999, p. 36), “é neste período que se estrutura um novo modelo conceitual sobre a 

inserção do Brasil na economia mundial, sobre a política comercial e industrial e sobre o 

papel do Estado com relação à economia e às instituições”. O “novo” papel do Estado é 

apresentado a partir do paradigma da “governabilidade
32

”, redução do papel do Estado em 

termos de financiamento e aumento de instâncias de controle e avaliação. A nova concepção 

de Estado ampara-se em processos de desresponsabilização de sua função de fornecedor dos 

serviços sociais, ampliando suas funções de regulador, avaliador e controlador destes serviços 

(SGUISSARD, 2003). 

 “A reforma da educação, nesta direção, é concebida como uma das fundamentais 

reformas para a modernização produtiva da economia brasileira” (ZAINKO; COELHO, 2007, 

p. 110). Os pressupostos da reforma para a educação estabeleceram as seguintes prioridades: 

diferenciação, diversificação institucional, performatividade: discursos da qualidade, 

responsabilidade, eficiência e competitividade (BALL, 2004). 

 Em relação à performatividade, salienta Ball (2005, p. 543), que este tem sido um 

método, uma tecnologia e uma cultura interferindo diretamente na vida dos sujeitos no 

interior das instituições: 

 

A performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação 

que emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, 

atrito e mudança. Os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações 

servem de parâmetros de produtividade ou de resultado, ou servem ainda como 

demonstrações de “qualidade” ou “momentos” de promoção ou inspeção. 

 

 Nesse sentido, os pressupostos da reforma buscam adequar os sistemas de ensino, os 

sujeitos e as instituições a currículos diversificados e flexíveis e a novas formas de gestão e 

reestruturação dos cursos no atendimento às demandas emergentes do mercado de 

modernização produtiva; a formação para o trabalho que priorizasse a tecnologização; as 

mudanças do mundo contemporâneo competitivo e desenvolvimento de competências 

requeridas pelo mercado. Peixoto (2004, p. 175) entende que, diante desse contexto, há a 

adoção de sistemas oficiais de controle, o que em relação à educação superior se constituem 

em “métodos de controle validados por uma autoridade externa” os quais passaram a 

constituir o componente central do campo da educação superior. 

 A fim de tornar o Estado mais “ágil e eficiente”, o modelo construído para uma 

reforma foi o gerencial cujo principal ideológico-formulador foi Bresser Pereira (1998, p. 23), 
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 Bresser Pereira (1998, p. 33): governabilidade é uma capacidade política de governar derivada da relação de 

legitimidade do Estado e do seu Governo com a sociedade. 
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que afirma que “A reforma do Estado, e particularmente, a Reforma Gerencial é antes uma 

reforma institucional do que uma reforma de gestão. Está baseada na criação de instituições 

normativas e de instituições organizacionais que viabilizem a gestão”.  

 A reforma propunha a criação de novas instituições organizacionais: as agências 

executivas e as organizações sociais. Esse modelo, conforme Maués (2008, p. 90), é “próprio 

da iniciativa privada visto como ágil, eficiente e eficaz, centrado nos resultados”. A ênfase na 

centralidade dos resultados modifica a razão do Estado que passa a desenvolver o papel de 

regulador e avaliador e, no estabelecimento desse novo papel, a avaliação torna-se uma de 

suas funções centrais. De Sordi (2002, p. 65) defende que a avaliação se apresenta como 

“braço visível e invisível das reformas educativas necessárias em face dos ajustes econômicos 

que caracterizam a sociedade globalizada”.  

 Os discursos sobre a avaliação na educação superior reforçam a necessidade da 

prestação de contas à sociedade, aperfeiçoamento das funções, controle da qualidade dos 

cursos e instituição através da mensuração das aprendizagens dos alunos, controle da 

produção acadêmica e monitoramento da instituição em relação à atualização e inovação. 

Como salienta Peixoto (2004, p. 175), nesse discurso a avaliação estaria voltada a garantir “as 

formas de existência das universidades, do seu espaço público e criativo, permitindo-lhes 

responder, com qualidade e competência, às atribuições que lhes são destinadas na sociedade 

contemporânea”. 

 No discurso da avaliação com ênfase na performatividade cabe ao Estado avaliar a 

eficácia e a relação entre custos e resultados; essa nova lógica avaliativa se relaciona às 

funções de classificar, controlar e fiscalizar, o que caracteriza o “Estado Avaliador” 
33

 

(AFONSO, 2000). Essa lógica, segundo Ball (2004, p. 1116), “permite que o Estado se insira 

profundamente nas culturas, práticas e subjetividades das instituições do setor público e de 

seus trabalhadores, sem parecer fazê-lo”. 

 Para Dias Sobrinho (2002, p. 129), “A avaliação como tecnologia de controle e 

fiscalização adquire grande importância e vigor desde que as idéias neoliberais em geral 

começaram a se impor”. Este discurso da avaliação rivaliza com outro discurso presente no 

campo da educação superior da avaliação como “democrática”, “participativa” e “formadora” 

(ESTEBAN, 2008; AFONSO, 2008; DIAS SOBRINHO, 2003b; SILVA, 2004). Esse 

                                                 
33 Estado-avaliador (evaluative state), este termo foi inicialmente proposto por Guy Neave em 1988 visando, 

sobretudo sinalizar a transição de uma forma de regulação burocrática e fortemente centralizada para outra 

forma de regulação que conjuga simultaneamente o controle pelo Estado através de um forte corpo regulatório 

com estratégias de autonomia e autorregulação das instituições educativas. 
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entendimento é encontrado em Dias Sobrinho (2003a, p. 146) que afirma que “a avaliação 

deve pôr em questão, radicalmente, a formação humana em seu significado mais forte e os 

compromissos e relações da instituição educativa com a sociedade, numa perspectiva muito 

mais abrangente que a mera preparação para o trabalho”. Nesse sentido, a formação humana 

seria o eixo da prática da avaliação, tese também defendida por Afonso (2008, p. 74) em 

relação à avaliação formativa como “a única modalidade de avaliação fundamentada no 

diálogo e congruente com um reajustamento contínuo do processo de ensino, para que todos 

cheguem a alcançar com sucesso os objetivos definidos e a revelar as suas potencialidades 

criativas”. 

 A presença de discursos em disputa no campo das políticas de avaliação da educação 

superior “evidenciam que estamos lidando com um campo político” (PEIXOTO, 2004, p. 

176). Como já destacamos, a política é o conjunto de práticas, instituições e discursos os quais 

buscam estabelecer uma ordem e criam as regras onde seja possível a convivência humana, 

um contexto onde a conflitividade é presente, tendo em vista a dimensão antagônica do 

político, inerente e constitutiva das relações humanas (LACLAU; MOUFFE, 2006).  

 Segundo Bourdieu (2010, p. 163-164), “o campo político, entendido ao mesmo tempo 

como campo de forças e como campo das lutas que têm em vista transformar a relação de 

forças que confere a este campo a sua estrutura em dado momento”. O campo da educação 

superior vem sofrendo tensões provocadas pelo enfrentamento/disputa dos discursos da 

avaliação
34

 que visam dominar o campo. Nesse jogo/disputa, são construídos instrumentos de 

avaliação que materializam os discursos. Como afirma Bourdieu (Ibidem, p. 165), “a intenção 

política só se constitui na relação com um estado do jogo político e, mais precisamente, do 

universo das técnicas de acção e de expressão que ele oferece em dado momento”. Os 

instrumentos “explicitam” o discurso, representando “uma forma de oficialização, de 

legitimação” (Ibidem) do discurso. 

 A avaliação institucional não começa a ser desenvolvida nesse contexto de Reforma 

do Estado; já vinha sendo experienciada em instituições, com a produção de instrumentos, 

conceitos, propostas; configurada em objetivos bem diversos dos desenvolvidos pela política 

educacional do MEC no contexto da Reforma do Estado. Dias Sobrinho (2002, p. 121) 

esclarece que a avaliação institucional é uma prática recente e por isso não tem “um campo 

                                                 
34

 Peixoto (2004, p. 172-173) destaca que “a perspectiva de uma avaliação como instrumento de controle da 

qualidade, no ensino superior brasileiro, já se encontrava presente na produção científica no final da década de 

60. (...) necessidade de haver empenho do governo para com o aumento da produtividade das universidades 

(...). Os cursos, por sua vez, deveriam ser avaliados em termos de quantidade e qualidade”. 
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teórico próprio bem consolidado”, apesar de a organização escolar estar “habituada” ao 

desenvolvimento de práticas de avaliação e esta constituir-se uma temática presente como 

objeto de pesquisa e estudos. Entretanto, salienta Peixoto (2004), a partir de um estudo sobre 

a produção acerca da avaliação realizada pela Univertas/Br, no período de 1996-2000 houve 

uma intensificação sobre o debate da avaliação educacional, principalmente da avaliação da 

educação superior, a partir de dois modelos: o regulação e o democrático. Nesse sentido, 

conclui a autora que “a avaliação da educação superior se configurou como um campo 

político a partir da relação que foi sendo estabelecida entre os modelos democrático e de 

regulação” (Ibidem, p. 186). 

 Na seção a seguir tratamos da avaliação institucional e as tendências no campo da 

educação superior. Iniciaremos com a discussão presente no campo discursivo e em seguida 

trataremos algumas das tendências e características em avaliação institucional que disputam o 

monopólio desse campo. 

 

3.2 A avaliação institucional: o campo discursivo 

 

 A discussão sobre a Avaliação Institucional nos remete em primeiro lugar a considerá-

la não no campo privilegiado da educação. Mas, segundo Sander (2008, p. 11), a Avaliação 

Institucional “nasceu e se desenvolveu no contexto mais amplo das ciências sociais aplicadas, 

em especial da administração, tanto no mundo dos negócios como no setor público”. Na área 

de educação sua utilização evidencia dois discursos em disputa: um que defende o caráter 

democrático e participativo objetivando a formação humana, e outro, que parece ter tido uma 

expressão maior, na década de 1990, vinculado a um movimento internacional associado ao 

conceito de accountability
35

. Afirmam Pinho e Sacramento (2009, p. 1348) que 

“accountability encerra a responsabilidade, a obrigação e a responsabilização de quem ocupa 

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

de ônus, o que seria a pena para o não cumprimento dessa diretiva”. Para os autores (Ibidem), 

“os conceitos estão em permanente construção e evolução, uma vez que não ficam 

congelados, pois à medida que a realidade social muda, eles também devem se adequar, se 

                                                 
35

 Para Pinho e Sacramento (2009, p. 1345), a palavra accountability tem sido comumente traduzida como 

“responsabilização” com base no conceito trazido por Campos (1990), que apresenta o conceito como 

sinônimo de responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo, associado ao conceito de 

democracia. “É sinônimo de responsabilidade objetiva, isto é, trata-se da responsabilidade de uma pessoa ou 

organização perante outra, fora e si mesma. Tal responsabilidade tem consequências, implicando em prêmios, 

pelo seu cumprimento, e castigos, quando o inverso é verificado” (Ibidem, p. 1348). 
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qualificar” (Ibidem, p. 1348). A definição de accountability compreende, entre outras coisas, 

as ideias de: responsabilidade objetiva (exigida de fora); responsabilidade subjetiva; o caráter 

da obrigatoriedade em prestar contas, sujeito a punições; a ação de informar, explicar, 

responder e impor sanções; e responsabilização objetiva e subjetiva. Pinho e Sacramento 

(Ibidem, p. 1350) apresentam o seguinte esquema explicativo para o conceito: “„A‟ delega 

responsabilidade para „B‟ → „B‟, ao assumir a responsabilidade, deve prestar contas de seus 

atos para „A‟ → „A‟ analisa os atos de „B‟ →feita tal análise, „A‟ premia ou castiga „B‟”. Pelo 

esquema apresentado, segundo os autores, ficaria mais fácil entender porque o termo 

accountability passou a ser relacionado ao termo democracia, diante da ação da prestação de 

contas dos atos assumidos através da representação, a qual deve ser analisada e depois 

premiada ou castigada por quem delegou a responsabilidade. Apesar dos autores enfatizarem 

a relação com o termo democracia, entendemos que a relação é com o termo 

responsabilização e não democracia. 

 Entretanto, diante da “permanente construção” dos conceitos, ou “permanente 

atualização”, na articulação realizada no campo discursivo, o termo tem sido relacionado a um 

movimento político tendo uma dimensão social e outra estatal. Nesse sentido, quando se 

anuncia a accountability, nela são significados dois discursos: o primeiro seria o do 

“desenvolvimento da capacidade dos cidadãos de agir na definição das metas coletivas de sua 

sociedade
36

” (PINHO; SACRAMENTO, 2009, p. 1353), e o segundo “a construção de 

mecanismos institucionais que garantam o controle público das ações dos governantes ao 

longo de todo o seu mandato” (Ibidem). 

 Nesse sentido, nos parece restrita a afirmação de Sander (2008, p. 11-12) de que “as 

raízes da avaliação institucional” estariam associadas a um movimento de “revisão dos estilos 

de organização e gestão da educação” no qual, movimentos internacionais como a UNESCO, 

“começaram a utilizar o conceito de accountability ou responsabilidade social na gestão 

pública da educação”. Nesse sentido, no campo da educação o conceito “surgiu, então, como 

prática de mensuração de desempenho organizacional à luz desse conceito”. 

 As razões para se considerar restrita a afirmação são as seguintes: primeiro, se 

tomarmos o caso no Brasil, a Avaliação Institucional data da década de 1980, a partir dos 

                                                 
36

 Pinho e Sacramento (2009, p. 1359) apresentam os seguintes movimentos como expressões dessa dimensão, 

no caso brasileiro: “aprovação da Lei Complementar nº 101/2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF); e a criação da Controladoria Geral da União (CGU), em abril de 2001. O primeiro instrumento impôs 

limites e condições para a gestão das receitas, despesas e, quanto ao endividamento, exigiu a transparência das 

contas públicas e o planejamento como rotina na administração fiscal, bem como a responsabilização pelo seu 

descumprimento”. 
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debates sobre a concepção de universidade (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 128); e como 

experiência em 1986, na Universidade de Brasília sendo compreendida “como melhora da 

qualidade dos serviços educativos, e como instrumento de redemocratização da educação 

superior e da sociedade em geral” (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 128), logo não associada ao 

conceito de responsabilidade social como apontado por Sander (2008). Segundo, na década de 

1980, o campo discursivo trazia uma disputa entre duas concepções: a que defendia a 

avaliação institucional como “melhora da qualidade institucional” e a outra como 

accountability sendo este termo entendido, sobretudo, como prestação de contas (DIAS 

SOBRINHO, 2002). 

 O termo accountability, usado no Brasil, no contexto da Reforma do Estado foi 

traduzido por “responsabilização”, por Bresser Pereira (1997), como uma das exigências de 

governabilidade. Segundo Bresser Pereira (1997, p. 46), “a governabilidade nos regimes 

democráticos depende (...) (b) da existência de mecanismos de responsabilização 

(accountability) dos políticos e burocratas perante a sociedade (...)”. Nesse mesmo sentido, 

Bresser Pereira (Ibidem, p. 49) argumenta que 

 

Sem dúvida um objetivo intermediário fundamental em qualquer regime 

democrático é 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. 

 

 No conceito apresentado, Bresser Pereira (1997) articula o que entende serem as duas 

dimensões da responsabilidade da representatividade dos políticos e ação “dos cidadãos” de 

cobrança em relação à representatividade assumida. Esta dimensão de prestação de contas à 

sociedade, como parte da accountability, ganha materialidade a partir de dois processos: um 

processo de intervenção eficiente pelo Estado e a reforma das instituições do Estado para que 

sejam elas também mais eficientes e competitivas. Estes exigem um processo regulador, que 

possibilite informação, explicação e punição no paradigma da responsabilização. O processo 

regulador requer o uso de instrumentos que avaliem a performatividade. Ball (2005, p. 543) 

entende que 

 

Os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações servem de parâmetros 

de produtividade ou de resultado, ou servem ainda como demonstrações de 

“qualidade” ou “momentos” de promoção ou inspeção. Eles significam ou 

representam merecimento, qualidade ou valor de um indivíduo ou organização 

dentro de uma área de julgamento 
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 Nesse sentido, a avaliação de resultados, ou avaliação da performatividade de uma 

instituição, ocorre em um contexto de mudança de paradigma sobre a função do Estado, 

colocando em evidência a atuação das instituições de educação superior em relação à sua 

função, aos seus sujeitos e seu fazer, diante de critérios estabelecidos externamente. Assinala 

Guadilla (2002) que esta “mudança” ocorre num contexto de reforma, exigindo 

transformações nas organizações em relação à legitimidade na produção, distribuição e 

avaliação do conhecimento, que ganha força entre outras razões pelos 

 

(...) processos de internacionalização, o impacto das tecnologias de informação e 

comunicação em todos os processos relacionados com a produção, distribuição e 

avaliação do conhecimento (...) assim como a valorização da prestação de contas 

como forma de estabelecer a confiança das instituições (GUADILLA, 2002, p. 

44).
37

 

 

 Nesse contexto de “prestação de contas”, como já dissemos, a avaliação ganha 

centralidade como instrumento capaz de traduzir a qualidade, relevância e atualização das 

instituições frente às demandas ou desafios do mercado e da formação exigida nos “novos” 

contextos de competição. Emerge, nesse sentido, a necessidade do uso de instrumentos 

avaliativos que indiquem escores de resultados. A vinculação da prática da avaliação à 

formulação de instrumentos que possibilitassem uma medida que indique os desempenhos, 

parece apontar uma forte vinculação à concepção tecnicista de avaliação, associado ao 

gerencialismo, no campo educacional. 

 Segundo Juliatto (2005, p. 38), “a questão da qualidade está despertando grande 

interesse na maioria dos países, como reação a uma era de crescimento” das matrículas do 

ensino superior nas décadas de 1960 e 1970 o qual se traduzira em relação à sociedade na 

potencialização do desenvolvimento econômico tendo em vista a formação de mão-de-obra 

mais especializada e na garantia via educação de igualdade de oportunidades. Entretanto, não 

havia uma correspondência direta entre indivíduos formados e indivíduos empregados, o que 

gerou uma inquietação. “Isso acontecia ou porque a economia não estava crescendo no ritmo 

de preparação da mão-de-obra, ou porque os profissionais ingressavam no mercado mal 

preparados pela escola” (Ibidem, p. 39). Nesse sentido, segundo Juliatto (2005, p. 39) “para 

que a educação efetivamente produza os efeitos esperados, ela deve ser de qualidade”. 

 Parece-nos que o autor defende que o problema do não-desenvolvimento econômico 

estaria na formação e, sendo a formação uma exigência social, caberia à “sociedade exigir 
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 Tradução livre da autora do texto em espanhol. 
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mais educação e mais qualidade em troca do dinheiro nela alocado” (Ibidem, p. 42), e caberia 

às instituições, principalmente a universidade, dar ênfase à qualidade diante da necessidade de 

resgate de sua imagem diante da situação de descrédito social: 

 

Somente com o esforço conjugado de educadores, instituições e governo, mediante a 

demonstração de maior seriedade, dedicação e proficiência e com a oferta de melhor 

produto educacional no mercado, é que a instituição universitária irá restaurar a sua 

imagem e recuperar a sua reputação (JULIATTO, 2005, p. 39). 

 

 Entretanto, Bertolin (2009, p. 128), em um estudo sobre a “qualidade”, afirma que o 

termo possui muitos significados na literatura específica, mas dois discursos vêm disputando 

o domínio do campo. O primeiro defende a implantação de programas na educação com forte 

ligação às concepções de gestão das indústrias, que enfatizam “aspectos de eficiência, 

produtividade e redução de custos” e o segundo sustenta “a inadequação do conceito de 

qualidade da indústria para a educação superior em razão da natureza qualitativa do ensino e 

da pesquisa, que não podem ser traduzidas numa lógica de gestão empresarial”. Salienta ainda 

Bertolin (Ibidem, p. 127) que o debate acerca da qualidade se justifica 

 

(...) pelas exigências quantitativas. O auge das soluções quantitativas para a 

educação deu-se nas décadas de 1960 e 1970, as quais se expressaram em muitos 

países no aumento nos gastos com educação, no aumento do número de anos de 

ensino obrigatório, na diminuição da idade de ingresso na escola e no 

desenvolvimento de teses econômicas sobre a educação, como a “teoria do capital 

humano” para explicar o crescimento econômico dos países.  

 

 A necessidade da qualidade, segundo Bertolin (2009), é justificada em termos 

econômicos diante do “ser” da universidade que tem sido significado a partir dos seguintes 

princípios: competitividade econômica, crescimento dos mercados e desenvolvimento 

sociocultural e econômico sustentável. Nesse sentido, defende o autor uma concepção 

divergente daquela apresentada por Juliatto (2005) ao afirmar que  

 

Em tempos de neoliberalismo, a visão de que a educação superior tem como missão 

principal o crescimento da economia e a preparação dos indivíduos para o mercado 

de trabalho está em grande evidência. De acordo com essa lógica, além de 

orientarem seus serviços para os interesses econômicos e formar egressos 

especialmente para o mercado de trabalho, as instituições também devem atuar da 

forma mais eficiente e eficaz possível para que seus objetivos sejam alcançados com 

o menor custo e a máxima rapidez possível, ou seja, trata-se de uma visão 

amplamente economicista, que se refere a uma perspectiva prioritariamente 

instrumental e produtivista da educação superior (BERTOLIN, 2009, p. 134). 
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 A defesa da qualidade no contexto do neoliberalismo, como aponta Bertolin (2009), 

trabalha com conceitos de eficiência, eficácia, redução de custos e produtividade, o que nos 

parece indicar mais critérios de desempenho ou performance aos procedimentos de avaliação 

institucional. Entretanto, em relação à avaliação institucional essa compreensão disputa com a 

de que a avaliação não se reduz a uma medição técnica, sendo considerada como um processo 

que busca a qualidade. Como afirmou Vianna (2005, p. 36), 

 

A avaliação não é um conjunto de técnicas para o levantamento de informações 

sobre diferentes sujeitos, mas um momento permanente na reflexão sobre os 

problemas educacionais [...] o refletir associado a avaliação decorre da necessidade 

de promover um ensino/educação que seja de qualidade .  

 

 Como afirma Vianna (2005), a avaliação institucional é o processo de reflexão sobre o 

levantamento realizado a partir de um diagnóstico, evidenciando as necessidades, os pontos 

frágeis, as forças e as fraquezas, que encaminham para um movimento de tomada de decisão 

diante dos resultados tendo em vista a conquista da “qualidade” ou o aperfeiçoamento da 

instituição. Dessa forma, a avaliação institucional apresenta-se como um meio para se obter o 

que se deseja na ação contínua e reflexiva sobre o fazer institucional. 

 O aferimento da “qualidade”, com ênfase no caráter instrumental, através de 

procedimentos de avaliação institucional (doravante AI) tem sido recorrente nas produções 

acadêmicas, principalmente as que relatam as experiências do uso da AI, como podemos 

comprovar em Peralta (2001), que afirma que a AI é um instrumento de melhoria e de 

construção da qualidade acadêmica e científica, ou ainda, como afirmam Castanheira, Coelho 

e Gagliardi (2008), que a AI é um instrumento de melhoria da qualidade do ensino. Os autores 

citados associam a avaliação institucional a uma ferramenta ou um instrumento para 

qualidade, ou seja, como tomada de decisão e não o simples cumprimento de uma 

determinação legal, como afirma Vianna (2005, p. 100): 

  

Não se avalia por avaliar, atendendo a um imperativo legal. A avaliação visa a 

tomada de decisões para melhorar o que já existe, seja por intermédio de alterações, 

a fim de corrigir possíveis distorções, seja através de acréscimos, suprindo prováveis 

omissões. 

 

 Os que defendem a tomada de decisão como finalidade da AI advogam a AI como 

“educativa”, “formativa”, sem que, para isso, deixe de utilizar instrumentos e procedimentos 

de controle. Dias Sobrinho (2005, p. 27) advoga que o “objetivo da avaliação educativa é 

melhorar a educação”. Esse paradigma não compreende a AI como performance, controle e 
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regulação; defende, entretanto, que a AI tem impacto, gera efeitos, produz resultados (DIAS 

SOBRINHO, 2005), na perspectiva formativa, logo educativa. Uma avaliação institucional 

formativa é aquela que busca ações com fins de realização de intervenções que levem em 

conta o conhecimento e a compreensão do funcionamento da instituição, tendo como meta seu 

aperfeiçoamento e objetivando a formação humana. 

 Autores como Dias Sobrinho (2002; 2005) e Castanheira, Coelho e Gagliardi (2008) 

defendem que, na dimensão da AI, a proposta é uma avaliação formativa constituída 

basicamente no processo de autoavaliação, visando principalmente ao “autoconhecimento 

institucional” (CASTANHEIRA; COELHO; GAGLIARDI, 2008, p. 8). Assim, conforme 

Dias Sobrinho (2005, p. 27), a AI “requer a participação ativa da comunidade educativa” no 

desenvolvimento de uma comunicação e reflexão conjuntas, como momentos “que são 

sempre muito ricos de significação formativa”. Entende o autor que tal atitude implica 

começar pelos sujeitos, com os sujeitos, que são todos os que fazem a instituição, resultando 

em uma relação entre os sujeitos e suas ações e a interpretação que se estabelece do valor 

atribuído a esse fazer. Nesse sentido, a AI formativa constitui-se em um processo de 

autoavaliação que prioriza o autoconhecimento e a participação. Nesse processo, a construção 

participativa dos sujeitos se articula como em um espaço de significação, de luta, de reflexão 

e comunicação acerca do que é considerado legítimo nas ações estabelecidas pelos sujeitos 

atribuindo um valor ao fazer exercido. Nesse sentido, da construção conjunta, participativo-

reflexiva se busca, além do autoconhecimento, uma tomada de decisão sobre os resultados. 

Afirma Dias Sobrinho (2002, p. 127) que 

 

Através dos mecanismos de uma avaliação institucional democrática e participativa, 

uma universidade deve se colocar em questão de forma sistemática e de conjunto, 

para conhecer-se enquanto sistema produzido por múltiplas estruturas e relações, 

para construir organicamente os juízos de valor sobre todas as suas atividades e 

instituir os processos adequados à melhoria de sua “qualidade”. 

 

 A participação como princípio do processo avaliativo remete ao fato de a avaliação 

“ser uma construção coletiva do conhecimento por uma comunidade” (DIAS SOBRINHO, 

2005, p. 30), negociada politicamente, pois se refere a valores, a ações, a sujeitos e suas 

práticas, sendo este conhecimento reconhecido como uma “verdade social”, relativa e 

contextualizada ao que foi possível ser construído, na contingência das relações estabelecidas. 

Ela ajuda a fortalecer a autonomia pessoal e pública, pois fruto das referências do indivíduo e 

do grupo, que são consideradas e respeitadas, no jogo das disputas, das relações estabelecidas 

internamente. 
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 O autor conceitua a AI como um pressuposto, um “deve ser” que fecha a instituição 

nela mesma sem uma interface com as relações de exterioridade. A referência para uma 

instituição seria ela mesma, e nesse sentido nos questionamos sobre em que parâmetros 

seriam construídos os critérios da AI, diante dessa relação endógena. Gomes (2006, p. 13), na 

análise das identidades discursivas,
38

 afirma que “o fenômeno da educação superior, 

complexo e heterogêneo em si mesmo, deve ser compreendido a partir de uma perspectiva 

que leve em consideração as causalidades históricas e as causalidades sociais”. Nesse sentido, 

compreender e explicar as práticas sociais, entre elas a prática social da AI, exige que os 

consideremos historicamente situados, nos contextos e nas relações, tendo em vista o caráter 

relacional de toda prática social. Compreendemos que AI quando realizada por uma 

instituição estaria sujeita aos mesmos princípios. 

 Entretanto, salienta Guadilla (2002, p. 45), que os processos de autoavaliação 

institucional, num contexto de reformas, imprimem às instituições uma busca por melhores 

resultados, exigindo-se das mesmas um novo formato de gestão, “o qual implica contar com 

organizações que tenham aprendido a autoconhecer-se, autorregular-se e a tornar visíveis as 

dinâmicas institucionais”
39

. Nesse sentido, Guadilla (2002) salienta que o contexto de 

reformas é o que justifica a realização de um processo de AI, o que conforme Dias Sobrinho 

(2005) seria a necessidade de autoconhecimento. Autoconhecimento e autorregulação 

constituem-se como exigência de “novo formato de gestão” na proposição de resultados, 

sendo dessa forma não uma necessidade institucional, mas uma exigência externa 

(GUADILLA, 2002). 

 A disputa no campo discursivo da AI enfatiza a dimensão política diante dos discursos 

polares formativa/de resultados, processo/produto, necessidade da instituição/exigência 

externa. Esses discursos defendem interesses, conceitos e funções colocando em disputa uma 

concepção de “universidade”. 

 Compreendendo que no campo da educação superior há uma disputa entre diferentes 

discursos, apresentaremos de forma pontual algumas das tendências utilizadas nesse campo, 

sobre a AI. 

 

                                                 
38

 No texto em questão, o autor não analisa a AI; antes, faz a análise da produção acadêmica do campo da 

educação superior, procurando “analisar as origens e razões que levaram à construção, o uso e a reprodução, no 

campo da educação superior, das identidades discursivas público-privado e estatal-mercado, argumentando que 

se convencionou o emprego polar e antinômico dos mesmos” (GOMES, 2006, p. 13). Entretanto sua 

concepção de discurso presente no texto nos possibilita uma ampliação para este trabalho. 
39

 Tradução da autora do texto em espanhol. 
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3.3 Tendências em avaliação institucional 

 

 A avaliação institucional abriga diferentes concepções sobre sua função, objetivo e 

finalidade. Fernandes (2001, p. 67) afirma que “a avaliação institucional destina-se à 

avaliação de instituições (como a escola e o sistema educacional), de políticas e projetos. 

Centra sua atenção nos processos, relações, decisões e resultados das ações”. Essas ações são 

comuns à análise de um programa, política ou instituição. Apresentaremos tendências que se 

fazem presentes no campo discursivo da avaliação institucional, sem a pretensão de 

esgotarmos as possibilidades de discurso sobre o tema. Procuramos apresentar a tessitura do 

campo buscando tornar mais evidentes os discursos em disputa.  

 

3.3.1 Avaliação institucional meritocrática e avaliação institucional para transformação 

 

 Segundo Fernandes (2001), quando se realiza a avaliação institucional, desenvolve-se 

a ação de “olhar para dentro” da instituição: a complexidade presente no seu funcionamento 

que se centra nos processos, decisões, relações e ações. Assim, a avaliação institucional 

questiona-se sobre o fazer da instituição, sua cultura, seus valores, seus sujeitos. Esse 

questionamento sobre a complexidade institucional transforma-se em instrumento de tomada 

de decisão frente aos resultados obtidos. Mas a tomada de decisão é um processo de 

negociação no conjunto da instituição. Entretanto, não se pode “olhar para dentro” sem ter a 

dimensão do contexto maior, no qual a instituição se insere. Uma instituição é 

necessariamente uma relação com o que existe “fora dela”, principalmente, se esta instituição 

for uma universidade. “Olhar para dentro” só faz sentido para o “lançar-se para fora” 

(Ibidem), para a busca das mudanças que ressignificam o fazer que extrapole os muros da 

própria instituição.  

 Entretanto, não podemos deixar de situar que a mudança, enquanto uma meta 

institucional pode não ser assumida pelos sujeitos, pois as instituições “podem estar satisfeitas 

com o que se tornaram e não desejarem mais nada”, como afirmou Clark (1998, p. 5)
40

, ao 

tratar das condições necessárias às mudanças que devem ser traçadas pelas universidades em 

busca da transformação. Nesse sentido, a opção pela mudança é também uma decisão 

institucional, o que nos faz pensar que a mudança não é uma consequência direta da AI, antes 

um “desejo” da instituição. 

                                                 
40

 Clark (1998, p. 5): “They may be satisfied with what they have become and do not wish for more". 
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 Defendendo o “olhar para dentro”, Fernandes (2001) salienta que existem “duas 

correntes” em relação ao procedimento para a realização de uma avaliação institucional: a 

primeira, meritocrática ou para controle, e a segunda para transformação ou para 

aperfeiçoamento. 

 A corrente “meritocrática” se volta para identificar o mérito, nesse sentido “quem sabe 

mais, desempenha melhor ou tem melhores resultados” (Ibidem, p. 67). Nessa corrente, situa 

a autora, como modelo exemplar, o Exame Nacional de Cursos (ENC). A razão de usar esta 

corrente se justificaria na ênfase em “classificar, comparar e destacar o mérito” (ibidem, p. 

68), que “tem sido usada para fazer hierarquias, classificações ou rankings entre instituições” 

(idem, p. 67), e leva, por sua vez, aos processos de regulação, tais como, credenciamento e 

recredenciamento das instituições e cursos. Colocando-se contrário à concepção meritocrática 

e seu consequente “ranqueamento”, Vianna (2005, p. 22-23) afirma que 

 

A avaliação não deve utilizar critérios de classificação das escolas (ranking), 

segundo o desempenho da instituição, para fins de divulgação e conhecimento 

público das que poderiam ser consideradas como sendo as melhores, em função dos 

seus resultados. As possíveis e reduzidas vantagens do ranking no desenvolvimento 

de uma nova cultura da avaliação acabam por ser superadas por uma problemática 

bem mais complexa, que é a geração de uma competitividade negativa no interior da 

instituição. O insucesso em avaliações pode resultar de numerosos fatores (sociais, 

econômicos e até mesmo culturais... o possível insucesso, caso seja institucional, 

deve ser objeto de pesquisa, análise e discussões dentro da própria instituição...) 

(grifos do autor). 

 

 Segundo o autor, mais importante que propor um “ranqueamento”, cujo resultado tem 

sido a geração de “competitividade negativa”, inclusive no interior da própria instituição, é 

pensar sobre o que fazer com os resultados, tornando-os objeto de investigação pela própria 

instituição não na busca de “culpabilização”, mas de superação dos problemas. Nesse sentido, 

os critérios utilizados de classificação das instituições e o movimento de divulgação estariam 

distanciados da função avaliativa de superação, reflexão e de investigação acerca dos 

resultados. 

 Fernandes (2001) apresenta a segunda corrente “para transformação” que considera a 

avaliação institucional um “instrumento para a melhoria da educação”. “É usada para 

identificar dificuldades e sucessos. Visa formular ações para a transformação da escola e do 

sistema educacional. É usada para construir a qualidade e democratização da escola” (ibidem, 

p. 68). Defendendo essa corrente, a autora afirma que o processo desenvolvido por essa 

corrente de avaliação institucional ao priorizar a transformação e o aperfeiçoamento da 

universidade, estabelece como primeiro passo o levantamento das dificuldades e sucessos. Ou 
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seja, o reconhecimento do que precisa manter (sucesso) e do que precisa mudar (dificuldades). 

Esse reconhecimento tem como princípio a ação de participação dos sujeitos da instituição no 

levantamento das ações necessárias frente aos resultados obtidos. Nesse sentido, a 

comunidade responde sobre si mesma: „o que somos, o que fazemos, o que propomos e como 

acompanhamos os novos caminhos traçados’. A autora articula à dimensão da transformação 

quando assumida pela avaliação institucional, à participação coletiva, à exigência de uma 

proposição frente aos resultados, ao princípio de democratização e construção de uma 

identidade institucional (FERNANDES, 2001). 

 Estudando sobre a identidade institucional, Ávilla e Eyng (2005) apresentam o 

conceito de identidade institucional como resultado de uma construção, fruto das/nas relações 

sociais internas e externas. A identidade institucional ao mesmo tempo em que identifica os 

sujeitos de uma instituição os diferencia de outras instituições. No processo de configuração 

da identidade institucional existem dois organizadores: o planejamento e a avaliação. Em 

relação à avaliação institucional, Ávilla e Eyng afirmam (Ibidem, p. 994) que a “Avaliação 

Institucional permite ajustes que levam ao amadurecimento e consolidação da identidade 

orientando o processo identificatório e a ressignificação da instituição”. Nesse sentido, a 

avaliação institucional se constitui como um dos processos de consolidação da identidade, por 

possibilitar o processo identificatório e a ressignificação das práticas institucionais. Nessa 

direção, Ávilla e Eyng (Ibidem, p. 1001) afirmam que 

 

A identidade é uma sucessão temporal com mudanças muito pequenas, mas que no 

todo constituem uma mudança bastante significativa. Esta mudança pode ser 

constatada com auxílio e utilização do processo avaliativo que deve ser tido como 

uma estratégia da instituição que servirá para o seu constante repensar e refazer, isto 

é, ação-reflexão-ação. 

 

 Nesse sentido, o processo avaliativo pode auxiliar a instituição nos processos de 

mudança, se for utilizada como estratégia de ação - reflexão - ação institucional.  

 

3.3.2 Autoavaliação institucional e a ressignificação da identidade institucional 

 

 A ideia do “olhar para dentro” possibilitaria uma reflexão e uma tomada de decisão 

que vai ser construída por cada instituição. Nesse sentido, De Sordi (2002, p. 66) analisa que 

este “olhar” se projeta para “fora”, pois “as instituições de ensino superior são obrigadas a se 

olhar (bom uso da avaliação) ou a se preparar para serem vistas (preocupadas com a imagem 
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externa e os decorrentes prejuízos ou vantagens dessa imagem)”. O “olhar para dentro”, na 

possibilidade da reflexão, ajuda a construir a decisão “para fora” da instituição.  

 Segundo De Sordi (2002), o processo de avaliação institucional, estabelecido pela 

política de avaliação, obrigou um “olhar” para dentro e uma preparação para fora, mas este 

“olhar” exige um requisito básico: um processo que priorize a prática da autoavaliação, afinal 

“avaliar implica o desejo de conhecer, tirar as máscaras” (Ibidem, p. 69). A avaliação 

institucional, se apenas cumpre a obrigação de preparar-se para o “olhar que vem de fora”, 

não estaria, segundo a autora, em um movimento que seria próprio da instituição em busca 

das mudanças, mas em um processo que responde às exigências externas, da política de 

avaliação, diante de uma “obrigação” de as instituições se apresentarem “para fora”.  

 De Sordi (2002) chama a atenção para o “bom uso” na possibilidade da revelação dos 

“ocultamentos”, no ato de “desmascaramento da identidade”. Enfatiza dessa forma, na 

autoavaliação, o “desejo” de se conhecer. O que antes se configura como “obrigação” pode 

ser então ressignificada pela instituição, no “bom uso” da avaliação institucional para o 

conhecimento da identidade. Ao processo de conhecimento da identidade sugere um 

movimento de “tirar as máscaras”, “ir além da transparência”. Tal afirmativa parece querer 

evidenciar outro movimento, sendo este de “ocultamento”, presente na instituição que não 

permite que a identidade seja conhecida, ou que se apresente de forma transparente sem que 

haja uma intervenção avaliativa. Chama-nos a atenção o uso do adjetivo “bom” para a 

avaliação, utilizado pela autora, associado aos termos olhar para dentro, “tirar as máscaras”, 

sugerindo outro uso que poderia ser “ruim”, ou seja, aquele cujo olhar seria apenas “para 

fora”, ou a preocupação com uma imagem externa a ser projetada e as consequências dessa 

imagem. O processo da AI interroga os sujeitos e suas práticas, ajuda a construir respostas, 

reflete sobre os problemas, analisa as ações, identifica problemas e busca soluções. Nesse 

sentido, a AI deve resultar “de uma aspiração própria e do desejo de autoconhecer-se, ao 

mesmo tempo que identifica seus problemas, seus êxitos e seus fracassos” (VIANNA, 2005, 

p. 41). 

 A autoavaliação como prática da avaliação institucional, compreendida no “desejo” de 

conhecer, da transparência revelada, implica uma tomada de decisão, que se faz presente na 

busca pelo aperfeiçoamento e construção de uma cultura avaliativa. Tal movimento começaria 

no conhecimento da identidade da instituição, um processo que remete ao desenvolvimento de 

uma ação participativa, dentro da IES, de “tirar as máscaras”, de conhecerem-se, de 

construírem uma imagem e assim se prepararem para “serem vistas”. Ávilla e Eyng (2005, p. 
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994) afirmam que, apesar da identidade institucional ser uma construção social, “podem 

existir limites que impeçam a concretização da verdadeira identificação da instituição, da 

posse de um eu institucional singular”, fazendo-se necessário um exercício de ressignificação 

que encaminharia para uma ação de busca/conhecimento da história e das relações 

institucionais. Ávilla e Eyng (Ibidem, p. 996) salientam que a identidade é construída a partir 

de um processo de identificação: 

 

As instituições configuram suas identidades (personalidade) mediante a 

identificação com a representação “daquilo” a que se atribui à categoria de 

Instituição de Ensino Superior (IES). Entendida como produto e processos 

operacionais, assimila aspectos, referenciais e atributos próprios na relação que 

estabelece com outras instituições, capazes de formar a sua estrutura, de acordo com 

os anseios de seus idealizadores. 

 

 Utilizando-nos do conceito de campo de Bourdieu (2010), podemos afirmar que há um 

capital específico produzido pelas instituições de educação superior que as identifica, havendo 

um reconhecimento e um afastamento identitário em relação a outras instituições na totalidade 

do social, que não produzem o mesmo capital. O processo de identificação possibilita um 

processo de diferenciação dentro do subcampo, considerando que “a instituição apreende sua 

imagem global e adquire domínio de sua unicidade frente à imagem de outras instituições” 

(ÁVILLA; EYNG, 2005, p. 996). Essa unicidade pode ser analisada na cultura avaliativa da 

IES. 

 Uma cultura avaliativa pode ser compreendida como um conjunto internalizado de 

conceitos, crenças, valores, comportamentos e práticas de avaliação em uma dada instituição. 

Como afirma Ristoff (2005, p. 47), “o desenvolvimento de uma cultura avaliativa é um 

processo penoso e lento, que se inscreve não no vazio, ou numa página em branco, mas em 

uma história existente, em uma realidade, em um texto cultural que o antecede e ao qual se 

pretende reescrever”.  

 A identidade e a cultura avaliativa são construções sociais e institucionalmente 

localizadas; nesse sentido, “o desejo” de conhecer enfatiza a necessidade de um movimento 

participativo. Como afirmou Zerilli (2008, p. 129)
41

: 

 

(...) além do que não pode ser apenas uma diferença a mais, mas algo que nega todas 

as identidades diferenciais e, portanto, estabelece uma relação de equivalência entre 

elas, estabelecendo também o contexto em que as diferenças podem ser 

estabelecidas como tais. 

 

                                                 
41

 Tradução da autora do texto em espanhol. 
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 A identidade é uma construção social e institucional numa relação que expressa 

identificação e diferenciação; advogam Ávilla e Eyng (2005, p. 998) que “a instituição, 

através de sua estrutura física e funcional e dos conhecimentos e resultados que proporciona 

forma e adquire uma imagem própria capaz de transformá-la numa instituição social”. Nesse 

sentido, a característica social de uma instituição não se traduz apenas na sua construção 

como instituição, antes projeta a instituição para “fora”, “isto é, sua projeção no contexto 

sócio-histórico, pelos atributos que possui como seus projetos, planejamento, referencial 

histórico e social, sua missão” (Ibidem). Se considerarmos que a avaliação institucional é um 

dos processos de constituição da identidade institucional, a ação de “projetar para fora” não 

seria ruim, antes constitutiva da identidade. 

 

3.3.3 Avaliação institucional: gerenciamento e performatividade  

 

 Marback Neto (2007, p. 172) afirma tratar-se a avaliação institucional de um processo 

global no qual “se revisa o que foi planejado e se constrói, continuamente, a universidade, 

mediante o processo de autoconhecimento”. Nesse sentido, situa o autor a avaliação 

institucional como processo que possibilita uma revisão do planejado e a construção da 

universidade a partir de um autoconhecimento. Para o exercício do processo de 

autoconhecimento, Marback Neto (2007) enfatiza não haver um modelo único de avaliação 

que possa ser usado como análise institucional. A ausência de modelos é um princípio 

também enfatizado por Fernandes (2001) e De Sordi (2002). Acrescenta Marback Neto (2007) 

que o instrumento utilizado na avaliação institucional contempla os seguintes critérios: a 

missão; o contexto e a história da instituição e seus resultados.  

 

A avaliação institucional é um poderoso e imprescindível instrumento gerencial e 

pedagógico que envolve aferição, revisão e construção. Além disso, revela a 

adequação da qualidade do desempenho institucional, com base em critérios, 

gerando insumos para os processos de tomadas de decisões e implantação de 

resultados (MARBACK NETO, 2007, p. 172). 

 

 A avaliação institucional, nessa abordagem, como um processo que revela o 

desempenho institucional com ênfase nos resultados se aproxima da concepção de 

performatividade e gerencialismo (BALL, 2005). 

 Compreendida como instrumento gerencial, a AI deveria apontar os principais 

problemas e revelar a qualidade do desempenho institucional com base em critérios, o que 
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possibilita aos gestores definir prioridades. Assume o autor que a esfera da decisão se centra 

na gestão, uma perspectiva divergente das autoras Fernandes (2001) e De Sordi (2002), que 

enfatizam a esfera da decisão na ação colegiada e participativa da comunidade. Marback Neto 

(2007), ao enfatizar a avaliação institucional como instrumento de gestão, desloca o eixo da 

decisão para o centro da gestão. 

 Afirma, todavia, o autor que “a avaliação tem um papel decisivo na criação de uma 

comunidade acadêmica crítica, pelas discussões que enseja sobre sua prática, pelo exercício 

de autocrítica, pelas reuniões que provoca” (Ibidem, p. 173). Desse modo, a avaliação 

institucional é um exercício construído a partir de uma discussão sobre a autocrítica da prática 

que possibilitaria nessa ação a construção de uma comunidade acadêmica crítica, que não 

decide sobre os caminhos a serem traçados e trilhados pela instituição. Segundo Ball (2005), 

esse deslocamento da esfera de decisão se situa no conjunto de mudanças que atingem a 

identidade profissional dos professores e a relação entre o profissional e o seu trabalho. 

Assim, “Ao profissional cabe a responsabilidade por seu desempenho, mas não o julgamento 

sobre se esse desempenho é “correto” ou “apropriado”, apenas se satisfaz os critérios de 

auditoria” (BALL, 2005, p. 543). Se considerarmos que uma instituição constrói sua 

identidade social nas relações, significando e ressignificando as práticas construídas, e a 

identidade é uma construção dos sujeitos que fazem a instituição sendo a avaliação uma 

estratégia de significação da identidade construída coletivamente; se o profissional não 

participa da reflexão e tomada de decisão, correríamos o risco de construirmos uma 

identidade institucional falseada porque não agrega os sujeitos como participantes efetivos na 

tomada de decisão tendo em vista que, segundo Marback Neto (2007), esta é da esfera 

gerencial, de um grupo ou de um sujeito. 

 Há aqui outro deslocamento do eixo que antes era a centralidade reflexiva e processual 

na perspectiva formativa e participativa para o eixo instrumental/operacional. Não uma 

reflexão dos sujeitos, não existe mais o sujeito, no seu lugar assume o resultado, o 

desempenho. Ball (2005, p. 542) afirma: “Quero prosseguir argumentando que essa 

erradicação provém dos efeitos combinados de tecnologias de performatividade e 

gerencialismo, que representam, perfeita e assustadoramente, a busca modernista por ordem, 

transparência e classificação”. Nesse sentido, envolve “aferição”, “revisão” dos resultados, 

que são transformados em “insumos”. Percebemos que a própria linguagem utilizada foi 

também deslocada, emergem termos que antes eram exclusivos da atividade gerencial no 

lugar daqueles reconhecidos da área educacional: formação, participação, aperfeiçoamento, 
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construção coletiva. Segundo Ball (2005, p. 546), há a construção de uma nova tecnologia 

onde 

(...) o uso de uma linguagem nova para descrever papéis e relacionamentos é 

importante: as organizações educacionais reformadas estão agora “povoadas” de 

recursos humanos que precisam ser gerenciados; a aprendizagem é reapresentada 

como o resultado de uma política de custo-benefício; o êxito é um conjunto de 

“metas de produtividade” etc 

 

 Marback Neto (2007) também adverte sobre a possibilidade de a avaliação 

institucional ser usada como instrumento de manipulação, barganha, punição e pressão. Sobre 

essa questão, Vianna (2005, p. 40) afirma que a avaliação poderia ser utilizada como punição, 

mas essa utilização a descaracterizaria, pois a “avaliação é um olhar para frente, um olhar em 

perspectiva, talvez a partir do que foi, mas sem querer culpabilizar pessoas ou instituições, 

bastando a angústia do possível insucesso. A avaliação guia, a avaliação não pune”. 

Entretanto, punição constitui a abordagem diante da responsabilização pelos resultados, assim 

como as pressões por produtividade, Ball (2005, p. 548-549), compreende que 

 

A base de dados, a reunião de avaliação, a análise anual, a elaboração de relatório, a 

publicação periódica dos resultados e das candidaturas à promoção, as inspeções e a 

análise dos pares são os mecanismos da performatividade. O professor, o 

pesquisador e o acadêmico estão sujeitos a uma miríade de julgamentos, 

mensurações, comparações e metas. Informações são coletadas continuamente, 

registradas e publicadas com freqüência na forma de rankings. O desempenho 

também é monitorado por análises dos pares, visitas locais e inspeções. 

 

3.3.4 Avaliação institucional como coleta de informações para tomada de decisão 

 

 Leite (2005) compreende que a avaliação institucional favorece a instituição com a 

coleta de informações, que quando interpretadas, ajudam a definir prioridades, revisar falhas 

do processo além do suporte no reconhecimento de seus pontos fortes e suas qualidades. 

Nesse sentido, entende que 

 

A avaliação pode favorecer a compreensão coletiva sobre qualidades positivas, 

pontos fortes, aspectos em que a instituição se auto reconhece melhor do que outros. 

Permite revisar as falhas, os erros, e também, e o que é mais importante, definir 

prioridades para a gestão (LEITE, 2005, p. 29). 

 

 Leite (2005) agrega à ação de coleta de informações o reconhecimento das qualidades, 

dos pontos fortes, aquilo que a instituição se reconhece melhor, indo além do levantamento 

das dificuldades. Nessa tendência, a avaliação institucional, através da autoavaliação, busca 

estudar a instituição, identificando e interpretando suas necessidades, acompanhando a forma 
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do desenvolvimento de suas atividades e buscando, se necessário, outras formas ou outros 

métodos de ação. As informações coletadas precisam ser “compreendidas coletivamente” e 

em seguida julgadas relacionando os resultados que estão sendo alcançados à luz das metas e 

dos objetivos propostos. Essa ação de julgamento assume uma função também propositiva, na 

busca de novas formas de atingir as metas que foram eleitas coletivamente. Segundo Leite 

(2005), a Avaliação Institucional, o processo de autoavaliação, deve ser um processo contínuo 

e cíclico que identifica pontos fracos e fortes, com o propósito de estabelecer estratégias 

específicas para cada situação observada e analisada, decidindo sobre os caminhos a serem 

percorridos e metodologias a serem utilizadas. A compreensão de que não há soluções 

comuns a todas as instituições também é defendida por Castanheira, Coelho e Gagliardi, 

(2008). 

 Leite (2005) também relaciona a ação da avaliação institucional como um ato de olhar, 

um termo presente em Fernandes (2001) e De Sordi (2002). Para Leite (2005), entretanto, esse 

“olhar” se constitui ao mesmo tempo “para os lados”, “sai de dentro dos limites”, pois 

 

Ao mesmo tempo, ao se olhar para os lados, ao se buscar elementos ao 

entendimento, sai-se de dentro dos limites e das amarras institucionais, destacando-

se o valor do conhecimento universal ao lado da construção, por dentro da ação, de 

um processo democrático (LEITE, 2005, p. 29). 

 

 A ação da avaliação no autorreconhecimento requer um “olhar” ou uma forma de 

conhecer “todos” os lados da instituição, mas não tem o caráter endógeno defendido por De 

Sordi (2002). Conhecer, para Leite (2005), permitiria “sair de dentro”. 

 O desejo do autoconhecimento, entretanto, não provoca por si a mudança. A mudança 

é da esfera da decisão. Salienta Vianna (2005, p. 35) que “a avaliação não gera um quadro de 

revolução, mas conduz a mudanças desejáveis, com as quais está comprometida”. Nesse 

sentido, é o instrumento que “conduz”. A mudança pertence à esfera da decisão, da escolha. 

Entretanto, empreender um processo de avaliação institucional não se resume em reunir dados 

só para fazê-lo, ou em medir algo só porque um instrumento está disponível. Os esforços são 

definidos por valores e metas que determinam o uso das informações e uma tomada de 

decisão diante dos resultados obtidos. Castanheira, Coelho e Gagliardi (2008, p. 84) afirmam:  

 

O levantamento de dados e a sua organização são aspectos importantes no processo 

de avaliação, mas deve-se ter consciência de que avaliar não se resume em medir. 

Avaliar não é um processo isolado. A avaliação deve ser a grande motivadora de 

questionamentos sobre juízo de valores, tendo em vista a formação integral dos 

estudantes. 
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 Como afirmaram Castanheira, Coelho e Gagliardi (2008), a coleta de dados e sua 

organização é apenas parte do processo, do ato de avaliar. Nesse sentido, “a avaliação deve 

ser um processo permanente utilizada como instrumento para identificar problema, corrigir 

erros e introduzir as mudanças que signifiquem uma melhoria da qualidade do ensino” 

(CASTANHEIRA; COELHO; GAGLIARDI, 2008, p. 33). Indicam os autores que o final da 

avaliação seria a introdução das mudanças, ou seja, a tomada de decisão a partir dos 

resultados. Nos estudos sobre a avaliação como tomada de decisão, encontramos em 

Stufflebeam e Shinkfield (1995)
42

 as bases da AI como um processo de tomada de decisão. 

Segundo Stufflebeam e Shinkfield (1995), a avaliação como ferramenta para tomada de 

decisão só faz sentido se o propósito não é demonstrar as falhas e as dificuldades, mas 

promover processos de aperfeiçoamento constante. 

 

A avaliação é o processo de identificar, obter e proporcionar informações úteis e 

descritivas acerca do valor ou mérito das metas, planejamento, realização e impacto 

de um objeto determinado, com o fim de servir de guia para a tomada de decisões, 

soluções de problemas, responsabilização, promoção e compreensão dos fenômenos 

implicados (STUFFLEBEAM; SHINKFIELD, 1995, p. 183). 

 

 O estudo das tendências sobre a AI possibilita-nos entender que o processo de 

avaliação permite um autoconhecimento permeado de um autoquestionamento e um 

julgamento, um espaço de dúvidas, certeza e questionamentos. Entretanto, a mudança não é 

resultado direto do uso da AI. Provocar/possibilitar mudanças é uma decisão política que 

diante dos resultados pode ser coletiva, quando participativa, ou centralizada, quando 

assumida pela gestão. Por outro lado, sem a tomada de decisão, sem proceder a mudanças, o 

ciclo da AI não estaria completo. 

 

3.4 Deslocamento da avaliação em relação aos processos de mudança na universidade 

 

 O campo discursivo configurado até então a partir das tendências estabelece uma 

relação entre o processo de AI e a possibilidade de mudanças. Mas não há hegemonia na 

defesa da relação entre avaliação e mudança. Segundo Clark (2004, p. 6), 

                                                 
42

 O livro foi organizado por Stufflebeam e Shinkfield (1995), que trazem um panorama da avaliação, 

especialmente desde 1930 e sobre os teóricos que estudam o campo da avaliação. Compreendem os autores que 

“a avaliação é entendida como um campo de estudo e uma prática que pode diferenciar-se de outros campos 

afins como a investigação, o planejamento e a administração” (p. 18). Para este estudo, nos detivemos na 

corrente teórica desenvolvida por Stufflebeam. 
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A realidade da mudança da universidade vem em itens muito detalhados - 

em estruturas governamentais complicadas, em multiplicar as fontes de lucro, uma 

matriz de unidades básicas em mudança que demarcam territórios acadêmicos 

diferentes, um grupo em desenvolvimento de crenças contraditórias.
43

 

 

 Segundo Clark (2004), a mudança não dependeria de um único esforço coletivo em 

resposta a fatores externos, que denomina de “ameaças”, nem tão pouco da hegemonia do 

grupo em relação aos interesses que defendem. A mudança é resultado de uma resposta 

coletiva que se constrói a “partir de pequenas mudanças que cumulativamente conduzem a 

uma mudança maior
44

” (Ibidem, p. 6), sendo estas estratégicas aplicadas em “lugares 

específicos”. 

 Entretanto, compreende o autor que a resposta coletiva é a construção de “novos 

grupos de estruturas e processos – acompanhados de crenças” 
45

 (Ibidem, p. 5-6), que 

expressam uma vontade institucional para mudança. Nesse sentido, a “nova estrutura” seria 

composta de cinco elementos mínimos: “um núcleo de direção fortificado, uma periferia 

expandida de desenvolvimento, uma base diversificada de financiamento, um „coração’
46

 

[cerne de valores e crenças] estimulado, uma cultura empresarial integrada” 
47

 (CLARK, 

1998, p. 5 - grifo meu). 

 Segundo Clark (2004), as exigências não produzem mudanças, o que produz a 

mudança é a resposta construída dentro da universidade. Nesse sentido, diante de mesmas 

exigências, as instituições estabelecem respostas diferentes. 

 Clark (1998, 2004) defende a Universidade Empreendedora e explica que esse termo 

não é muito aceito pela “ordem do discurso”, em relação à associação feita com a ação 

agressiva, focada em negócios, produtividade e maximização de lucros, própria dos 

empresários. Entretanto, esse termo aponta um sentido empreendedor para mudanças e assim 

o define: 

 

“Empreendedor” é tomado nesse estudo como uma característica de sistemas 

sociais: que é de universidades e seus departamentos internos, centros de pesquisa, 

disciplinas e escolas. (...). Uma Universidade empreendedora, em si mesma, procura 

inovar ativamente a maneira que lida com seus negócios. Procura trabalhar uma 

                                                 
43

 Clark (2004, p. 6): "The reality of university change comes in very detailed items - in complicated governance 

structures, multiplying streams of income, a changing array of base units that stake out different academic 

territories, a developing set of contradictory beliefs". 
44

 "and the accretion of small changes that cumulatively lead to major chance" (Ibidem, p. 6). 
45

 "that build new sets of structures and processes – accompanied by allied beliefs"(Ibidem, p. 5-6). 
46

 Heartland: diante da inexistência de uma palavra na língua portuguesa optei por manter no original, mas 

segundo o autor, o heartland é o lugar onde os valores e crenças acadêmicas estão mais firmemente enraizadas 
47

 "a strengthened steering core; a expanded developmental periphery, a diversified funding base, a stimulated 

academic heartland, and a integrated entrepreneurial culture"(CLARK, 1998, p. 5). 
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mudança substancial no caráter organizacional para chegar a uma postura mais 

promissora para o futuro (CLARK, 1998, p. 3-4)
 48

. 

 

 Apesar da justificativa do termo, que o associa a uma característica institucional, 

parece-nos que Clark (1998, 2004) mantém os princípios do que seria a universidade 

compreendida como empresa: inovar nos negócios, caráter organizacional, postura 

promissora, multiplicar fontes de lucro. Nesse sentido, não nos parece apenas o uso de termos 

da área gerencial, mas a construção de um referencial de universidade empreendedora em 

relação à mudança, às alternativas de financiamento e aos negócios que gera. 

 Afonso e Antunes (2001, p. 93) afirmam um movimento que tem sido comum nas 

produções em estabelecer uma articulação entre elementos de campos conflitantes entre a área 

gerencial e a educacional: 

 

Seria possível continuar a enumerar e a citar um já amplo conjunto de trabalhos e 

autores que, a partir de procedências disciplinares e políticas diferentes, têm 

abordado a questão da necessária convergência entre objetivos econômicos, como o 

da competitividade, e objetivos sociais e políticos, como o da cidadania, discutindo 

igualmente a centralidade da educação na articulação de ambos. 

 

 Uma das justificativas que Afonso e Antunes (2001, p. 84) apresentam é o argumento 

da “terceira via”, ou seja, compatibilizar as exigências competitivas impostas pela via 

econômica aos ideais dos direitos sociais, na busca de encontrar “saídas realistas”, enquanto 

 

alternativas merecedoras de crédito que reatualizem valores a elas referenciados ou, 

pelo menos, que garantam a manutenção de direitos mínimos como antídoto aos 

ditames do pensamento único, o qual tem-se mostrado altamente eficaz para 

promover a aceitação das supostas inevitabilidades do neoliberalismo e de algumas 

tendências da globalização. 

 

 Como afirmam os autores, o campo da educação superior tem “sofrido” com a 

produção desse discurso o qual tem sido eficaz quanto à aceitação dos ideais neoliberais para 

a educação. 

 

 

 

                                                 
48

 “Entrepreneurial” is taken in this study as a characteristic of social systems: that is, of entire universities and 

their internal departments, research centers, faculties, and schools. (…). An entrepreneurial university, on its 

own, actively seeks to innovate in how it goes about its business. It seeks to work out a substantial shift in 

organizational character so as to arrive at a more promising posture for the future" (CLARK, 1998, p. 3-4). 
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3.5 A avaliação da educação superior e a política de avaliação 

 

 O campo da educação superior vivencia diferentes discursos, os quais defendem 

conceitos e visões que expressam projetos em disputa nesse campo e na sociedade. Esses 

diferentes discursos sobre a avaliação institucional vêm sendo articulados, sedimentando-se 

em novas identidades discursivas, presentes no desenvolvimento de programas, reformas, 

políticas, na avaliação de instituições e cursos. 

 No Brasil, a centralidade na avaliação no contexto da Reforma do Estado 

materializou-se em políticas de avaliação a partir da década de 1990. Polidori, Marinho-

Araujo e Barreyro (2006) afirmam, entretanto, que a política de avaliação para a educação 

superior inicia-se na década de 1970 com a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), voltada para os cursos de mestrado e doutorado. Parece-nos que 

mesmo considerando que os cursos stricto sensu pertencem à educação superior, esta se 

constitui com outros níveis de ensino, não atingidos pelo processo desenvolvido pela CAPES. 

Como afirma Cunha (2002, p. 63), a pós-graduação conta com um sistema de avaliação que, 

no início da década de 1980, “gozava de reconhecimento geral, apesar das críticas a respeito 

do viés quantitativista. A graduação, ao contrário, não dispunha de nada comparável”.  

 Parece-nos que pensar uma política para a educação superior é pensar o conjunto de 

instituições e cursos que envolvem esse campo, e não apenas um dos seus segmentos, o que 

na década de 1990 passou a ser vivenciado. Mas, no campo da Educação Superior 

encontramos outras iniciativas que constroem discursos sobre a avaliação, além do processo 

de avaliação desenvolvido pela CAPES, como por exemplo, na década de 1980, o Programa 

de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) e o Grupo Executivo da Educação Superior 

(GERES), que apresentou uma proposta ampla de reformulação da educação superior para a 

esfera federal.  

 A partir da década de 1990, outros discursos sobre a avaliação da/na educação superior 

ganham centralidade como o Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB). Este se caracterizou como um Programa construído pelas Universidades 

públicas, com o objetivo de desenvolver um processo de avaliação institucional, que teve 

apoio da Secretaria de Educação Superior do Ministério de Educação (SESu/MEC) a que 

algumas instituições de educação superior católicas aderiram. Em seguida, em relação às 

políticas de avaliação específicas para a educação superior, no período de 1995 a 2003, foi 
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implantado o Exame Nacional de Cursos (ENC) e, de 2004 até os dias atuais, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 O objetivo da presente seção é situar a política de avaliação da educação superior 

como um discurso. Como afirmou Ball em entrevista concedida a Mainardes e Marcondes 

(2009, p. 308):  

 

As políticas são investidas de, ou formadas a partir de ambos os aspectos de disputas 

[controle de bens ou controle dos discursos], em termos de vantagens sociais e de 

legitimidade social; o que pode ser considerada uma „boa‟ política e quais interesses 

são servidos pela definição do que seja considerado „bom‟. 

 

 Compreendemos que a partir da década de 1990, discursos disputam o campo da 

educação superior sobre a avaliação, sua função e instrumentos. Na correlação de forças e 

articulação no campo discursivo político, os discursos materializam-se em políticas para a 

educação superior. Diante da implantação dessas políticas há um debate/enfrentamento no 

campo político acirrando a disputa dentro do campo discursivo da educação superior sobre a 

avaliação na educação superior. Para Peixoto (2004, p. 180), 

 

(...) a década de 1990 trouxe para o Brasil uma intensificação das ações e debates 

sobre a avaliação educacional, em especial da educação superior, favorecendo a 

construção de bases teórico-metodológicas para sua realização e para a 

implementação de diversas propostas, tanto por parte do governo federal, quanto das 

universidades e de organismos de coordenação de instituições de ensino superior. 

 

 A autora faz referência aos dois discursos que na década de 1990 dominaram as 

práticas discursivas sobre a avaliação da educação superior. Trata-se do PAIUB e do ENC. 

Segundo Gomes (2003a), o primeiro foi formulado a partir de um debate amplo entre as 

instituições e com apoio das mesmas, e o segundo estabelecido centralmente pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). O primeiro tendo como característica a adesão e o 

segundo, obrigatório e vinculado aos mecanismos de credenciamento e recredenciamento das 

IES.  

 Segundo Dias Sobrinho (2003b, p. 92), “muitas são as avaliações, muitos seus usos e 

muitos os efeitos. Em outras palavras, nenhuma avaliação jamais é neutra ou inócua”. 

Podemos observar os efeitos da avaliação nas últimas décadas do século XX e início do 

século XXI, em todo o campo da educação no Brasil, com a divulgação dos resultados dos 
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exames aplicados aos estudantes nos vários níveis da educação escolar
49

 (SAEB, ENEM, 

ENC, ENADE, Prova Brasil). Associado à divulgação, há um grande debate sobre o 

direcionamento das políticas em relação aos resultados e ao uso destes
50

. 

 No caso da educação superior, os discursos produzidos incorporam temáticas tais 

como: o uso de exames, a ação regulatória assumida pelo Estado, a qualidade das escolas, 

prestação pública de contas do trabalho exercido pelas instâncias educativas, 

recredenciamento e credenciamento das IES, formas de avaliação e qualidade. Nesse sentido, 

afirma Morosini (2004, p. 145) que esse debate no campo da educação, e especificamente no 

campo da educação superior, se estende “cada vez com mais intensidade. Isto porque um dos 

objetos deste campo, a formação de recursos humanos, é pedra angular das sociedades 

contemporâneas – as sociedades do conhecimento”. Tendo em vista o trabalho com o 

conhecimento e a formação de recursos humanos na educação superior, a avaliação vem 

assumindo uma importância cada vez maior no centro das produções. Considerando a 

centralidade na avaliação, salientam Morosini (2004) e Peixoto (2004) na análise que realizam 

sobre as produções que envolvem a avaliação presentes no Banco de Dados Universitas/Br, 

no período de 1968-2000, o aumento das produções e os conceitos que passam a ser 

articulados a esse campo: avaliação, acreditação e qualidade; eficiência, racionalização e 

produtividade; políticas públicas e Estado. “Considerando (...) o período de tempo (...) a 

ampliação ocorrida no número absoluto de documentos sobre avaliação, da ordem de 50%, foi 

muito significativa” (PEIXOTO, 2004, p. 182).  

 Destaca-se nessas produções aquelas que enfatizam as políticas de avaliação, como 

afirmam Catani, Oliveira e Dourado (2004, p. 258): “a avaliação ganha centralidade num 

contexto de mudanças substantivas na regulação, na modelação e no controle da gestão 

universitária e do trabalho acadêmico”, isto porque uma política é construída no discurso, no 

movimento, no debate, na luta, no jogo, “nas acções e reacções dos agentes” (BOURDIEU, 

2010, p. 85). A política é da ordem do discursivo, logo compreende ações, tradições, 

                                                 
49

 Há uma grande produção nessa área, como exemplo: Faria, Assis, Paz, Campos (2008): sobre a visão dos 

alunos; Sousa (2008): analisando as estratégias de marketing; Abreu Júnior, Anderi, Melo e Toschi (2008): 

sobre o impacto da política de avaliação nos currículos dos cursos; Altmann (2002): sobre os resultados do 

SAEB e a influência do Banco Mundial na elaboração da proposta; Dickel (2010): o impacto do PISA na 

produção acadêmica; Menezes Filho (2011): sobre o ensino médio e dados comparativos com os sistemas do 

Chile e Xangai. 
50

 Entre os autores podemos citar: Vianna (2005) e Menezes Filho (2011) refletem também confrontos entre os 

índices dos resultados dos estudantes brasileiros em relação aos estudantes de outros países, como podemos 

acompanhar em relação ao Programa Internacional de Avaliação de Alunos/do Estudante (PISA), uma prova 

aplicada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a cada três anos, que 

avalia o desenvolvimento de estudantes de 15 anos em matemática, leitura e ciências.  
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diferenças, tomadas de decisão que se materializam em práticas sociais, em discursos, que 

estabelecem sentidos, “pois toda a produção de sentido, construída por um sistema discursivo, 

está sempre tendente a ser alterada na relação com outros sistemas discursivos” 

(MENDONÇA; RODRIGUES, 2006, p. 92). Isto porque, como salienta Mainardes (2006, p. 

53) apoiando-se em Ball e Bowe, “o contexto da prática é onde a política está sujeita à 

interpretação e recriação e onde a política produz efeitos e conseqüências que podem 

representar mudanças e transformações significativas na política original”. Nesse sentido, 

uma política é significada pelos sujeitos, interpretada, recriada, produz efeitos e sofre efeitos 

resultado “do jogo de linguagem” produzido nas práticas sociais. 

 Assim sendo, a política de avaliação pode ser compreendida como um discurso, pois 

estabelece/articula significados em uma determinada configuração histórica e precária, não 

uma história como passado, mas interrogada pelo presente, isto porque “a forma e a essência 

dos objetos estão penetradas por uma instabilidade e precariedade básicas, e que constituem 

sua mais essencial possibilidade” (LACLAU; MOUFFE, 1990, p. 123) 
51

. Nesse sentido, uma 

política de avaliação é uma produção social, que explicita interesses, e como tal, não existe 

“independentemente dos agentes que os sustentam”. É um produto histórico precário que está 

sempre sujeito a “processos de dissolução e redefinição” (Ibidem, p. 133), um campo de 

sentidos que expressa interesses e que significa a prática de sujeitos. Entretanto, como 

discurso, tais sentidos buscam uma fixação, mas toda fixação é parcial e resultante das 

articulações, o que não significa que seja acidental, mas resultado de articulações de poder, 

entretanto, não determinada. Salienta-se também que o processo de articulação pressupõe uma 

exclusão de elementos que não foram incorporados, sendo que a exclusão não destrói os 

elementos, logo continuam presentes no campo em disputa. Como afirmam Laclau e Mouffe 

(2006, p. 154): 

 

A prática da articulação consiste, portanto, na construção de pontos nodais que 

fixam parcialmente sentidos; o caráter parcial dessa fixação procede da abertura do 

social, resultante, por sua vez, de um constante transbordamento de todo discurso 

pela infinitude do campo da discursividade
52

. 

  

 O caráter parcial desse campo discursivo – política de avaliação - pode ser 

compreendido na direção de que, nem todos os discursos existentes neste campo foram 

articulados, há um “resto” (outros significados/concepções, projetos) que não foi incorporado, 

                                                 
51

 Tradução feita pela autora dos textos em espanhol. 
52

 “o terreno necessário de constituição de toda prática social” (LACLAU; MOUFFE, 2006, p. 151). 
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que lhe é exterior, que antagoniza, símbolo do seu não-ser, o “outro”, mas que não foi 

eliminado ou destruído, continua presente. 

 Uma política, constituindo-se como discurso, busca dominar o campo da 

discursividade sobre a avaliação da educação superior, deter o fluxo das diferenças, fixar um 

sentido, construir um centro. Mesmo como fixações parciais, os pontos discursivos 

privilegiados, aqueles que conseguem uma fixação, num dado contexto histórico, constituem-

se nos pontos nodais que são ao mesmo tempo, alvos e resultados de lutas numa dada 

formação social, ou como afirmam Laclau e Mouffe (2006, p. 152): “O discurso se constitui 

com o objetivo de dominar o campo da discursividade, por deter o fluxo das diferenças, por 

constituir um centro. Os pontos discursivos privilegiados desta fixação parcial 

denominaremos pontos nodais” (Grifos dos autores). 

 Como discurso, a política de avaliação é constituída no contexto das práticas sociais, 

logo construída nas relações estabelecidas num dado contexto histórico-social. Como política 

é o resultado de uma articulação entre elementos, onde um discurso “assume, sem renunciar 

por completo sua particularidade a função adicional de representar (...) o todo” (LACLAU, 

2008, p. 349). As articulações e as lutas não cessam quando as políticas estão materializadas 

em um texto (regulamentos), isto porque, frente ao “texto” os sujeitos iniciam um processo de 

significação presente na interpretação do texto, que passa a ser recriado no vivido. Nesse 

sentido, Ball (in MAINARDES; MARCONDES, 2009, p. 305) afirma que “a prática é 

composta de muito mais do que a soma de uma gama de políticas e é tipicamente investida de 

valores locais e pessoais e, como tal, envolve a resolução de, ou luta com, expectativas e 

requisitos contraditórios – acordos e ajustes secundários fazem-se necessários”. Os sujeitos 

recriam o texto no contexto das práticas sociais. 

 Na busca em compreender os sentidos que são significados pelos sujeitos em relação à 

avaliação institucional, um dos instrumentos da política de avaliação para a educação 

superior, constitutivo do SINAES, faremos a seguir uma breve apresentação das políticas, 

programas e reformas construídas que apresentam como objeto a avaliação da educação 

superior, destacando suas principais características e o discurso que as constitui, não através 

de uma exaustiva análise histórica, mas pontuando períodos que trazem a busca/luta pela 

fixação de sentidos que se foram construindo/excluindo sobre a avaliação.  
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CAPÍTULO 4 POLÍTICAS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CAMPO DA 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

“... é preciso ler apaixonadamente. É preciso ler 
para compreender, aprender, ligar os conceitos. 

Isso é certo. Mas, saibam que essa vontade 
apaixonada de trabalhar os textos teóricos não é 

um gesto suficiente; é preciso ainda que as 
palavras, os conceitos e uma certa lógica do pensar 

tenham o poder de provocar efeitos concretos e 
visíveis no analista” (J. D. Nasio em Cinco lições 

sobre a teoria de Jacques Lacan, 1993, p. 145-146). 

 

 Dias Sobrinho (2003b) ressalta que há mais de dois mil anos a China já realizava 

exames de seleção para seus quadros funcionais e que esta prática pode ser percebida também 

na Grécia Antiga. O exame é uma ação que possibilita uma decisão com base em resultados. 

Nessa mesma compreensão observa Luckesi (2005, p. 21) que 

 

... existem registros de exames utilizados na China, em torno de três mil anos antes 

de Cristo, para selecionar homens para o exército; porém, „exames escolares‟, como 

são praticados hoje nas nossas escolas, foram sistematizados com o advento da 

modernidade e sua conseqüente prática educativa.  

 

 Avaliação e exame são dois termos que fazem significar o campo avaliativo e que 

traduzem, muitas vezes, sentidos opostos, revelando projetos, concepções e materializam-se 

em práticas. Uns defendem que se avalia avaliando e outros examinando, o que tem trazido 

muitos significados e efeitos à prática avaliativa. Como afirma Dias Sobrinho (2003b, p. 14): 

“a avaliação que hoje nos afeta se relaciona com as possibilidades e as necessidades de 

escolha que o mundo moderno engendrou. Neste sentido, avaliar é um ato estreitamente 

ligado a escolher e optar.” Avaliar é decidir, um campo que nos confronta com escolhas, 

tomada de decisão, um campo essencialmente político e como tal conflitivo, na defesa de 

interesses. É o que afirma Luckesi (2005, p. 42 e 46): “... o ato de avaliar implica dois 

processos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir [...] a tomada de decisão... não se 

faz num vazio teórico. Toma-se decisão em função de um objetivo que se tem a alcançar”. A 

avaliação se produz e se efetiva num espaço social de valores. Não é neutra. Como o objetivo 

do presente capítulo é reconstruir um breve histórico deste campo no âmbito da educação 

superior, isso nos leva a uma ação de interrogação sobre as continuidades e as 

descontinuidades que vêm sendo articuladas nesse campo. Neste sentido, Laclau e Mouffe 

(1990, p. 137) afirmam: 
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É interrogando o passado desde a perspectiva do presente como a história se 

constrói. A reconstrução histórica é impossível sem esta interrogação do passado. 

Nossas próprias interrogações são transitórias, já que perguntas futuras resultaram 

em imagens muito diferentes do passado. 

 

 

4.1 Vivência da prática articulatória  

 

 Segundo Prigogine (1996, p. 74), “mesmo que conheçamos o estado inicial do sistema, 

o processo de que ele é sede e as condições nos limites, não podemos prever qual dos regimes 

de atividade esse sistema vai escolher”. Nesse sentido, compreendemos que um sistema 

criado com objetivos, normas, critérios e formas de atuação é fruto de articulações, logo 

contingente. 

 O campo da avaliação na educação superior, no Brasil, é um campo de disputa. Nele 

podemos visualizar a emergência de projetos que disputam interesses. Seguindo a análise 

apresentada por Dias Sobrinho (2003a), temos concepções de mundo que ora se articulam em 

torno dos resultados, da eficiência e eficácia, ênfase nas técnicas de mensuração. Ora se 

articulam para a ênfase nos aspectos qualitativos, valorizando as experiências dos indivíduos e 

instituições, sem aferição preponderante de resultados quantificáveis. Estas concepções, aqui 

compreendidas como práticas discursivas,
53

 se materializam em propostas para o campo da 

educação superior. 

 Teceremos um breve histórico dessas práticas vividas no campo da avaliação da 

educação superior na busca de fazer significar que muitos são os sentidos que o discurso sobre 

a avaliação compreende, que estes, não são homogêneos, antes disputam a hegemonia neste 

campo. Compreendemos hegemonia na concepção de Laclau e Mouffe (1990, p. 31), como 

“resposta a uma crise”. Nesse sentido, compreendemos que existe uma crise em relação à 

concepção de avaliação e mais especificamente em relação à avaliação institucional, e que 

diferentes discursos se apresentam nesse campo, trazendo propostas/respostas. E essas 

respostas para se configurarem precisam articular sentidos, interesses, visões e projetos acerca 

da avaliação institucional. Dessa forma, compreendemos também que “a articulação é uma 

prática” (Ibidem, p. 129). Ou ainda, “chamaremos articulação a toda prática que estabelece 

uma relação tal entre elementos, que a identidade destes é modificada como resultado dessa 

prática. À totalidade estruturada resultante da prática articulatória chamaremos discurso” 

(Ibidem, p. 142-143). Existe, nesse sentido, um discurso [sendo] (des)construído sobre a 
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 “maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em relações sociais cotidianas” 

(SPINK; MEDRADO, 2004, p. 45). 
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avaliação institucional, sua necessidade, importância, função, que na/em relação do/no campo 

discursivo vem sofrendo modificações, articulando alguns elementos na disputa pela fixação 

dentro do campo, em busca da hegemonia. Laclau e Mouffe (1990, p. 177-178) entendem que 

 

O campo geral de emergência da hegemonia é o das práticas articulatórias, isto é, 

um campo no qual os „elementos‟ não estão cristalizados em „momentos‟. Num 

sistema fechado de identidades relacionais, no qual o sentido de cada momento está 

absolutamente fixado, não há lugar para uma prática hegemônica [...] a hegemonia 

supõe o caráter incompleto e aberto do social, que só pode constituir-se num campo 

dominado por práticas articulatórias. 

 

 Na compreensão de que sentidos são construídos/articulados no campo da avaliação da 

educação superior, em uma relação de disputa entre projetos que buscam uma fixação nesse 

campo, que resultam das práticas de sujeitos e instituições as quais fazem significar e 

ressignificar o campo, vamos iniciar com uma incursão no passado, procurando identificar e 

delinear a construção do(s) discurso(s) sobre avaliação da educação superior, a partir da 

ênfase que lhe vem sendo dada como instrumento imprescindível ao processo decisório para 

formulação e regulação do campo da educação superior. O recorte histórico estabelecido é o 

do PARU, na década de 1980. Entretanto, vale salientar, como registra a literatura (DIAS; 

HORIGUELA; MARCHELLI, 2006; MACEDO et al., 2005; CUNHA, 2002; entre outros) 

que o debate – portanto, no nível das intenções – sobre a avaliação da educação superior 

remonta ao final dos anos 1950 e início de 1960, no âmbito da discussão sobre o 

funcionamento da educação superior, o projeto de universidade e os processos de melhoria do 

ensino. Os debates também agregavam discussões sobre a privatização das instituições, a 

expansão do ensino superior via setor privado e a necessidade de mecanismos de controle de 

qualidade e propunham, nesse sentido, instrumentos de análise que pudessem servir a uma 

avaliação extensiva a todas as instituições de ensino superior
54

. 
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 Macedo et al (2005, p. 4) afirmam: “Ao longo dos anos 70 um vasto conjunto de normas e regulamentos, bem 

como de decisões do então Conselho Federal de Educação, viabilizaram a expansão do sistema nacional de 

educação superior pela criação de faculdades isoladas, evidência forte do fracasso do projeto de modelo único 

de organização. Muitas instituições não universitárias, em sua imensa maioria privadas, foram criadas nesse 

período para atender a uma demanda crescente por educação superior que se verificara impossível de ser 

atendida pela universidade, pública ou privada, cuja expansão era limitada pelos altos custos acarretados pelo 

princípio da indissociabilidade ensino-pesquisa e pela dificuldade de manter em níveis adequados o 

investimento requerido pelo sistema público. Em consequência, a expansão do sistema no período é na verdade 

suportada pelas instituições não universitárias, predominantemente privadas. Em 1980 o país contava com 882 

instituições de ensino superior: 65 universidades, 20 faculdades integradas e 797 estabelecimentos isolados. O 

total de matrículas, que em 1964 fora de 142.386, passou a 1.377.286 em 1980, 52,6% das quais em 

instituições não universitárias”. Ainda segundo Dias, Horiguela e Marchelli (2006, p. 438), ”os primeiros 

textos especificamente elaborados sobre a temática da avaliação revelam uma preocupação exaustiva com o 

controle da qualidade das IES, tendo em vista a hipótese de que o seu crescimento exacerbado e o grande 

número de matrículas recebidas incorriam em perda de qualidade”. 
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 Nesse contexto nos deteremos, inicialmente, na análise de três políticas de avaliação, 

são elas: Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), Exame 

Nacional de Cursos (ENC) e Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), na compreensão de que a implantação de políticas públicas para a educação 

superior supõe como estratégia fundamental a instalação de um sistema de avaliação. 

Entretanto, trataremos do processo que antecede a implantação das políticas de avaliação das 

IES brasileiras: o Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), este se conforma 

como a primeira iniciativa, ao nível governamental, que agrega a necessidade da avaliação 

como processo fundamental para a reformulação das políticas para a Educação Superior. 

 

4.2 O discurso sobre avaliação: avaliando a reforma universitária de 1968 - Programa 

de Avaliação da Reforma Universitária – PARU 

 

 O contexto que faz emergir o PARU se insere no debate da qualidade e da necessidade 

da avaliação para o “controle da educação superior por parte do Estado brasileiro” (DIAS 

SOBRINHO, 2003a, p. 23). Sua origem foi motivada pelo crescente número de matrículas, 

principalmente via setor privado, no Sistema de Educação Superior que se observou a partir 

da década de 1970. Segundo Zainko e Coelho (2007, p. 96), 

 

Assiste-se a uma expansão desordenada da educação de nível superior, 

especialmente aquela em que se realizam atividades de ensino dissociadas da 

pesquisa e de formação sem a necessária preocupação com a qualidade, promovida 

pela iniciativa privada. 

 

 A expansão faz desencadear um movimento crítico no país nos setores públicos em 

relação à qualidade do ensino ofertado e à necessidade de mudanças no sistema educacional, 

assim como as discussões sobre a democratização da gestão e a urgência de uma reforma na 

educação superior. A década de 1980 articula um movimento de redemocratização e um 

movimento de crise econômica brasileira, assim, ao mesmo tempo em que se luta por uma 

educação pública e gratuita como dever do Estado e direito do cidadão, encontramos outra 

luta pelo enxugamento da máquina estatal e corte orçamentário.  

 Ainda, segundo Andriola (2008, p. 131), “vale ressaltar que o contexto de criação e 

implementação do PARU foi permeado por movimentos em defesa das eleições diretas para 

Presidente da República, caracterizando intenso momento de mobilização e busca de abertura 

política, no Brasil”. 
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 O PARU
55

 surgiu em 1983, com duas áreas temáticas principais, que segundo Dias 

Sobrinho (2003a) e Cunha (2002) seriam: 1) a gestão das IES e 2) o processo de produção e 

disseminação do conhecimento. Segundo Andriola (2008, p. 130-131), “O PARU foi 

concebido e realizado pela CAPES”
56

. A relação PARU–CAPES também é acentuada por 

Cunha (2002), no que diz respeito à elaboração do questionário que serviu para o estudo de 

base, a partir da experiência que a CAPES já possuía em relação à avaliação, apesar de que no 

PARU o enfoque não era tecnicista, como se mantinha em relação às pesquisas da CAPES. 

 O PARU propunha uma metodologia que constava de três etapas (CUNHA, 2002): 

uma primeira com a realização de um “estudo de base” baseado na aplicação de questionários, 

os quais foram respondidos por dirigentes universitários, docentes e discentes, com o objetivo 

de coletar informações sobre a estrutura didática e administrativa das Instituições. Uma 

segunda que consistia em promover debates “nacionais sobre os documentos produzidos no 

âmbito das IES e no âmbito das entidades” (ibidem, p. 64) e a terceira que buscaria oferecer 

subsídios ao Conselho Federal de Educação, hoje CNE, para elaboração e alteração da 

legislação relativa ao ensino superior. Ainda afirmam Dias, Horiguela e Marchelli (2006, p. 

438) que “a análise de dados priorizou quantificar a qualidade do corpo docente, discente e 

técnico-administrativo, a produtividade científica e a vinculação da instituição com a 

comunidade”.  

 Apesar de não ter apresentado seus resultados
57

, inclusive porque seu processo foi 

interrompido, trouxe para o campo avaliativo a necessidade de uma avaliação que 

incorporasse uma análise da IES. Como salienta Cunha (2002), sua finalidade era a de coletar 

dados suficientes para permitir a revisão da legislação sobre o ensino superior. Nesse sentido, 

sem desconsiderar seu valor, em relação à coleta de dados, sem uma efetiva análise, não 

podemos afirmar que concretiza uma avaliação. Como afirmam Zainko e Coelho (2007, p. 

100): 
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 Cunha (2002, p. 63): “Por iniciativa de seu diretor-geral Edson Machado de Souza [CAPES], membro do 

Conselho Federal de Educação, foi criado um Grupo Gestor da pesquisa (na realidade, o próprio Paru), sob a 

coordenação geral dele próprio e a coordenação técnica de Sérgio Costa Ribeiro, secundado por Isaura Beloni. 

Cinco técnicos do MEC completavam o grupo”. Ainda, foi designado um Grupo Gestor composto pelo próprio 

Souza, como coordenador, e acompanhado por Sérgio Costa Ribeiro (coordenador técnico), Isaura Belloni 

Schmidt (coordenadora técnica substituta), Maria Stela Grosi Porto, Maria Umbelina Caiafa Salgado, Mariza 

Veloso Motta Santos, Mônica Muños Bargas e Orlando Pilatti (BARREYRO; ROTHEN, 2008). 
56

 Zainko e Coelho (2007, p. 98) em nota: “O PARU tem apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e é 

coordenado pela Fundação Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
57

 Cunha (2002, p. 64) observa que, “infelizmente, o PARU foi desativado um ano depois de seu início, devido a 

disputas internas ao próprio Ministério da Educação, em torno de quem competia fazer a avaliação da Reforma 

Universitária. Os dados de milhares de questionários não foram sequer apurados e vários estudos institucionais 

não passaram das versões preliminares”. 
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Muito embora represente importância indiscutível enquanto subsídio para a reflexão 

a respeito da educação superior, não apresenta, contudo, recomendações legais e 

técnicas suficientes para a concretização de um modelo de avaliação da educação 

superior brasileira. 

 

  Nesse sentido, a citação de Andriola (2008, p. 131), a seguir, parece indicar uma 

dimensão que não se fez presente no referido programa ao afirmar que o PARU contou com 

“o reconhecimento de setores da comunidade acadêmica da importância da avaliação 

institucional, provocando, assim, debates que darão origem ao Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB)”. Entendemos que não há uma 

linearidade tão expressiva como nos aponta o autor; entretanto, a experiência do PARU 

proporcionou ao campo da avaliação a possibilidade de um repensar sobre a necessidade de 

um processo de avaliação institucional que levasse em conta o ethos da instituição, sua 

prática, sua marca política que pode ter influenciado a elaboração do Programa Institucional 

das Universidades Brasileiras, na década de 1990. 

 

4.3 O discurso da avaliação institucional: avaliação como autoconhecimento e 

participação coletiva - Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras – PAIUB 

 

 Segundo Dias Sobrinho (2003a, p. 80), desde os anos de 1980
58

, a universidade 

brasileira “já vinha buscando produzir acordos sobre a avaliação que fosse não o reforço das 

idéias produtivistas e controladoras, porém, ao contrário, um instrumento da democratização e 

da consolidação da universidade”. Tal experiência ganha relevo nacional quando em 1993 foi 

criada, pela Portaria Ministerial nº 130 (SESu/MEC, 1993), a Comissão Nacional de 

Avaliação das Universidades Brasileiras
59

, “com a função de conduzir politicamente o 
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 “... nos fins da década de 1980, a avaliação do Ensino Superior, se insere finalmente como instrumento de 

ação política do estado, refletindo o momento internacional em relação às instituições educacionais como um 

todo. Em 1987, isso começa a ficar mais evidente quando foi realizado em Brasília o Encontro internacional de 

Avaliação do Ensino Superior. [...] Em 1988, quatro outros grandes encontros deram continuidade ao processo 

iniciado pelo GERES... Esses encontros versavam sobre a necessidade de implantação da avaliação, não 

aparecendo ainda preocupações com a elaboração de indicadores quantitativos ou de desempenho” (DIAS; 

HORIGUELA; MARCHELLI, 2006, p. 439-440). 
59

 Segundo Cunha (2002, p. 73), em nota: “Estavam representados na Comissão: a Secretaria de educação 

Superior, do MEC; a Associação Nacional de Instituições Federais de Ensino Superior; a Associação Brasileira 

de Universidades Estaduais e Municipais; a Associação Nacional de Universidades Particulares; a Associação 

Brasileira de Escolas Superiores Católicas; o Fórum dos Pró-Reitores de Graduação (das Universidades); o 

Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós Graduação (idem), o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão (idem); e 

o Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração (idem). Esta comissão foi assessorada por um 

comitê de 13 professores, pesquisadores e técnicos governamentais, onde estavam pessoas de projeção no 

campo do ensino superior”. 
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processo de avaliação institucional” (LUZ, 1994, p. 5), sendo coordenada pelo Departamento 

de Políticas do Ensino Superior da SESu, reunindo entidades representativas da educação 

superior como a ANDIFES, ABRUEM, ANUP, ABESC
60

 e quatro associações nacionais de 

pró-reitores - Fóruns de Pró-Reitores de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão, 

Planejamento e Administração. 

 Conforme Gomes (2003a, p. 134), a Comissão Nacional “era vista como 

representativa e oferecia aos olhos da comunidade acadêmica, legitimidade ao PAIUB”, isto 

porque pairava no ar uma descrença em relação à ideia de avaliação, ocasionada pela 

divulgação da “lista dos improdutivos da USP” em 1988
61

 (GOMES, 2003a; RISTOFF, 

1994). Qual o contexto, entretanto, que faz emergir a necessidade de uma avaliação 

institucional? Por que a ênfase em processos que trazem esse modelo avaliativo ao campo? 

 É necessário situar que antes do PAIUB, encontraremos dois movimentos, ainda na 

década de 1980, de reformulação da educação superior, impulsionados pela esfera federal que 

apontavam a necessidade de formulação de subsídios para uma nova política para o ensino 

superior, que se justificaria diante do contexto de redemocratização e de redefinição 

orçamentária. O primeiro, presente no Relatório da Comissão Nacional para a Reformulação 

do Ensino Superior, que segundo Cunha (2002, p. 65), se as medidas fossem “implementadas, 

resultariam em profundas mudanças na estrutura do ensino superior brasileiro”, em relação à 

adoção ou não do sistema de créditos, do ciclo básico, ênfase na graduação de caráter geral 

transferindo para a pós-graduação os conteúdos profissionais, entre outros. E o segundo, 

presente no anteprojeto de lei proposto pelo Grupo Executivo para a Reformulação da 

Educação Superior – GERES, o qual ainda segundo Cunha (2022, p. 67), 

 

O texto do GERES foi severamente criticado pelos movimentos de professores, de 

funcionários e de estudantes, talvez mais pelo seu relatório-justificativa do que pelo 

anteprojeto de lei propriamente. Temia-se que a dotação global pudesse levar à 

desobrigação do governo para com o suprimento de recursos, pelo menos para cobrir 

as despesas com pagamento de pessoal (...). Diante do volume de críticas recebidas, 

o presidente da República [Sarney], no contexto das dificuldades políticas em pleno 

período constituinte, retirou do Congresso Nacional o anteprojeto de lei que, no 

entanto, permaneceu como orientação da política geral do governo para o ensino 

superior. 
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 Na sequência as siglas: Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, 

Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais, Associação Nacional das Universidades 

Particulares e Associação Brasileira das Escolas Católicas. 
61

 Catani, Gutierrez e Ferrer (1999, p. 75): “Em 21 de fevereiro de 1988, o jornal de maior circulação do Brasil, 

Folha de S. Paulo, publicou uma lista de professores da Universidade de São Paulo (USP), contendo 1.108 

nomes, relativos ao levantamento elaborado pela reitoria, intitulado “Relação dos docentes sem produção 

científica em 85/86”. O jornal popularizou-a pelo nome mais curto de “Lista de improdutivos da USP”. 
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 Ambos traziam a necessidade da avaliação das IES como um instrumento necessário 

para a definição das políticas de Estado, de tal maneira que o Ministério da Educação, para 

aquelas instituições que tomaram iniciativas, “incentivou atividades desse tipo, mas pretendia 

desenvolver processos mais amplos de avaliação” (ibidem, p. 67). Assim promoveu reuniões, 

seminários e encontros sobre a temática, a exemplo do “Encontro Internacional sobre 

Avaliação Superior”. Acerca desses encontros e das publicações decorrentes, Zainko e Coelho 

(2007, p. 107) afirmam que 

 

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. 

 

 A presença no campo da educação superior de propostas pautadas em concepções 

diferentes se intensifica na década de 1990. Nesse sentido, o campo de luta que apresenta o 

discurso da necessidade de qualidade na educação superior apresenta também a necessidade 

de uma lógica de gerenciamento do Estado, que requer uma educação de qualidade e precisa 

nesse sentido, cumprir a função de regular, controlar e avaliar a educação superior. Nesse 

contexto, assume a presidência Fernando Collor de Mello, tornando-se o primeiro presidente 

eleito do país após a ditadura militar. Segundo Zainko e Coelho (2007, p. 110), 

 

A concepção de avaliação da educação superior orgânica desse governo, articulada 

às demandas da reforma do Estado, pauta-se em uma ação centralizadora, autoritária 

e controladora por parte do estado em relação às instituições de educação superior. 

A intenção de incrementar a eficiência e produtividade das instituições de educação 

superior preocupa o meio acadêmico. 

 

 O impeachment de Collor leva à presidência seu vice, Itamar Franco, que durante seu 

governo não levou a frente às mudanças no nível do que vinha sendo proposto. Entretanto, 

duas medidas foram tomadas: “ambas incorporadas no atual quadro da reforma: a dissolução 

do CFE e o desenho de um Conselho Nacional de Educação; e a criação da primeira 

universidade brasileira fora do critério de universalidade de campo”
62

 (CUNHA, 2002, p. 71-
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 “a chamada "universalidade de campo", isto é, ela deve permitir a estudantes e professores acesso aos diversos 

campos da cultura e da ciência. Isto não implica necessariamente que mantenha de modo regular e contínuo 

todos os cursos possíveis e imagináveis. Mas significa, necessariamente, que deve contemplar, inclusive e 

sobretudo na grade curricular dos cursos existentes essa universalidade de campo. Mas deve-se destacar aqui 

que, para a efetivação dessa possibilidade de acesso a todas as dimensões do conhecimento e da cultura, não 

contribuem apenas grades curriculares ricas e diversificadas. É também importante, na formação global dos 
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72). Entretanto mantém a necessidade de efetivar um sistema de avaliação que apresentasse a 

qualidade das IES e propiciasse distribuição de recursos (CUNHA, 2002, p. 73), e é com esse 

objetivo que o governo cria a Comissão Nacional de Avaliação, com a participação de todos 

os segmentos institucionais. 

 A Comissão Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras agendou o 

desenvolvimento de estudos e seminários sobre a temática da avaliação com as entidades 

representativas, ficando ao encargo destas o envio de uma proposta para a implementação do 

processo de avaliação institucional. “A ANDIFES, no prazo previsto, apresentou à Comissão 

uma minuta de documento básico para a Avaliação Institucional das Universidades” (LUZ, 

1994, p. 5), que foi analisada e reenviada às instituições para sugestões. Após o período 

destinado às contribuições pelas instituições, a “Comissão Nacional de Avaliação das 

Universidades Brasileiras lançou o Documento Básico sobre a avaliação e em dezembro de 

1993, a SESu/MEC lançou o Edital convidando as Universidades interessadas a apresentarem 

projetos para o período de 1994/1995” (Ibidem). 

 Segundo Dias, Horiguela e Marchelli (2006, p. 441), a Comissão Nacional de 

Avaliação das Universidades teria “a função de implementar os processos políticos 

recomendados internacionalmente”. Tal afirmativa não encontra respaldo quando analisamos 

o documento em questão, cujos princípios assumidos “são uma declaração de autonomia e, 

como tal, constituem uma proclamação antiintervencionista por parte das universidades” 

(GOMES, 2003a, p. 133). Acrescente-se a isto o fato da proposta ter sido assimilada “pela 

comunidade universitária, pelo consenso que se estabeleceu entre Universidades e MEC” 

(LUZ, 1994, p. 5), originário do caráter participativo de sua elaboração, contando com a 

adesão de cinquenta e cinco universidades, que colocaram em processo os projetos de 

Avaliação Institucional. Vejamos o documento a seguir. 

  O PAIUB foi lançado a partir de um documento básico como proposta nacional: 

“Avaliação Institucional”, em 26 de novembro de 1994 pela Comissão Nacional de 

Avaliação, que apresentava, além de uma concepção teórica sobre a avaliação da educação 

superior, as orientações para a implantação de um processo institucional de avaliação.
63

 O 

                                                                                                                                                         
estudantes universitários, o papel dos convênios, das parcerias, dos intercâmbios, das publicações, dos eventos 

culturais, dos cursos especiais, das atividades extracurriculares enfim” (MORAES, 1998, p. 19). 
63

 Segundo Real, apoiando-se em Ristoff (2008, p. 50) “(...) a conformação do PAIUB partiu da experiência 

exitosa de algumas universidades públicas como a Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Essas experiências foram consideradas 

exitosas na medida em instauraram um clima favorável para o início de um processo de Avaliação mais amplo 

que permitisse a construção de padrões e indicadores de avaliação, em uma linguagem comum para todas as 

instituições de ensino do país, permitindo comparabilidade”. 
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documento conta com seis itens: o primeiro é a fundamentação teórica que define a 

universidade como uma “instituição que produz e dissemina o saber” (BRASIL/PAIUB, 

1994, p. 12) em duas dimensões: a busca das verdades científicas e o atendimento às 

necessidades básicas da sociedade. Nesse aspecto se compreende a avaliação como 

contraponto “entre o pretendido e o realizado” (ibidem, p. 12) com a finalidade do 

acompanhamento metódico das ações “a fim de verificar se as funções e prioridades 

determinadas coletivamente estão sendo realizadas e atendidas” (ibidem). Nesse sentido, o 

processo de avaliação deverá buscar o atendimento de uma tripla exigência da universidade 

contemporânea (ibidem): “a) um processo contínuo de aperfeiçoamento do desenvolvimento 

acadêmico; b) uma ferramenta para o planejamento da gestão universitária; c) um processo 

sistemático de prestação de contas à sociedade.”  

 O documento compreende a avaliação como um processo que articula tanto o 

aperfeiçoamento do desenvolvimento acadêmico - a qualidade da formação, a valorização do 

profissional, como a prestação de contas à sociedade como exigências da universidade. A 

avaliação é definida como uma ferramenta para o planejamento, assumindo uma concepção 

mais ampla que a instrumental, enquanto reflexiva dos propósitos e prioridades definidos pela 

gestão. 

 O segundo item diz respeito aos princípios básicos da avaliação institucional que 

considera a “descentralização dos procedimentos para a tomada de decisão” (BRASIL/SESU, 

1994, p. 13) e apresenta três princípios: 

 

- aceitação ou conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos 

envolvidos; 

- reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos 

critérios a serem adotados e 

- envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua 

execução e na implementação de medidas para melhoria do desempenho 

institucional (Ibidem). 

 

 

 Nesse aspecto, o documento assume princípios de globalidade, o caráter institucional, 

envolvendo todos os segmentos da comunidade acadêmica na avaliação da instituição na 

busca da legitimidade dos princípios e critérios adotados. Apresenta o documento a ênfase do 

respeito à identidade institucional, que implica no envolvimento dos segmentos, da 

legitimidade dos critérios adotados, na escolha das melhorias a serem implementadas, 

defendendo uma concepção de avaliação enquanto “processo de acompanhamento metódico 

das ações realizadas pela instituição de educação superior, com vistas a averiguar em que 



109 

 

 

medida são cumpridas e atendidas as funções e prioridades delimitadas coletivamente” 

(ZAINKO; COELHO, 2007, p. 113). 

 A concepção de avaliação institucional priorizava a participação dos segmentos na 

prática reflexiva sobre a relação entre os objetivos propostos e as ações efetivas, numa tomada 

de posição frente aos resultados, que seriam também utilizados na prestação de contas à 

sociedade. Desta forma, salientam as autoras que “a avaliação, a favor da melhoria da 

instituição como um todo, contribui para a sua transformação” (Ibidem). A relação avaliação-

transformação é presente no documento como salienta as autoras, pois o documento significa 

a avaliação institucional como necessidade para as ações de planejamento que encaminharão 

as mudanças/transformações, as quais são compreendidas como resultado da prática reflexiva 

e coletiva dos sujeitos.  

 A autoavaliação, na perspectiva do documento, permite que as instituições iniciem um 

processo metodológico de reflexão em relação às ações que buscam desenvolver e sobre a 

identidade mesma da IES, que se materializa no projeto pedagógico e a justifica como 

universidade, na relação com a sociedade, tanto na forma de prestação de contas como no 

atendimento às demandas/necessidades da mesma. Dessa forma, se situa a necessidade de um 

exame da realidade institucional baseado em critérios estabelecidos pelos objetivos que 

orientam a instituição.  

 Quanto às características da avaliação, o documento apresenta a legitimidade política e 

a legitimidade técnica. Em relação à legitimidade política ressalta que o primeiro item é 

concebê-la como institucional nos aspectos acadêmicos que a caracterizam (ensino, produção, 

extensão e gestão), e assim, pela “intensa participação dos seus membros, tanto nos 

procedimentos e implementação, como na utilização dos resultados, traduzidos em medidas 

ao aperfeiçoamento da instituição” (BRASIL/SESU, 1994, p. 13) e aprofundando a visão 

sobre/da instituição. Dessa forma, a partir da reflexão sobre si mesma, internamente 

estabelecida, segue um segundo passo que seria a avaliação externa feita pelos pares. “Tanto a 

auto-avaliação quanto a avaliação externa abarcam dimensões qualitativas e quantitativas de 

todas as atividades institucionais” (BRASIL/SESU, 1994, p. 14). O documento concebe a 

avaliação levando em conta o olhar interior para as experiências da instituição, a partir de um 

processo de discussão entre os vários segmentos que a constituem, o que possibilita tanto 

clareza como conhecimento dos aspectos que a caracterizam. Mas, este olhar que começa a 

ser construído pelos que fazem a instituição é confrontado com os olhares de quem não faz 
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parte da mesma, mas de quem a avalia a partir dos projetos, objetivos institucionais, sem fins 

de punição ou premiação; esse olhar, entretanto, é constituído pelos pares. 

 Afirma Ristoff (1994, p. 4) que o processo de avaliação institucional impulsionado 

pela instituição “deve prestar-se para auxiliar na identificação e na formulação de políticas, 

ações e medidas institucionais que impliquem atendimento específico ou subsídios adicionais 

para o aperfeiçoamento de insuficiências encontradas”, o que implica em um processo 

contínuo e sistemático. Segundo Zainko e Coelho (2007, p. 115), “o Paiub aposta na 

construção de práticas avaliativas que sejam participativas, contínuas e sistemáticas, afinadas 

com o debate público e com a função social da educação superior no momento histórico”. 

 Em relação à legitimidade técnica, o documento aponta a necessidade da definição de 

uma metodologia com critérios construídos a partir de indicadores adequados que 

possibilitem o uso de procedimentos qualitativos e quantitativos e que ofereça “modelos 

apropriados aos objetivos do processo avaliativo” (BRASIL/SESU, 1994, p. 14) fornecendo 

uma base de dados confiável, “constituindo um núcleo de dados relevantes produzidos pelas 

universidades a partir de critérios comuns pré-definidos” (ibidem). Segundo Dias Sobrinho 

(2003a, p. 41-42), ratificando um texto produzido por ele mesmo e publicado pela 

UNESCO/IESALC em 1999, o PAIUB 

 

...procura ser um amplo processo avaliativo e, por conseguinte, interpretativo, 

analítico e educativo, isto é, transformador. Consiste em uma ação sistemática e 

coletiva de compreensão global de uma instituição (neste caso, a universidade) e a 

atribuição de juízos de valor sobre o conjunto de suas atividades, estruturas, fins e 

relações, com o propósito de melhorar a instituição, tendo em conta suas 

características de identidade e missão. 

 

 Explicita o autor que o processo avaliativo assumido possui o caráter interpretativo, 

analítico e educativo, inserido no princípio da globalidade com o propósito de melhorar a 

instituição, sendo, entretanto, os critérios estabelecidos a partir da instituição mesma, suas 

especificidades e seu projeto que materializa a identidade e a missão assumidas. Caberia, 

então, nesse processo confrontar as ações da IES com o que está estabelecido no seu projeto 

institucional, confrontar o vivido e o pensado de forma coletiva, garantindo a clareza das 

ações assumidas e os objetivos estabelecidos, o que nos faz questionar se essa concepção de 

avaliação encaminharia mesmo a processos de transformação da IES, ou seja, para que haja 

transformação a exigência seria um processo avaliativo institucional, contínuo, sistemático, 

participativo e analítico que culminaria em elementos para um planejamento propositivo e 

transformador. 
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 Estudando os caminhos que as universidades constroem na direção da transformação, 

Clark (2004) afirma que a transformação não depende de um esforço coletivo e convergente 

dos sujeitos como resposta às ameaças externas. Nesse sentido, não se justifica nem pelo 

esforço, muito menos pela convergência de interesses, o que nos levaria a pensar acerca dos 

processos participativos, que ressaltam esforço coletivo na busca de mudanças baseado no 

convencimento dos sujeitos. 

 Continuando a sua análise, Clark (2004) afirma que as respostas coletivas expressam 

uma vontade institucional na construção de novas estruturas e processos alicerçados em 

crenças e valores. A mudança/transformação é da ordem da intencionalidade institucional e 

afeta estruturas, processos e crenças, um campo de luta em nossa compreensão que nesse 

sentido vai além do que pode ser oferecido pelos resultados da avaliação institucional. O uso 

da avaliação não implica em mudanças, essa é resultado das lutas, no campo da 

discursividade, ou seja, no terreno de constituição de toda prática social (LACLAU; 

MOUFFE, 2006) onde os discursos em disputa legitimam e materializam práticas 

modificando a IES em sua estrutura, processo e crenças. 

 A experiência do PAIUB foi curta
64

. “O PAIUB é uma avaliação sistemática, 

processual, global, sem perder as relações entre as partes e destas com a missão ou o projeto 

filosófico e pedagógico da instituição” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 83). Como princípios, o 

Programa sustentava: globalidade, respeito à identidade da IES, ausência de punição e de 

premiação, legitimidade ética do processo, adesão voluntária, continuidade das avaliações, 

construção de uma cultura de avaliação institucional. Vale ainda ressaltar que o PAIUB não 

foi desativado oficialmente, antes, em decorrência da aprovação da Lei n° 9131/1995, que 

instituiu o processo de avaliação de cursos, o qual mais tarde, seria conhecido como Exame 

Nacional de Cursos (ENC) – “provão”, foi deixando de existir. Segundo Real (2008, p. 74), 

“sem apoio oficial, inclusive financeiro, o PAIUB, mesmo não sendo revogado, deixa de 

existir no contexto das instituições de ensino superior”. 

 Entretanto, sobre o fato de sua atuação ter sido curta, Gomes (2003a) acrescenta outras 

razões. Segundo o autor, “a ausência de informações que levassem a um diagnóstico do 

sistema de ensino superior, e não especificamente de uma instituição ou departamento, foi a 

principal crítica dirigida ao Paiub pelas lideranças do MEC” (GOMES, 2003a, p. 135). 

Esclarece Palharini (2004, p. 196) que 

                                                 
64

 “Embora tenha recebido ampla adesão das universidades, sua implementação foi afetada pela interrupção do 

apoio do MEC, fazendo com que se reduzisse aos programas de subsídios para dar andamento somente aos 

objetivos da auto-avaliação interna” (DIAS; HORIGUELA; MARCHELLI, 2006, p. 441). 
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O MEC explorava na mídia, com sucesso, supostas vantagens do ENC e investia, 

ainda, na avaliação das condições de oferta dos cursos de graduação. A concorrência 

destes instrumentos [ENC e PAIUB], por si só, criava sérias dificuldades para que o 

PAIUB se consolidasse, pois o fato de ter sido realizada a avaliação no âmbito do 

PAIUB não livrava as IES de se submeterem aos instrumentos oficiais. Além disso, 

as IES não obtinham nenhuma vantagem por haver realizado a avaliação nos moldes 

do PAIUB. Conseqüentemente, esvaziava-se politicamente sua proposta e 

fragilizava-se o Comitê Assessor do Programa. Este, cada vez mais, enfrentava 

dificuldades para se justificar perante as comissões de avaliação das IES. O único 

instrumento que sustenta o Programa e seu respectivo Comitê assessor era a 

possibilidade de financiamento, ainda mantida para o programa, mas que um ano 

depois veio a ser suspensa. 

 

 Enquanto o PAIUB ia sendo esvaziado, outro instrumento (ENC) assume a avaliação. 

Acompanhamos também o questionamento sobre a validade do PAUIB, que parecia, a 

princípio, se justificar a partir de uma necessidade da instituição, mas que a afirmação de 

Palharini acima faz justificar em termos de barganha entre instituição e Estado, assim, não 

havendo “vantagem”, como salienta o autor, as instituições começam a se distanciar da prática 

do PAIUB. 

 Entretanto, se o foco do instrumento estava exatamente na ausência de premiação ou 

vantagem, como justificar a afirmativa acima? Se considerarmos a afirmativa, poderíamos 

pensar que as IES aderiam ao PAIUB, por razões não justificáveis de necessidade 

reconhecida, autoconhecimento e transformação e sim de premiação/financiamento; isso se 

comprovaria com a desistência das IES ao programa mesmo não tendo sido efetivamente 

desativado? Outra questão a afirmativa nos suscita: não seria o PAIUB oficial, sendo o 

mesmo financiado pelo MEC? O que então justificaria a afirmativa “não livrava as IES de se 

submeterem aos instrumentos oficiais”? 

 Parece-nos que a justificativa da adesão ao PAIUB não seria apenas a crença na 

possibilidade da IES de construção da transformação, mas outros fatores estariam também 

justificando a mesma. Parecem-nos, entretanto, que o estabelecimento de uma “nova” política 

com caráter regulatório imprime um contexto de mudanças, confrontando as instituições e 

seus sujeitos com critérios, procedimentos e exigências, esvaziando o sentido da utilização de 

processos de autoavaliação institucional com fins de autoconhecimento. A nova política do 

exame domina o campo discursivo pela via da regulamentação separando e não destruindo as 

práticas participativas e coletivas antes presentes no campo. 

 Palharini (2004) e Real (2008) parecem concordar com a justificativa do esvaziamento 

político e financeiro para que o Programa deixasse de existir. Gomes (2003a, p. 135) 

estabelece outras considerações que são relevantes para a análise, no tocante às políticas 

públicas. Afirma o autor que sendo o processo avaliativo conduzido pelas próprias 
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universidades, o MEC perde o papel de controlador e regulador ficando restrito ao de 

financiador dos projetos de avaliação, “sem contudo, obter dados que levassem a um acurado 

ou mesmo razoável diagnóstico dos problemas do sistema de educação superior” (ibidem). 

Sem desconsiderar o esvaziamento político e financeiro, uma política nacional precisa de 

dados para um diagnóstico da realidade, levantamento dos problemas para o encaminhamento 

de possíveis soluções. Outra consideração se refere ao processo da adesão voluntária, que 

mesmo diante do crescimento quantitativo das instituições no engajamento ao Programa, 

ainda não se podia estabelecer uma visão global das universidades. A terceira consideração 

foi a ausência do controle nas mãos do financiador, no caso o MEC. Nesse sentido, no bojo 

das críticas e na argumentação da necessidade de regulação e controle pelo MEC, em 1995, 

emerge a mudança de enfoque nas políticas de avaliação, saindo de uma concepção cujo eixo 

é avaliação institucional, identificada como processo, para outra focada em resultados, a partir 

da avaliação dos estudantes. 

 

4.4 O discurso da avaliação com base nos resultados: avaliação como controle e 

regulação - Exame Nacional de Cursos - ENC 

 

 No contexto da década de 1990, novos procedimentos são publicados para o processo 

de avaliação da educação superior, como a Lei n° 9.131/1995, que estabelece a avaliação 

periódica das instituições e dos cursos de nível superior e dá as providências para o 

funcionamento do Conselho Nacional de Educação; e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n° 9394/96, considerada por Minto (2006, p. 150) “o instrumento legal que melhor 

expressa os parâmetros e a lógica de reestruturação da educação superior nos anos de 1990”. 

Essas se inserem como parte da Reforma do Estado
65

 e trazem a temática da necessária 

qualidade dos serviços oferecidos pela instituição e uma prestação de contas pública destes 

serviços.  

 

A avaliação como estratégia de governo se fortalece sobretudo em virtude da adesão 

dos governos brasileiros ao neoliberalismo, desde 1990, e ganhou plena legalidade 

nos textos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e no 

caudaloso conjunto de documentos legais, normas e práticas que decorrem dela 

(DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 74-75). 
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 Minto (2006, p. 149): “(...) há dois conjuntos de políticas essenciais para entender o processo se 

regulamentação da educação superior nos anos de 1990: as políticas no âmbito do MARE, de um lado, pois as 

estratégias e ações oficiais para a reforma da educação superior estão associadas a uma reforma mais ampla, a 

do aparelho do Estado brasileiro (...) e as políticas no âmbito do MEC, de outro lado”. 
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 As atribuições do Conselho Federal de Educação, a partir de sua denominação que 

passa a ser Conselho Nacional de Educação, apresentam a dimensão para o ensino superior, 

trazendo a avaliação como eixo da mesma, sendo essa responsabilidade do MEC, ao qual cabe 

a realização de avaliações periódicas das instituições e cursos de nível superior. Salienta o §1° 

do art. 3° da referida lei (Brasil, 1995) que 

 

os procedimentos a serem adotados para as avaliações a que se refere o caput 

incluirão, necessariamente, a realização, a cada ano, de exames nacionais com base 

nos conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados e 

destinados a aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em 

fase de conclusão dos cursos de graduação. 

 

 O que temos, segundo Cunha (2002), é a institucionalização dos exames obrigatórios 

para todos os estudantes dos últimos períodos dos cursos superiores. Real (2008, p. 58) afirma 

que “em termos práticos, o formato de avaliação introduzido pela Lei n° 9131/95 contribuiu 

na consolidação da diversificação e diferenciação das instituições, com a concomitância de 

faculdades, institutos superiores, universidades, centros universitários, entre outras”. Continua 

a autora: “a função do Estado incidiria no controle da qualidade das instituições classificando-

as de acordo com os requisitos atendidos, por meio da avaliação”. A avaliação é apresentada 

como eixo da política educacional, e apesar de afirmar que ao MEC caberá “realizar 

avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior” (Lei 9.131 /95, caput do 

art. 3°), a referida Lei não faz menção a nenhum outro instrumento ou procedimento além do 

exame nacional, aplicado aos estudantes – ENC.  

 A Lei n° 9131
66

 de 1995, regulada pelo Decreto n° 2.026/96
67

, sanciona a política de 

avaliação que institui o ENC, o qual, segundo Gomes (2002, p. 283), pode ser traduzido como 

“exame nacional de instituições e cursos”. Entretanto, o autor salienta que a avaliação 

institucional aconteceu de forma indireta; pois “a avaliação „institucional‟ e de cursos 

processa-se de fato por meio da revisão dos „conteúdos ensinados‟, deduzidos dos resultados 

obtidos pelos alunos no exame nacional” (Ibidem- grifos do autor). Os resultados de cada 

                                                 
66

 Ainda segundo a Lei n°. 9131/1995, o exame nacional (uma prova de alcance nacional) a ser realizado com os 

estudantes do último ano de cada curso tem como objetivo avaliar os conhecimentos e as habilidades que estes 

demonstram, inclusive a participação no exame seria condição para receberem o diploma. Salienta, entretanto, 

que os estudantes precisariam apenas participar não importando os resultados individuais, para recebimento do 

diploma. 
67

 “Logo após a publicação do Decreto n° 2.026/96, foi aprovada em 20 de dezembro de 1996, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, veio reforçar a importância dos processos de avaliação do 

Ensino Superior como forma de promover a regulação do setor e realizar a acreditação de instituições e cursos” 

(DIAS; HORIGUELA; MARCHELLi, 2006, p. 447). 
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curso deveriam ser divulgados em um escalonamento, ranking, distribuído em cinco 

categorias, A, B, C, D, E.  

 Gomes (2003a, p. 142) observa, analisando a lógica sistêmica que caracteriza o ENC, 

que este não se reduziu a um teste, antes, “foi planejado para operar uma nova lógica da 

política de controle, coordenação e acompanhamento das IES pelas agências estatais 

reguladoras (MEC e CNE)”. Faz alusão ao conjunto de decretos e portarias que envolvem um 

conjunto complexo de variados mecanismos de regulação que produziram “impacto sobre o 

sistema de ensino superior como um todo” (Ibidem, p. 142), como condições de 

credenciamento e recredenciamento de IES, autorização de cursos, punições 

(descredenciamento). Argumenta o autor que “a publicação dos resultados obtidos pelas IES 

nas avaliações de cursos e das instituições, criam juntos um poderoso instrumento de 

coordenação, controle e monitoramento que não encontramos paralelos na história da 

educação superior brasileira” (Ibidem, p. 142-143). Considerando as proposições do autor, o 

ENC tornou-se um instrumento de gerenciamento político cujos princípios seriam os da 

regulação e do acompanhamento do ensino; nesse sentido, não é de se estranhar que assuma a 

forma metodológica de exame. A política adotada se apoia no controle e regulação do Estado 

sobre o processo de avaliação e seus resultados. Podemos afirmar, assim como nos coloca 

Afonso (2000, p. 49), que neste contexto “o Estado vem adoptando um ethos competitivo, 

neodarwinista, passando a admitir a lógica do mercado, através da importação para o domínio 

público de modelos de gestão privada, com ênfase nos resultados ou produtos dos sistemas 

educativos” (grifos do autor). Modelo e lógica de mercado com ênfase nos resultados do 

exame aplicado aos alunos, ênfase na competição, publicação de resultados, sem dúvida um 

novo ethos baseado na competência comprovada nos resultados, na competição entre as IES e 

no controle, monitoramento e regulação do Estado. 

 Diante deste contexto, a avaliação vem se consolidando como controle ou, como 

afirma Dias Sobrinho (2003a, p. 75), “capaz de medir de modo objetivo as instituições e 

averiguar as competências e habilidades profissionais que os cursos estão propiciando aos 

alunos, tendo em vista as necessidades de produtividade e competitividade”. 

 Acrescentam Zainko e Coelho (2007, p. 120) que as políticas para a educação 

superior, nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, no âmbito do MEC,  

 

vem ao encontro das políticas de centralização-descentralização, de diferenciação e 

de diversificação institucionais e, principalmente, do movimento de 

desresponsabilização estatal quanto ao provimento de educação de nível superior e 

de privatização da esfera pública. 
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 As políticas, marcadas tanto pela centralização como descentralização, no sentido que, 

em relação à centralização, mantêm o controle do sistema pela regulamentação do mesmo 

(credenciamento, recredenciamento das instituições e avaliação das mesmas em escalas 

valorativas, divulgadas publicamente) e descentralização em relação ao discurso da autonomia 

das IES, principalmente na gestão e parcerias de financiamento. Sem dúvida tratava-se de 

uma nova política que, em relação ao PAIUB, se contrapõe e que responde “a diferentes 

objetivos e usam para tanto distintos procedimentos de avaliação” (GOMES, 2003a, p. 133). 

No PAIUB, a avaliação é concebida como subsídio para o aperfeiçoamento das insuficiências 

encontradas e direcionamento de ações, formulação de políticas e medidas que contribuíssem 

para este aperfeiçoamento. No ENC, a avaliação se confunde com medida, medidas 

comparativas entre alunos, entre cursos e entre instituições, no âmbito da regulação e controle 

do Estado. 

 Dois anos depois de instituído o Exame Nacional de Cursos (ENC) 
68

, o mesmo foi 

posteriormente complementado com a Análise das Condições de Oferta e depois a Análise das 

Condições de Ensino (ACE). A Avaliação das Condições de Oferta de Cursos (ACOC - 

1997), “cujo desenho e poder avaliativo complementam a lógica organizativo-funcional 

subjacente ao ENC” (GOMES, 2002, p. 283), foi sendo executada por comissões de 

especialistas, que através de visita in loco realizavam a avaliação das IES em relação às 

condições que estas apresentavam para a oferta dos cursos. Essa avaliação levava em 

consideração a organização didático-pedagógica; o corpo docente, incluindo titulação, jornada 

e condição de trabalho; adequação física das instalações e biblioteca. As críticas apontavam 

que o ENC
69

 aferia apenas o produto final “sem levar em conta a origem dos estudantes, suas 

diferenças, todo o processo formativo anterior e o contexto” (DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 

                                                 
68

 Gomes (2002, p. 278) salienta que o ENC se insere na lógica de recriação do sistema de educação superior; 

nesse sentido apresenta o contexto de sua emergência na “redefinição das relações de poder entre as duas 

principais agências pertencentes ao sistema de ensino superior, o MEC e o novo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) [...] a apropriação de poderes e competências por parte do MEC e a instituição do CNE,... 

inauguravam a nova lógica organizativo-funcional do sistema de ensino superior”. Esta nova lógica traz duas 

iniciativas, sendo a primeira a renovação periódica de reconhecimento de cursos e de credenciamento de 

instituições e a segunda o instrumento de “avaliação de cursos e instituições para fins de continuidade ou não 

do reconhecimento e do credenciamento” (ibidem). 
69

 Outras críticas também apontam para a questão da privatização do ensino superior, com a abertura paulatina 

para o mercado privado. Real, nessa linha, afirma que (2008, p. 53) “a massificação do ensino superior 

brasileiro vai ocorrer simultaneamente à tônica da avaliação no contexto das políticas educacionais, quando se 

intenta ampliar a porcentagem de jovens atendidos”. E acrescenta (ibidem): “apesar dos índices de expansão e 

da crítica a esse processo presente na literatura da área do ensino superior, sua continuidade se mantém na 

medida em que o ENC, atrelada às avaliações de autorização e reconhecimento de cursos, vem possibilitando 

aos órgãos gestores afirmar que a expansão está condicionada a uma boa qualidade dos cursos e instituições. 

Sob pena de fechamento daqueles que não atendem ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelas 

comissões de especialistas”. 
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119), sem falar que o exame acabava definindo o currículo das IES que procuravam adequar o 

ensino ao que seria exigido nas provas. Dias Sobrinho (Ibidem, p. 155) afirma que 

 

o formato homogêneo de exames nacionais ou gerais realizados por meio dos 

instrumentos objetivos de testagem é uma modalidade avaliativa eficaz e bastante 

adequada aos objetivos de controle de informações relativas a determinado sistema, 

sobretudo quanto ao domínio de conteúdos curriculares que grupos de estudantes 

possam demonstrar. Tornados públicos, esses desempenhos permitem comparações e 

classificações que servem à regulação. Por exemplo, definem perfis de formação, 

currículos nacionais, programas e imagens sociais. 

 

 Nesse sentido podemos afirmar que o Exame Nacional de Cursos (ENC), como 

discurso, seguiu um caminho bem diferente do PAIUB. Não temos na formulação do 

documento a presença de entidades representativas, nem a prática coletiva/participativa da 

construção que leve em consideração a especificidade das instituições de educação superior, a 

autonomia para a elaboração de critérios e a implantação de um processo baseado na 

autoavaliação. Antes, temos o estabelecimento da punição com a possibilidade de 

descredenciamento, a competição entre as IES e os cursos com a publicação do ranking dos 

melhores cursos e instituições e uma participação compulsória, pois dela depende a 

autorização, credenciamento e recredenciamento dos cursos e das IES, significando através da 

docimologia
70

 o processo de avaliação. 

 Buscando compreender a emergência do discurso materializado no ENC, 

estabelecemos uma comparação entre PAIUB e ENC, analisando se entre os dois discursos 

haveria um distanciamento tão significativo a ponto de serem apontadas como políticas 

antagônicas. No estudo sobre o PAIUB, identificamos o discurso da avaliação institucional 

como necessidade da IES, distante de parâmetros de punição ou premiação, cujo motivo de 

existência se justifica no autoconhecimento que encaminharia a uma mudança/transformação 

das IES. Entretanto, a realização desta prática nas IES foi se esvaindo de sentido à medida que 

os processos de regulamentação do novo instrumento – ENC - imprimiam exigências a serem 

cumpridas pelas IES. Com o ENC, emerge o discurso de avaliação como ferramenta de 
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 “A Docimologia clássica punha ênfase no aperfeiçoamento das técnicas de construção dos instrumentos de 

avaliação e de análise de resultados. A docimologia experimental centrava na avaliação como um 

comportamento, procurando determinar, experimentalmente, os mecanismos intervenientes na decisão 

avaliativa, tais como: reação dos aplicadores, reação dos submetidos aos exames, discrepâncias entre situações 

de exame e entre critérios de aplicadores. Nos Estados Unidos, a Docimologia passou a ter seu lugar de 

destaque em 1931, quando a Carnegie Corporation põe à disposição do Instituto Internacional de Educação do 

Teacher‟s College da Universidade de Columbia (Nova York) fundos necessários à realização de um inquérito 

subordinado ao tema “As concepções, os métodos, a técnica e o alcance pedagógico e social dos exames e 

concursos” (DEPRESBITERIS, Léa. O Desafio da Avaliação da Aprendizagem: Dos fundamentos a uma 

proposta inovadora. São Paulo: EPU, 1989, p. 6-7). 
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gestão, controle e regulação do Estado, representando a “recriação” do sistema de educação 

superior (GOMES, 2002) tendo como base: a renovação periódica dos cursos e das 

instituições e o uso de uma avaliação externa que afere o desempenho dos estudantes cujos 

resultados impactam alunos e instituições, significando punições e premiações na forma do 

ranqueamento. 

 Esses dois discursos, PAIUB e ENC, fazem parte de um campo em disputa, defendem 

projetos específicos e materializam práticas distintas, que diante de um “novo” contexto 

político emergem em luta pelo domínio do campo da educação superior. Essa luta assume a 

materialização no discurso do SINAES. Passaremos a analisar o SINAES, compreendendo-o 

como um discurso, e como tal, resultado da construção dos significados construídos pelos 

atores sociais
71

 sobre uma política de avaliação para a educação superior que busca articular 

elementos com vista à construção da hegemonia no campo e fixação de sentidos. Iniciaremos 

com o documento da Comissão Especial de Avaliação (CEA), primeiro momento documental 

dessa prática articulatória do SINAES. 

 

4.5 O discurso da avaliação como articulação: avaliação como regulação e formação – 

Documento Base da Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior – CEA 

 

 O Documento Base da CEA (CEA, 2003) foi elaborado no início do governo Luis 

Inácio Lula da Silva
72

. Quanto a este governo, Rothen (2006, p. 7) salienta que “uma das 

expectativas da comunidade acadêmica era que os processos de avaliação da educação 

superior fossem revistos e que se elaborasse uma nova proposta de avaliação”. Encontramos a 

justificativa para a elaboração de uma “nova proposta” de avaliação no contexto de críticas ao 

ENC e sua concepção de ranqueamento, como as apresentadas por Gomes (2002), Silva Jr. e 

Sguissardi (2001) e Trindade e Blanquer (2002). 

 Para a elaboração da nova política foi designada uma comissão, a Comissão Especial 

da Avaliação da Educação Superior
73

 (CEA), através das portarias MEC/SESu n°11 de 28 de 

                                                 
71

 “Isto é conseguido examinando as estruturas particulares dentro das quais os agentes sociais tomam decisões e 

articulam projetos hegemônicos e formações discursivas” (HOWARTH, 2000, p.129 - tradução da autora do 

texto em inglês). 
72

 Era na época Ministro da Educação, Cristovam Buarque (01/01/2003 a 27/01/2004). 
73

 O relatório final da Comissão foi elaborado pelos seguintes representantes: presidida por José Dias Sobrinho 

(Unicamp), contando com os seguintes membros: professores Dilvo Ilvo Ristoff (UFSC), Edson Nunes 

(UCAM), Hélgio Trindade (UFRGS), Isaac Roitman (Capes), Isaura Belloni (UnB), José Ederaldo Queiroz 

Telles (UFPR), José Geraldo de Sousa Júnior (SESu), José Marcelino de Rezende Pinto (Inep), Júlio César 

Godoy Bertolin (UPF), Maria Amélia Sabbag Zainko (UFPR), Maria Beatriz Moreira Luce (UFRGS), Maria 

Isabel da Cunha (Unisinos), Maria José Jackson Costa (UFPA), Mario Portugal Pederneiras (SESu), Nelson 
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abril de 2003 e n° 19 de 27 de maio de 2003, com o objetivo de elaborar uma nova proposta 

de avaliação para a educação superior. Parece-nos num primeiro momento que não havia a 

intenção de uma revisão dos processos presentes no ENC, mas de construção de uma “nova 

proposta”, que poderia a partir da análise das experiências já vividas no campo, o ENC e o 

PAIUB, construir o “novo”. 

 A proposta resultou em um documento preliminar que indicou as “Bases para uma 

nova proposta de avaliação da educação superior” (CEA, 2003), composto de duas partes: a 

primeira apresenta um diagnóstico do marco legal e dos procedimentos de verificação e 

avaliação da educação superior e, a segunda, a proposta para uma política de avaliação da 

educação superior. O próprio documento se insere na lógica da articulação, como fruto do 

trabalho de diferentes setores da sociedade incluindo no debate do mesmo: alunos, IES de 

diferentes estados do país e instâncias governamentais. A busca pela participação de 

diferentes segmentos foi assumida como necessária pela Comissão Especial de Avaliação da 

Educação Superior (CEA), como podemos constatar abaixo
74

 (CEA, 2003, p. 10): 

 

As reflexões e os estudos da CEA foram alimentados por um amplo processo de 

interlocução com a sociedade. Como parte muito importante de seus trabalhos, a 

CEA ouviu em audiências públicas, realizadas no MEC, em Brasília, e durante a 

Reunião da SBPC, em Recife, 38 entidades representativas de distintos setores da 

sociedade, especialmente as mais diretamente relacionadas com a Educação 

Superior. 

 

 A justificativa apresentada no documento da necessidade de participação de vários 

segmentos da sociedade pode ser significada diante da posição que busca o documento 

assumir, de distanciamento da política do ENC, tendo como base as críticas presentes ao 

mesmo no campo discursivo. A concepção de avaliação começa a ser construída no 

documento associada à importância da educação superior e sua função. Nesse sentido, 

caberiam à educação superior as seguintes funções: uma de caráter instrumental e outra de 

caráter social e político que se subdivide em três princípios: orientada para a cidadania 

democrática, a justiça social e o desenvolvimento sustentável (Ibidem, p. 8). Nesse sentido, a 

Comissão parte do princípio de que “a educação é um direito e um bem público”, entendendo 

                                                                                                                                                         
Cardoso Amaral (UFG), Raimundo Luiz Silva Araújo (Inep), Ricardo Martins (UnB), Silke Weber (UFPE), 

Stela Maria Meneghel (Furb) e pelos estudantes Giliate Coelho Neto, Fabiana de Souza Costa e Rodrigo da 

Silva Pereira, representando a União Nacional de Estudantes (UNE). Daniel Ximenes foi o coordenador 

executivo, assessorado por Adalberto Carvalho, ambos da SESu, e contou ainda com a colaboração especial de 

Teófilo Bacha Filho do Conselho Estadual de Educação do Paraná. 
74

 Realizamos a análise do documento Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma 

nova proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP/SESu. Setembro, 2003, elaborado pela Comissão 

Especial de Avaliação da Educação Superior. 
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que “a missão política da Educação Superior é formar cidadãos, profissional e cientificamente 

competentes [caráter instrumental] e, ao mesmo tempo, comprometidos com o projeto social 

do País” (Ibidem, p. 8). Sendo a educação um direito e um bem público, a avaliação deve se 

inserir nesse princípio. 

 Justifica-se, desta forma, o caráter instrumental que será defendido como característica 

da avaliação reguladora assumido no documento como veremos a seguir. Afonso e Antunes 

(2001) analisam a convergência que vem se constituindo como necessária entre objetivos 

sociais e políticos na perspectiva da cidadania e objetivos econômicos que defendem 

competitividade, regulação e controle, como a produção de um novo discurso, que 

denominam como “Discurso da Terceira Via”. Uma tendência que se apresenta como 

conciliadora e articuladora de objetivos que se encontram em disputa em um determinado 

campo, o que nos parece ser a característica do documento da CEA. 

 O documento da CEA (2003) começa com um breve balanço das práticas de avaliação 

realizadas na educação superior, salientando que duas concepções vêm disputando o campo, 

“uma comprometida com a transformação acadêmica, em uma perspectiva 

formativa/emancipatória; a outra mais vinculada ao controle de resultados e do valor de 

mercado, com visão regulatória” (Ibidem, p. 19) e assume como necessário o 

desenvolvimento de uma avaliação que leve em conta o contexto das transformações 

emergentes desde o início da década de 1980; propondo um sistema que combine regulação e 

formação, duas concepções que até então, disputavam o campo e que nesse sentido, 

implicavam projetos distintos. Nesse sentido afirma o documento (Ibidem, p. 20): 

 

A criação de um sistema, combinando regulação e avaliação educativa, em suas 

dimensões interna e externa, deve ser de responsabilidade compartilhada do Estado e 

das instituições, mas interessa também e sobretudo à população, que tem os direitos 

de contar com um sistema educativo que cumpra com os principais anseios e 

necessidades gerais da sociedade, e saber como as instituições estão realizando seus 

mandatos sociais relativos ao avanço do conhecimento e à formação de cidadãos que 

também sejam bons profissionais. 

  

 Podemos compreender que na articulação das categorias regulação e formação, a 

regulação sofreu uma mudança, não é uma simples repetição do que existe ou uma soma dos 

elementos tal como se apresentam no ENC. No documento, regulação assume uma função de 

“responsabilidade compartilhada entre Estado e instituições”, no âmbito da responsabilidade 

social, ou seja, no cumprimento que o sistema educativo precisa exercer de atendimento aos 

anseios e às necessidades da sociedade em relação ao avanço do conhecimento e à formação 
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profissional do cidadão. Como afirmaram Laclau e Mouffe (2006), o processo de articulação 

das diferenças constitui a lógica da equivalência, dessa forma avaliação da educação superior 

passa a ser significada como regulação e formação. Analisando o documento podemos inferir 

que regulação e formação são anseios da sociedade e que a formação parece ser compreendida 

no documento como avaliação educativa. A regulação estaria no âmbito da prestação de 

contas sobre os “mandatos sociais relativos ao avanço do conhecimento” (CEA, 2003, p. 20) e 

a avaliação educativa na formação de duplo papel: formar cidadãos e “bons profissionais”.  

 Compreende o documento que regulação e formação fazem parte de um campo em 

disputa e em relação à educação superior materializam-se em políticas na prática social: 

PAIUB e ENC construídos nos anos de 1990 disputam o campo da avaliação. O primeiro com 

forte caráter formador (cujos princípios podem ser elencados entre outros, como os de adesão 

voluntária, participação, valorização da identidade da instituição, parecer dos pares sobre a 

instituição) e o segundo com forte caráter regulador (levantamento de desempenhos em 

escores especificando mérito, credenciamento e recredenciamento de cursos e instituições). O 

documento da CEA assume a disputa presente no campo e busca a hegemonia, ou seja, busca 

a fixação de um determinado discurso carregado de sentidos/concepções. Nesse sentido, 

advoga uma prática da articulação como um movimento estratégico de negociação e 

redefinição dos elementos articulados, o que implica que não há simples justaposição de 

elementos em uma nova configuração, ou uma reunião de elementos diferentes na composição 

de um mosaico; pressupõe uma redefinição dos elementos a serem articulados, mudando 

inclusive sua identidade. No processo articulatório regulação-formação, assume o documento 

da CEA a perspectiva da participação como necessária à articulação e à coerência democrática 

considerando necessárias as seguintes características: interlocução com a sociedade (CEA, 

2003, p. 11), audiências publicas (ibidem), democratização e qualidade (Ibidem, p. 131) e os 

seguintes princípios para a construção de um sistema “convergente” de avaliação para a 

educação superior (CEA, 2003) elencadas a seguir:  

1. “dar diretrizes sobre as melhorias necessárias para a oferta de formação em nível 

superior em patamares cada vez mais altos de qualidade” (p. 74) 

2. A avaliação é “processo contínuo de aperfeiçoamento institucional, que fortalece o 

sistema de ensino no País e aprimora as instituições” (p. 75) 

3. A Avaliação “gera conhecimento que fundamenta as tomadas de decisão 

institucionais, estimula a cultura avaliativa e constitui forma importante de prestação 

de contas à sociedade” (Ibidem) 
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4. A avaliação deve ser orientada “pelos princípios de complexidade e integração que 

estimula o trabalho coletivo e participativo de toda a comunidade acadêmica” (Ibidem) 

5. Valorização do projeto pedagógico como o conjunto de planos, programas e a 

produção de cada instituição que “envolve também a sociedade com a qual se 

relaciona mais diretamente” (Ibidem) 

6. A avaliação é “um importante instrumento para identificar problemas, corrigir erros e 

introduzir as mudanças que signifiquem melhoria da qualidade” (Ibidem). 

7. Processo permanente e contínuo composto de autoavaliação e complementado por 

“avaliações externas periódicas, que considerem os resultados da avaliação interna” 

(Ibidem) 

8. Consideração das “especificidades e diferenças institucionais em relação à sua 

identidade, vocação e características do contexto em que as IES estão inseridas” 

(ibidem) 

9. Formulação de um Sistema de Avaliação da Educação Superior “proveniente do 

debate acadêmico e social aprofundado” (p. 77) 

 

 A explicitação desses princípios se justifica pela busca da hegemonia, redefinindo 

tanto a concepção de regulação como a concepção de formação, visto que a prática 

articulatória não é a repetição, mas a construção de novas diferenças. Como afirmam Laclau e 

Mouffe (2006, p. 154), “não pode ser puramente a expressão de algo adquirido – não pode, 

em conseqüência, ser integralmente subsumida sob o princípio de repetição – senão que 

consiste sempre na construção de novas diferenças”. 

 Analisando os princípios, podemos perceber a centralidade na avaliação institucional 

com ênfase na autoavaliação, respeito à identidade institucional, participação da comunidade, 

busca da qualidade e aperfeiçoamento institucional como processos de regulação da 

instituição, tendo em vista seu aperfeiçoamento, prestação de contas à sociedade e 

oferecimento de formação superior de qualidade, que se respaldam na própria prática de 

elaboração do sistema que se apresenta como “proveniente do debate acadêmico e social 

aprofundado” (CEA, 2003, p. 77).  

 Nesse sentido, parece-nos oportuna a compreensão de Clark (2004, p. 6-7) 
75

 quando 

afirma que: 

                                                 
75

 Much literature about the control of higher education portrays universities as either state-led or market-

dictated – they either follow the commands of state patrons or adhere closely to the aggregated market 

demands of “customers”. The capacity of universities to take care of themselves is entirely omitted. 
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A maior parte da literatura sobre o controle do ensino superior retrata as 

universidades ou como lideradas pelo Estado ou ditadas pelo mercado – ou seguem 

o controle do financiamento do Estado ou aderem às demandas agregadas dos 

“clientes”. A capacidade das universidades de tomar conta delas mesmas é 

inteiramente omitida. 

 

 Advogando a necessidade de um sistema para a educação superior, o documento segue 

a perspectiva da necessidade de controle do Estado fazendo significar através do princípio da 

participação a intencionalidade da instituição, seu projeto e seus sujeitos. Assim, a disputa 

pelo controle começa a ser esvaziada de sentido e ressignificada na prática social, na 

compreensão da necessidade de um controle pelo Estado no sentido da responsabilidade 

social. Logo o movimento observado no PAIUB em que cada instituição produzia seu 

instrumento, analisava com base na análise dos pares e buscava as soluções vai sofrendo uma 

nova reconfiguração no documento.  

 No documento da CEA, o discurso sobre o sistema de avaliação se justifica como uma 

construção “com autonomia, que é própria dos processos educativo-emancipatórios” cujas 

funções de regulação, que são inerentes à supervisão estatal, são necessárias ao 

“fortalecimento das funções e compromissos educativos” (CEA, 2003, p. 81). Acompanhamos 

a construção do discurso de um sistema entendido como uma prática que se autodenomina 

democrática e regulatória, justificando como necessária a ação pública de prestação de contas 

à sociedade e verificação da qualidade do ensino e das IES, como um processo formativo de 

respeito às identidades das IES, considerando sua missão, seu projeto e seus mecanismos 

internos de autoavaliação, atrelada a uma participação da comunidade acadêmica. Nesse 

processo de ressignificação, no campo discursivo o documento constitui um discurso de 

construção a partir de uma concepção eminentemente social e interacional, que implica os 

sujeitos como agentes construtores dos sentidos e das relações. 

 A constituição de uma política pressupõe acordos que se baseiam numa articulação 

possível entre as lutas por projetos, e que pode resultar na constituição de novas estruturas que 

precisam ser reafirmadas a cada movimento pelos sujeitos e, nesse sentido, a hegemonia deve 

ser compreendida como algo não acabado e definitivo, mas possível de ser vivida enquanto 

houver significado e sentido para os sujeitos. 

 Afirma o documento que uma das ações da avaliação é produzir sentidos, assim, "a 

avaliação educativa interliga duas ordens de ação. Uma é verificar, conhecer... Outra é a de 

questionar, submeter a julgamento,... enfim, produzir sentidos” (CEA, 2003, p. 86), o que 

significa que na busca da articulação as escolhas por um sistema de avaliação da educação 
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superior incorporam ao ato formativo a utilização de instrumentos e procedimentos de 

controle/regulação, e essa escolha política produz sentidos no campo da discursividade na 

educação superior. Dessa forma, a CEA afirma ter procurado “consolidar as necessárias 

convergências em relação a uma concepção de avaliação como processo que efetivamente 

vincule a dimensão formativa a um projeto de sociedade comprometido com a igualdade e 

justiça social” (Ibidem, p. 81), tendo como centrais as ideias de integração, articulação e 

participação. “Além da idéia de integração e de articulação, é também central no conceito 

deste sistema, a participação” (Ibidem, p. 82). Tais ideias são “fundamentais para a construção 

de um sistema de avaliação” (Ibidem) que busca aprofundar os compromissos e 

responsabilidades sociais, promover valores democráticos e respeitar a diversidade, buscar a 

autonomia e afirmar a identidade das IES. 

 Integração, articulação e participação são fundamentais no contexto de um sistema que 

busca ser democrático, o qual se propõe a assegurar a “integração das dimensões internas e 

externas, particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os diversos 

objetos e objetivos da avaliação” (Ibidem, p. 82). Busca assim articular antagonismos, na 

compreensão que um sistema “consolida convergências”, negocia diferenças e que estas só 

têm sentido se forem assumidas coletivamente, na medida em que as informações são 

utilizadas para tomadas de decisão “de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria 

institucional, auto-regulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do 

cumprimento das demais funções públicas” (Ibidem). 

 Dessa forma, o sistema de avaliação no documento da CEA se articula às cadeias 

discursivas que até então eram consideradas opostas, como regulação e formação, qualitativo 

e quantitativo, somativo e formativo. Entretanto, o documento da CEA afirma a não oposição 

de enfoques, antes justifica a articulação destes elementos diante da “complexidade da 

educação superior, tanto na dimensão institucional quanto na do sistema, (que) requer a 

utilização de múltiplos instrumentos e a combinação de diversas metodologias” (Ibidem, p. 

83). Entretanto, como temos analisado esses elementos antes desta prática articulatória, eram 

considerados integrantes de discursos antagônicos que se apresentavam como projetos 

diferentes dentro do campo da avaliação. Todavia, a fim de serem articulados precisariam 

constituir-se equivalentes enquanto diferença, pois, não se articula o mesmo. Continua o 

documento: 

... não cabe discutir as falsas aporias do quantitativo e do qualitativo ou do objetivo e 

do subjetivo, mas, sim, utilizar os diversos instrumentos e as distintas perspectivas 

metodológicas de forma combinada, complementar e de acordo as necessidades de 

análise e julgamento [...] esse sistema deve articular duas dimensões importantes: a) 
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avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à 

atribuição de juízos de valor e mérito em vista de aumentar a qualidade e as 

capacidades de emancipação e b) regulação, em suas funções de supervisão, 

fiscalização, decisões concretas de autorização, credenciamento, descredenciamento, 

transformação institucional, etc., próprias do Estado (CEA, 2003, p. 83). 

 

 Diante da complexidade do sistema, faz-se necessária uma regulação pelo Estado. 

Nesse sentido, a regulação não se limita ao “sentido do controle burocrático e ordenamento; 

compete-lhe também avaliar a educação superior de modo a fornecer elementos para a 

reflexão e propiciar melhores condições de desenvolvimento” (Ibidem, p. 85). Regulação se 

articula “à avaliação educativa propriamente dita”, constituindo assim uma prática “formativa 

e construtiva” (Ibidem, p. 86).  

 A política de avaliação, segundo o documento da CEA, se insere num contexto do 

direito social e dever do Estado no qual se encontra a Educação Superior, “portanto 

plenamente orientada por valores públicos, a avaliação educativa deve ser conseqüentemente 

um processo democrático e participativo” (CEA, 2003, p. 86). A materialização dessa 

concepção se expressa, no Documento da CEA (2003), em três instrumentos para a avaliação 

institucional, a saber: a autoavaliação, avaliação externa e a meta-avaliação e nos processos e 

bases de informação que estão estabelecidos no Paidea (que foi renomeado para ENADE), no 

Censo da Educação Superior e no Cadastro de Perfil Institucional. 

 Em relação aos instrumentos, nessa tese, buscamos analisar aqueles relacionados à 

avaliação institucional, que passaremos a discutir. 

 

4.5.1 Procedimentos metodológicos para a avaliação institucional - CEA 

 

 O documento da CEA apresenta três instrumentos constitutivos do processo de 

regulação para a realização da avaliação institucional. O primeiro instrumento denominado 

autoavaliação das IES advoga a responsabilidade da instituição no desenvolvimento de uma 

ação contínua e permanente de avaliar-se respeitando o critério da “diversidade institucional” 

(CEA, 2003, p. 88) na compreensão de que  

 

cada instituição tem sua história e constrói concretamente suas formas e conteúdos 

próprios que devem ser respeitados [...] Além disso, a avaliação deve servir de 

instrumento para aumentar a consciência sobre a identidade e, portanto, as 

prioridades e potencialidades de cada instituição em particular” (Ibidem).  
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 Nesse sentido, afirma o documento que a “avaliação institucional é o instrumento 

central, organizador da coerência do conjunto” (Ibidem, p. 92), o qual deve “envolver, em 

ampla participação, a comunidade educativa e membros da administração central” (Ibidem, p. 

94). Nela o processo de avaliação se completa com a avaliação externa que, por sugestão da 

CEA, será “organizado por uma instância do MEC denominada de Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Conaes)” (Ibidem, p. 94). Mesmo apresentando o discurso 

da autoavaliação como o instrumento de consciência da identidade institucional cabe o 

“controle” enquanto participação da administração central. O segundo instrumento, cuja 

função é complementar o primeiro, será organizado pela CONAES e denominado Avaliação 

externa. Será exercida “por membros externos, pertencentes à comunidade acadêmica, 

reconhecidos pelas suas capacidades em suas áreas e portadores de ampla compreensão das 

instituições universitárias nacionais e internacionais” (Ibidem, p. 104-105) que deve levar em 

consideração o processo desenvolvido na IES a partir da autoavaliação institucional. Nesse 

sentido, “as comissões externas deverão explicitar, em seus relatórios, os juízos de valor a 

respeito do global institucional e também, de modo particular, os diversos aspectos e partes da 

IES” (Ibidem, p. 106). Os critérios para a análise do “global institucional” devem levar em 

consideração: missão da IES, corpo docente/pesquisadores, corpo discente, corpo de 

servidores técnico-administrativos, os currículos e programas, produção acadêmica e 

científica, atividades de extensão e ações de intervenção social, infraestrutura e gestão, além 

de outros itens que sejam importantes para a avaliação da IES. 

 A Metaavaliação é o terceiro instrumento e tem como função a retroalimentação do 

sistema, reforçando o princípio da continuidade do processo, na constituição de um ciclo 

avaliativo que “deve levar em conta os acertos e eventuais equívocos do processo anterior” 

(Ibidem, p. 110). Ou seja, como “medida inovadora” cabe às instituições realizar um processo 

de avaliação a partir da posse dos dados levantados no relatório da avaliação externa, 

encerrando o ciclo avaliativo da avaliação institucional. 

 A avaliação institucional realizada em três momentos parte de uma autoavaliação que 

precisa ser analisada por uma comissão de especialistas cujos resultados comportam o 

relatório global da instituição, acrescidos dos dados observados. Esse relatório retorna para a 

instituição a fim de que seja analisado e que sejam elaboradas as mudanças necessárias.  

 O “olhar externo”, e não a autoavaliação, é determinante para as mudanças que mesmo 

considerando as especificidades institucionais estabelece “um padrão” apontando acertos e 

“eventuais equívocos” em relação a currículos, programas, atividades de extensão, produção, 
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entre outros. Podemos então afirmar que os parâmetros parecem indicar um modelo a que as 

instituições precisariam se adequar. A transformação/mudança é indicada de fora da IES e 

para a IES, tendo em vista os critérios estabelecidos pela administração central. 

Diferentemente do ENC, cuja centralidade se colocava nos resultados dos alunos nos exames 

de desempenho para fins de recredenciamento de cursos e instituições, na proposta da CEA a 

centralidade é a avaliação institucional controlada “participativamente” pela administração 

central. Entretanto, a ênfase no controle do Estado permanece, ressignificada e justificada na 

perspectiva da democracia e responsabilidade social. 

 Como afirma Giacaglia (2006, p. 108): “Isso significa que dentro da comunidade 

política é possível significar o opositor não como um inimigo que é preciso desarticular, mas 

sim como um adversário cuja existência é legítima, e com quem é possível argumentar”. 

Regulação e Formação, antes adversárias, no documento da CEA são articuladas na 

justificativa da necessidade de controle do Estado sobre o sistema de educação da educação 

superior. 

 Vale salientar que, como discurso, a política de avaliação no documento da CEA 

busca uma fixação no contexto da avaliação da educação superior; entretanto, esclarece Dias 

Sobrinho (2003b, p. 185) que, no campo da educação superior, ou de qualquer nível, 

 

Todas as transformações predominantes... correspondem sempre aos interesses dos 

grupos que historicamente conseguem a hegemonia no campo social, político e 

econômico, disputado em cada momento por diferentes e contraditórias forças. Mas 

hegemonia não significa anulação das contradições. 

  

 Isto porque toda articulação hegemônica é sempre provisória e parcial dentro do 

complexo tecido social, que no caso da política de avaliação, acontece no tecido institucional 

do político e vem se construindo historicamente através de práticas e procedimentos, fazendo 

significar e significando o campo da educação superior. 

 O documento da CEA serviu de orientação para a construção da Lei nº 10.861/2004, 

que no processo de sua constituição ressignificou o documento. Uma política, como esclarece 

Ball em entrevista a Mainardes e Marcondes (2009), exerce dois tipos de controle: um 

controle de bens em relação às vantagens sociais e um controle dos discursos, ou seja, de 

constituição da legitimidade social, se constituindo como um discurso. 
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4.6 O discurso da avaliação como política de Estado: Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES 

 

 Como antecedente do SINAES, encontramos a Medida Provisória n°147, de 15 de 

dezembro de 2003, que instituía o Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino 

Superior - SINAPES. Tal sistema, segundo Real (2008, p. 78),  

 

... se apoiava em quatro pilares: o processo de ensino, o processo de aprendizagem, a 

capacidade institucional e a responsabilidade do curso. Para cada um desses itens 

haveria um indicador parcial que, combinados, comporiam o Índice de 

Desenvolvimento do Ensino Superior (IDES). 

 

 O primeiro sistema faz uma reinterpretação do documento da CEA e desloca a 

centralidade da avaliação institucional para a avaliação do curso. Na época do SINAPES, o 

Ministro da Educação era Cristovam Buarque, com sua saída assume Tarso Genro
76

. A 

mudança no Ministério acarreta mudanças na Medida Provisória n°147/2003 e permite a 

promulgação da Lei n° 10.861/2004. Entre as mudanças podemos citar a substituição do 

SINAPES (proposta inicial) pelo SINAES. Acrescenta Real (2008, p. 78) que “quanto às 

diferenças entre os dois sistemas pode-se apontar que o SINAPES focava a avaliação de 

cursos, enquanto que o SINAES tem como eixo central a avaliação institucional”. Além da 

mudança do eixo entre as diferenças podemos ainda citar que a Lei n°10.861/2004 não faz 

referência à meta-avaliação, ou seja, a avaliação da avaliação realizada pelas IES. Para além 

das diferenças, podemos citar que ambos os sistemas estabelecem como necessidade o exame 

aplicado aos estudantes, com um formato diferente daquele utilizado pelo ENC. O novo 

formato comporta duas etapas, sendo a primeira no final do primeiro ano e a outra ao término 

do último ano do curso. Salienta Real (2008, p. 77) que,  

 

No entanto, ainda na gestão de Cristovam Buarque as proposições elaboradas pela 

Comissão Especial de Avaliação sofreram recuos na busca por transformações, uma 

vez que muitas das proposições constantes no documento elaborado pela Comissão 

Especial de Avaliação não foram mantidas na Medida Provisória n°147, de 15 de 

dezembro de 2003, que posteriormente foi convertida, com alterações, na Lei n° 

10861, de 14 de abril de 2004, já no período da gestão Tarso Genro. 

 

 A Política de Avaliação materializa-se no SINAES. Entretanto, algumas proposições 

da CEA não são incorporadas ao texto final. Tal fato nos confirma que toda fixação de 

                                                 
76

 Tarso Genro (27/01/2004 a 29/07/2005). 
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sentidos é sempre precária, sujeita a redefinição, substituição ou separação. Isto porque o 

contexto das práticas sociais é um contexto de interpretação e recriação (MAINARDES, 

2006), um campo de luta (BOURDIEU, 2010). Passaremos a analisar o SINAES, 

apresentando os discursos que foram sendo articulados no corpo da Lei 10.861/2004 que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.  

 O artigo primeiro da Lei 10.861/2004 afirma que o objetivo do SINAES é “assegurar o 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação 

e do desempenho acadêmico de seus estudantes”. Nesse sentido, são três as dimensões 

avaliadas pelo Sistema: as instituições, os cursos de graduação e os estudantes, sendo o INEP 

responsável pelo processo de realização da avaliação, o qual “instituirá Comissão Assessora 

de Avaliação Institucional e Comissões Assessoras de áreas para as diferentes áreas do 

conhecimento” (MEC, 2004, § único do artigo 4º Portaria nº 2051). Uma política de avaliação 

da Educação Superior tem como finalidade “a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da eficácia institucional e 

efetividade acadêmica e social” (BRASIL, 2004). Nesse sentido estabelece critérios de 

qualidade, autoriza a expansão da oferta, atua quanto à eficácia institucional e a efetividade 

acadêmica e social. Qualidade, expansão, eficácia institucional e efetividade acadêmica são 

categorias que orientam as finalidades da política de avaliação. Essas categorias do sistema de 

avaliação agregam “especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior” (Ibidem). As categorias são 

as mesmas defendidas no PAIUB, que no SINAES são significadas “por meio da valorização 

de sua missão pública, da promoção de valores democráticos, do respeito à diferença e à 

diversidade, da afirmação e da identidade institucional” (Ibidem). Nesse sentido, afirma 

Bertelli (2007, p. 212): “os princípios avaliativos consubstanciados pelo Sinaes procuram 

contemplar a complexidade do ensino superior brasileiro, articulando as dimensões do 

processo de ensino, aprendizagem, capacidade e responsabilidade social da instituição”. Os 

princípios relacionam a responsabilidade social com a qualidade; o reconhecimento do 

sistema como diverso; respeito à identidade da IES, sua missão e sua história e processo 

avaliativo contínuo, necessário e global. Dessa forma são estabelecidos indicadores e critérios 

de qualidade cuja função é avaliar a instituição de forma orgânica. 

 A compreensão da diferenciação institucional se evidencia diante da afirmação sobre a 

valorização da missão pública, respeito à diferença e à diversidade, afirmação e identidade 

institucional. Nesse sentido, conforme o documento, o processo de avaliação leva em conta a 
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instituição mesma e não apenas os resultados dos estudantes estabelecendo como um dos 

instrumentos da análise “global e integrada” a autoavaliação institucional. O processo de 

autoavaliação deverá considerar “a análise global e integrada das dimensões” da IES em 

relação a “estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades”. A análise da 

globalidade vem se constituindo em uma exigência quando a perspectiva da avaliação é 

formativa. Salienta Dias Sobrinho que (2003a, p. 187) 

 

...o objeto da avaliação exige a noção de globalidade. Avaliar a formação requer que 

a instituição, enquanto sistema produzido por múltiplas estruturas e relações, 

diferentes atores e valores, se coloque radical e globalmente em questão, em um 

processo social que vise construir os juízos de valor sobre o conjunto articulado de 

suas atividades e instituir os processos que venham a ser considerados mais 

adequados e apropriados para elevar a qualidade. Um grande desafio de uma 

avaliação institucional é identificar o essencial de sua tarefa, dentre uma 

multiplicidade de possibilidades... 

 

 A Instituição de Educação Superior compreendida diante de sua complexidade exige 

uma ação avaliativa que considere as estruturas, os atores, as relações e os valores que 

constituem o conjunto de suas práticas, identificando o que é a sua essência. Nesse sentido, a 

investigação da globalidade abrange três níveis: a instituição, os cursos e o desempenho dos 

estudantes (BRASIL, 2004, art. 2°). Para promover este processo em três níveis deve 

assegurar: uma avaliação institucional: interna e externa; a publicização de todos os 

procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos; o respeito à identidade e à 

diversidade de instituições e de cursos e a participação do corpo discente, docente e técnico-

administrativo da IES, e da sociedade civil, por meio de suas representações (Ibidem, incisos 

I, II, III, IV do art. 2°). 

 A Lei 10.861/2004 estabelece os níveis avaliativos: os sujeitos (discente, docente, 

técnico-administrativo, sociedade civil) e, como critérios: processos avaliativos externos e 

internos, publicização de resultados, participação e respeito. Como afirmou Dias Sobrinho 

(2003a, p. 124), a busca pela participação, envolvendo diferentes sujeitos aponta para uma 

concepção que se apresenta como democrática:  

 

A participação de indivíduos e grupos gera princípios democráticos e pluralistas e 

múltiplas perspectivas. Isso é assumido como fundamental para a construção dos 

entendimentos socialmente aceitos e o aperfeiçoamento dos serviços. A melhora da 

qualidade requer a participação ativa das pessoas envolvidas nas instituições e nos 

serviços sociais, como, e particularmente a educação. 
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 Relaciona o autor a participação com a melhora da qualidade por proporcionar a 

construção a partir das múltiplas perspectivas. Assim relaciona a qualidade ao envolvimento 

ativo dos indivíduos. Temos indicado nessa tese que o espaço institucional é conflitivo, 

constituído de disputas, nesse sentido, as construções efetuadas revelam o jogo da disputa e 

não necessariamente o consensualmente aceito. 

 O parágrafo único do artigo 2º (BRASIL, 2004) estabelece que os resultados 

apreendidos pela avaliação “constituirão referencial básico dos processos de regulação e 

supervisão da educação superior”, os quais servirão de parâmetro para a análise dos processos 

de “credenciamento e a renovação do credenciamento de instituições de educação superior, a 

autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação” 

(Ibidem). O recredenciamento, o credenciamento e a autorização, regulamentados pelo artigo 

3º do Decreto 5.773/2006, serão exercidos no âmbito do MEC, por um corpo regulador assim 

constituído: 

 

As competências para as funções de regulação, supervisão e avaliação serão 

exercidas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional de Educação -

 CNE, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, e pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior -

 CONAES, na forma deste Decreto. 

 

 CNE, INEP e CONAES, no âmbito do MEC, formam o corpo regulador da política de 

Estado do SINAES. O decreto (Ibidem) dispõe sobre as competências de cada um dos 

envolvidos nas funções de regulação, supervisão e avaliação e estabelece que o 

reconhecimento, autorização e credenciamento são temporários, como podemos constatar no 

parágrafo 3 do art. 11 (Ibidem). 

 

A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 

instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados, 

periodicamente, após processo regular de avaliação, nos termos da Lei n
o
 10.861, de 

14 de abril de 2004.  

 

 Há uma continuidade em relação à temporalidade da autorização e do reconhecimento 

dos cursos, credenciamento e recredenciamento das instituições em relação à política do ENC, 

o que parece indicar uma regulação e supervisão das IES realizada periodicamente. Em 

relação ao ENC, as características de punição também são mantidas e justificadas no princípio 

de melhoria da educação, assim como a necessidade do estabelecimento de protocolo de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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compromisso quando as IES não atendam aos critérios; nesse sentido, são firmados prazos 

definidos para o atendimento às exigências estabelecidas. 

 

Art. 63. O descumprimento do protocolo de compromisso enseja a instauração de 

processo administrativo para aplicação das seguintes penalidades previstas no art. 

10, § 2
o
, da Lei n

o
 10.861, de 2004: 

I - suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação; 

II - cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior 

ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; e 

III - advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação 

não executada, no caso de instituições públicas de educação superior. (BRASIL, 

2006). 

 

 As punições previstas quanto ao descumprimento do protocolo de compromisso 

preveem desde a suspensão do processo seletivo até a perda do mandado do dirigente 

responsável. A tensão provocada no campo da educação superior em relação aos 

procedimentos de punição e ou premiação com base em resultado tem tensionado o campo da 

educação superior. Parece-nos que a análise realizada por Gomes (2002) em relação ao ENC 

se aplica ao SINAES em relação à lógica da reestruturação do campo da educação superior:  

 

A lógica seria a seguinte: cursos e instituições de ensino superior têm que ser 

avaliados; os resultados da avaliação devem ser analisados; e as conclusões das 

análises têm que ser levadas em consideração no momento em que uma instituição 

que incorpora uma série de indicadores de desempenho é avaliada e examinada pelas 

agências estatais (MEC e CNE), colocando em revista seus projetos, aspirações e 

interesses (GOMES, 2002, p. 282). 

 

 Nesse sentido, se justificam a regulação e o controle no estabelecimento de critérios, 

na avaliação de resultados, na análise dos resultados e na aplicação de dispositivos. O caráter 

punitivo assumido pela Lei e pelo Decreto citados se justifica na concepção da regulação 

como necessidade de formação, mas materializa-se no campo discursivo através de 

dispositivos de punição. 

 A Lei 10.861/2004 estabelece as três modalidades avaliativas 1. Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (Avalies) realizada em duas etapas principais: a 

autoavaliação, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES e a 

avaliação externa, realizada pelas comissões designadas pelo INEP; 2. Avaliação dos Cursos 

de Graduação (ACG), cuja periodicidade depende do processo de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento e 3. Avaliação do Desempenho do Estudante (Enade), aplicada 

aos estudantes do final do primeiro e do último ano do curso (Ibidem, artigos 3, 4° e 5°). 
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Sendo o objeto de estudo dessa tese a avaliação Institucional, faremos a apresentação da 

regulamentação sobre essa modalidade avaliativa. 

 

4.6.1 Avaliação Institucional e sua centralidade na política de avaliação  

 

 O artigo 3° da Lei 10.861/2004 estabelece o objetivo da avaliação e as dimensões 

utilizadas nos processos de avaliação institucional. Como objetivo determina que os processos 

de avaliação institucional devam indicar o perfil e o significado da atuação da IES através das 

atividades, cursos, programas, projetos e setores desenvolvidos. 

 A avaliação institucional na Lei, compreendida como uma modalidade de avaliação 

tem como característica o fato de ser global, ou seja, envolver e avaliar os sujeitos, atividades 

e instâncias da IES, na compreensão que as práticas desenvolvidas indicam o perfil 

institucional. Sendo uma instituição de formação profissional se busca analisar a qualificação 

dos profissionais, a produção científica e a extensão, na crença que ensino, pesquisa e 

extensão constituem os eixos centrais dessa instituição. 

 Tal modalidade de avaliação possui duas dimensões, uma interna e outra externa. 

Quanto à dimensão interna, o trabalho da avaliação sistematizará através da aplicação de 

instrumentos de autoavaliação o diagnóstico da IES e as ações a serem aperfeiçoadas no nível 

da gestão, do planejamento e dos processos decisórios da IES. Esta modalidade de avaliação 

reconhece a necessidade de uma prestação de contas à sociedade e da busca da revisão de seu 

fazer, na elaboração de proposições que indiquem melhorias de seus “resultados” ou 

“produtos”.  

 De acordo com o Roteiro de Auto-avaliação Institucional (MEC/INEP/CONAES, 

2004), a autoavaliação apresenta três etapas distintas: Preparação, Desenvolvimento e 

Consolidação. Na primeira, a IES constitui a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e realiza 

a sensibilização e a elaboração do projeto de avaliação; na segunda, a CPA procede ao 

levantamento de dados e informações, sua análise e preparação dos relatórios parciais e na 

terceira acontece a apresentação do relatório, divulgação e balanço crítico do mesmo junto à 

comunidade acadêmica. O objetivo proposto para a avaliação institucional não é a análise do 

perfil institucional, mas sua identificação (BRASIL, 2004, art 3º); a partir do significado que 

as atividades, os cursos, os programas, os projetos e os setores dão ao mesmo, os quais devem 

explicitar as dimensões, a missão e o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), a 

política e operacionalização para o ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão e nelas 
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incluídas o estímulo à produção acadêmica, bolsas de pesquisa, monitoria e outras (Ibidem, 

incisos I e II). Acredita-se que desta forma a identidade da instituição se evidencia nos 

resultados trazidos pela autoavaliação. Quanto à responsabilidade social, busca também 

identificar no que concerne à contribuição da IES em relação à inclusão social, defesa do 

meio ambiente, da memória cultural, produção artística e patrimônio cultural, 

desenvolvimento econômico e social e a comunicação com a sociedade (Ibidem, incisos III e 

IV). Ainda em relação à avaliação institucional, também se avaliam as políticas de pessoal e 

carreira (docentes e técnico-administrativos) e as ações desenvolvidas pela IES quanto ao 

aperfeiçoamento, ao desenvolvimento profissional e às condições de trabalho (Ibidem, V); 

quanto à organização e à gestão: o funcionamento e representatividade dos colegiados, a 

independência e autonomia destes em relação à mantenedora, e a participação nos processos 

decisórios dos segmentos da comunidade universitária (Ibidem, VI). Em relação à estrutura 

física, a observação recai na estrutura em relação a melhores condições de ensino, pesquisa, 

biblioteca, comunicação e recursos de informação (Ibidem, VII). Ainda são observados os 

processos de planejamento e avaliação, os resultados e a eficácia da autoavaliação 

institucional (Ibidem, VIII), as políticas de atendimento aos estudantes (Ibidem, IX), e por 

último a sustentabilidade financeira, no compromisso da continuidade da oferta da educação 

superior (Ibidem, X).  

 Estes são os critérios para análise tendo como objetivo a melhoria da qualidade da 

educação superior; dessa forma, servem como parâmetros para toda IES, tendo em vista a 

diversidade do campo. O SINAES tem como objetivo assegurar o processo nacional de 

avaliação da educação superior, sendo desenvolvido em cooperação com os sistemas de 

ensino dos estados e do Distrito Federal (Ibidem, artigo 1º§2º), em cumprimento ao que 

determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, nos termos do 

artigo 9º, incisos VI, VIII e IX; dessa forma, o estabelecimento dos critérios é orientador para 

todas as instituições, permitindo inclusive àquelas cujos sistemas estaduais não realizaram 

convênios de colaboração com o INEP, optarem pela adesão (Portaria nº 40/2010).  

 São 10 as dimensões referentes à avaliação institucional, e para efeito avaliativo, estas 

respeitarão “a diversidade e as especificidades das diferentes organizações acadêmicas” e 

sendo estas universidades, devem ser contempladas “pontuação específica pela existência de 

programas de pós-graduação e por seu desempenho” conforme avaliação da CAPES 

(BRASIL, 2004, §1° do art. 3°). 
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 O processo de avaliação institucional compreende instrumentos diversificados que 

inclui o relatório
77

 realizado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, responsável pela 

constituição do processo avaliativo de autoavaliação (artigo 10, Portaria 2.051/2004) no 

âmbito de cada instituição a quem compete à coordenação da autoavaliação, a sistematização 

e a prestação de informações ao INEP (artigo 7º da Portaria 2.051/2004) e a avaliação externa 

feita pela comissão externa in loco. Segundo o Roteiro de Auto-avaliação Institucional 

(MEC/INEP/CONAES, 2004, p. 9 e 10), 

 

A avaliação externa é outra dimensão essencial da avaliação institucional. A 

apreciação de comissões de especialistas externos à instituição, além de contribuir 

para o auto-conhecimento e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela IES, 

também traz subsídios importantes para a regulação e a formulação de políticas 

educacionais. Mediante análises documentais, vistas in loco, interlocução com 

membros dos diferentes segmentos da instituição e da comunidade local ou regional, 

as comissões externa ajudam a identificar acertos e equívocos da avaliação interna, 

apontam fortalezas e debilidades institucionais, apresentam críticas e sugestões de 

melhoramento ou, mesmo, de providências a serem tomadas – seja pela própria 

instituição, seja pelos órgãos competentes do MEC. 

 

 A avaliação externa é apresentada no documento como uma dimensão da avaliação 

institucional, cuja função poderia ser traduzida como de meta-avaliação da avaliação da 

interna e avaliação de supervisão institucional. Esta última avaliação resultará na aplicação de 

conceitos “ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao 

conjunto das dimensões avaliadas” (BRASIL, 2004, §3° do art. 3°). Os documentos e as 

informações utilizados pela comissão de avaliação externa estão estabelecidos na Portaria 

2.051/2004, artigo 5º, sendo eles: Plano de Desenvolvimento Institucional, Relatórios de 

autoavaliação, dados do Censo de Educação Superior e Cadastro de Instituições de Educação 

Superior, dados do ENADE, Relatórios das avaliações dos cursos, questionário 

socioeconômico do ENADE, Documentos do credenciamento e recredenciamento e se for o 

caso dados da CAPES e relatório da Comissão de Acompanhamento do Protocolo de 

Compromisso, podendo ainda ser solicitados outros documentos. 

 A ação de avaliação institucional combina dessa forma um processo interno e externo. 

Segundo aponta Dias Sobrinho (2003a, p. 125), “as perspectivas participativas valorizam 

bastante os processos de auto-avaliação, quase sempre combinados com os procedimentos de 

avaliação externa”, o que parece indicar o percurso procurado pela lei com a junção da 

autoavaliação e a avaliação externa pelas comissões de especialistas. Estão previstas duas 

                                                 
77

 A partir de 2008, os relatórios de autoavaliação passaram a ser enviados para o Sistema E-MEC, conforme 

Nota Técnica de 30 de abril de 2008 (DAES/INEP/MEC). 
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comissões para a realização das avaliações externas in loco, designadas pelo INEP: 

Comissões Externas de Avaliação Institucional e Comissões Externas de Avaliação de Cursos 

(Portaria 2.051/2004, artigo 5º). A indicação da avaliação externa é percebida nas políticas a 

partir do PAIUB, mas nesse documento não assumia o caráter supervisor como previsto no 

ENC e no SINAES. No SINAES, a avaliação institucional assume a centralidade da política 

de avaliação, conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 58, do Decreto 5.773/2006, 

que compreende como etapas do processo de avaliação institucional quatro instrumentos: 

 

 

§ 1
o
 O SINAES, a fim de cumprir seus objetivos e atender a suas finalidades 

constitucionais e legais, compreende os seguintes processos de avaliação 

institucional: 

I - avaliação interna das instituições de educação superior; 

II - avaliação externa das instituições de educação superior; 

III - avaliação dos cursos de graduação; e 

IV - avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes de cursos de graduação.  

 

 Nesse sentido, parece-nos apropriado afirmar que a ênfase do SINAES é a avaliação 

institucional, que para ser vivida na e pela instituição precisaria compreender os processos de 

avaliação interna e externa, avaliação dos cursos e ENADE. 

 

4.6.2 Avaliação dos Cursos de Graduação 

 

 Segundo Fernandes et al. (2009, p. 6), “os principais instrumentos de avaliação de 

cursos do Sinaes são o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e a 

avaliação in loco, conduzida por especialistas que visitam os cursos superiores”. O SINAES 

mantém o desempenho dos estudantes como fator de avaliação dos cursos, como foi previsto 

no ENC. 

 De acordo com a Lei 10.861/2004, a Avaliação dos cursos de graduação está 

prevista no artigo 4°. Este artigo apresenta apenas dois parágrafos. Estabelece o art. 4°, que o 

objetivo dessa etapa avaliativa é 

 

 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. Para esta comprovação se utilizarão procedimentos e instrumentos 

diversificados, entre estes, “obrigatoriamente as visitas por comissões de 

especialistas das respectivas áreas de conhecimento (IBIDEM, §1° do art. 4°). 
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 As comissões externas designadas pelo INEP “serão constituídas por especialistas em 

suas respectivas áreas do conhecimento, cadastrados e capacitados pelo INEP” (Artigo 18 do 

Parecer 2.051/2004). Esta avaliação resultará em um conceito, expresso por uma nota “em 

uma escala com 5 (cinco) níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das dimensões 

avaliadas” (BRASIL, 2004, §2° do art. 4°). O instrumento de avaliação será definido com o 

apoio das Comissões Assessoras de Área (artigo 19 do Parecer 2.051/2004). As dimensões a 

serem avaliadas estão descritas no Decreto 5.773/2006, em relação ao item de credenciamento 

e recredenciamento.  

 Esclarecem Fernandes et al. (2009, p. 6) que no processo de avaliação in loco  

 

Os avaliadores dão seu parecer em relação às condições de ensino em três distintas 

dimensões: organização didático-pedagógica, perfil do corpo docente e técnico-

administrativo e instalações físicas. Além das informações produzidas por esses dois 

instrumentos [avaliação in loco e ENADE], o Sinaes conta, para a produção de 

indicadores, com as informações disponibilizadas pelo censo e pelo cadastro de 

docentes da educação superior. 

 

 Os instrumentos de regulação e de informação sobre os cursos compõem uma grande 

central de dados sobre a instituição e seus cursos. Em 2008, foi editado o Conceito Preliminar 

dos Cursos, que segundo a Nota Técnica de 16/07/2008 (MEC/INEP, 2008) se compõe de um 

cálculo para cada curso da IES e combina diversas medidas: 

 

As informações de infra-estrutura e instalações físicas, recursos didático-

pedagógicos e corpo docente oferecidas por um curso i; o desempenho obtido pelos 

estudantes concluintes e ingressantes no Enade, e os resultados do Indicador de 

Diferença entre os desempenhos Esperado e Observado (IDD). Ao todo são oito 

componentes, oito medidas de qualidade do curso i. 

 

 

 O CPC se constitui de um cálculo extremamente complexo, entretanto, é um indicador 

intermediário entre o Conceito do Curso estabelecido pela comissão de avaliação in loco e os 

dados gerados pelas informações sobre o curso, a fim de comparar uma possível subjetividade 

dos avaliadores in loco com os dados objetivos, buscando maior legitimidade ao conceito 

atribuído. Diante das críticas sobre a consideração das médias dos ingressantes e concluintes 

no ENADE, em 2009 a Portaria nº 821 de 24 de agosto de 2009 estabelece uma mudança na 

composição do cálculo do CPC: 

 

Art 4º O Conceito Preliminar de Cursos – CPC, instituído pela Portaria Normativa 

nº4, de 5 de agosto de 2008, passa a ter a seguinte composição: INSUMOS (40%), 

sendo: 20% a titulação de doutores; 5% a titulação de mestre; 5% - regime de 
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trabalho docente parcial ou integral; 5% a infra-estrutura; 5% questão pedgógica; e 

ENADE (60%), sendo: 15% o desempenho dos concluintes; 15% o desempenho dos 

ingressantes e 30% o IDD. 

Art 5º Para o cálculo do conceito do ENADE será considerado apenas o desempenho 

dos concluintes. 

 

 A ênfase quanto à quantificação dos dados tem se tornado uma tônica em relação aos 

Instrumentos e Indicadores do SINAES, como forma de legitimar os resultados e descartar 

qualquer tentativa de crítica quanto à subjetividade dos conceitos divulgados. Em 2008, foi 

editado outro indicador: o Índice Geral dos Cursos, conforme Portaria Normativa nº 12 de 5 

de setembro de 2008, cuja finalidade é servir como referencial orientador das comissões de 

avaliação institucional (artigo 3º da Portaria Normativa nº12/2008). 

 Segundo a Nota Técnica (MEC/INEP, 2008), o IGC é uma média ponderada dos 

conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu da instituição. Nas IES que 

não possuem cursos stricto sensu avaliados pela CAPES, o cálculo será realizado com base 

nos cursos de graduação (Portaria Normativa nº 12/2008). 

 

4.6.3 Avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação – ENADE 

 

 No artigo 5º da Lei 10.861/2004, são utilizados 11 (onze) parágrafos para especificar o 

funcionamento do ENADE. Este exame, aplicado a uma amostra dos estudantes, cumpre no 

SINAES um lugar que se mantém desde o Exame Nacional de Cursos, tendo como conteúdo 

aqueles previstos nas diretrizes curriculares do curso de graduação que está sendo avaliado. 

Levando em consideração “suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito 

especifico de sua profissão, ligadas à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento” (Ibidem,§1° do art. 5°), não apenas o conteúdo, mas habilidades e 

competências que permitam ao estudante o ajustamento às exigências e a compreensão da 

realidade com o caráter da interdisciplinaridade. Este exame será aplicado por amostra ao 

conjunto dos estudantes da IES que estão no final do primeiro e no último ano do curso, com 

uma periodicidade trienal (Ibidem,§ 2° e 3° do art. 5°). A amostra tem como critério em 

relação aos ingressantes o cumprimento da carga horária mínima do currículo do curso, 

estimada entre 7% a 22% cursada, e quanto aos concluintes “aqueles que tiverem concluído, 

até a data inicial do período de inscrição, pelo menos 80% da carga horária mínima do 

currículo do curso” (Portaria nº 107/2004, artigo 2º). 
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 Junto ao exame será aplicado um “instrumento destinado a levantar o perfil dos 

estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados” (BRASIL, 2004,§ 4° do art. 5°) 

“por meio do qual o estudante fornece informações sobre a sua condição socioeconômica e 

sobre a sua percepção acerca da qualidade de diferentes aspectos do curso” (FERNANDES et 

al., 2009, p. 6). O ENADE é um componente curricular obrigatório (Portaria nº 107/2004, art. 

6º) para os alunos selecionados pelo INEP para compor a amostra. Entretanto, a nota 

individual não será inscrita no histórico escolar do aluno, mas a sua “situação regular com 

relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 

dispensa oficial pelo Ministério da Educação” (BRASIL, 2004, § 5° do art. 5°). Esta nota será 

expressa por conceitos “ordenados numa escala de 5 (cinco) níveis” (Ibidem,§ 8° do art. 5°), 

acessível apenas ao aluno através de documento específico, emitido pelo INEP (idem,§ 9° do 

art. 5°).  

 A inscrição do estudante no ENADE é responsabilidade da IES, caso não seja 

realizada, a mesma poderá sofrer as seguintes penalidades: “suspensão temporária da abertura 

do processo seletivo de cursos de graduação, cassação da autorização de funcionamento da 

instituição de educação superior ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos, 

advertência, suspensão ou perda do mandato do dirigente responsável pela ação não 

executada” (Ibidem, art. 10°, incisos I, II e II do §2°).  

 Segundo Fernandes et al. (2009), “O Enade aplica provas para os alunos concluintes e 

ingressantes. Os dois grupos de estudantes fazem a mesma prova, que é composta por 30 

questões de formação específica e 10 de formação geral”. O resultado dos estudantes 

considerada a média dos concluintes fornece o indicador da qualidade acadêmica dos 

egressos. A lógica do ENADE mantém a mesma lógica do ENC, com a diferença em relação 

à seleção dos alunos, que no ENADE é composta de uma amostra. Nesse sentido, as críticas 

que se fazia ao ENC continuam sendo feitas ao ENADE, sobre a legitimidade da prova quanto 

à representação dos conhecimentos profissionais adquiridos e à seleção dos objetivos a serem 

considerados na elaboração das questões dos instrumentos representarem apenas uma 

parcialidade em relação ao efetivamente trabalhado pelos alunos no curso. 

 Os resultados do ENADE possibilitam, segundo Fernandes et al. (2009, p. 7), 

 

Calcular uma medida direta da contribuição da escola para a formação acadêmica de 

seus estudantes. Essa medida é dada pelo Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e Esperado (IDD), que calcula a diferença entre a nota 

obtida pelos concluintes e a nota que seria esperada (baseada na nota dos 

ingressantes)(...) O IDD é, na verdade, uma medida da contribuição do curso para o 

desempenho de seus estudantes no Enade (...) essas medidas servem apenas para 
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comparar cursos entre si.(...). Se a qualidade do curso está positivamente 

correlacionada com as notas dos ingressantes, o IDD subestima a qualidade dos 

cursos que recebem alunos com bom desempenho. 

 

 A crítica ao uso dos indicadores, como a que salientam Fernandes et al. (2009) é a 

crítica presente no campo discursivo sobre a natureza da avaliação e o uso de medidas 

quantitativas relacionadas à qualidade da aprendizagem, das instituições e dos cursos. A 

relação entre resultados dos alunos e qualidade institucional tem tensionado o campo da 

educação superior (e o campo da educação escolarizada). A crença na validade quantitativa 

pelos elaboradores da política se expressa, por exemplo, pela premiação aos alunos com 

melhor desempenho no ENADE, na forma de “bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou 

ainda alguma outra forma de distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a 

excelência e a continuidade dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação” 

(BRASIL, 2004,§ 10° do art. 5). 

 

4.6.4 Comissão Própria de Avaliação – CPA: funções estabelecidas pela regulação 

 

 Para a realização da avaliação institucional interna, o SINAES prevê a criação da 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, constituída em cada IES, com “as atribuições de 

condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação 

de informações solicitadas pelo INEP” (BRASIL, 2004, art. 11°). A CPA segundo a 

regulamentação é composta de um colegiado de caráter participativo sem privilégio de 

nenhum segmento da IES, cuja “atuação será autônoma em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior” (Ibidem, inciso II do art. 

11°). 

 Conforme regulado no artigo 11 da legislação do SINAES (BRASIL, 2004), a CPA 

em sua composição deve ser representativa contemplando todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, assim como representantes da sociedade civil organizada. Sua organização, 

quantidade de membros e dinâmica de funcionamento, leva em conta as características da 

IES, sua experiência em avaliação devendo ser reconhecida como órgão de representação 

acadêmica e não administrativa (MEC/CONAES, 2004, p. 19), tendo duas funções básicas: 

condução dos processos internos de avaliação das IES, a sistematização dos dados coletados e 

prestação de informações aos órgãos do sistema - INEP. Peixoto (2009), realizando um estudo 

sobre a implantação da CPA nas IFES, constatou que em relação à localização na estrutura 

das instituições, as comissões, num total de  
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71% das IFES (39) dêem conta de que, em várias delas, a CPA está situada 

formalmente na estrutura da instituição e que 20 outras estão vinculadas ao gabinete 

do Reitor. Apenas duas entre as 39 analisadas constam como comissão sem qualquer 

vínculo explícito com a estrutura administrativa da IES. Quatro CPAs estão ligadas 

mais diretamente à administração, sendo três constituídas como órgãos 

suplementares e uma como órgão de assessoria. Outras 13 estão vinculadas a Pró-

Reitorias, sendo 10 ligadas à área do planejamento, três à da Graduação, e uma à 

Secretaria de Avaliação Institucional (PEIXOTO, 2009, p. 20). 

 

 Nesse sentido, devido à grande diversidade do lugar da CPA nas IFES, questiona a 

autora sobre: a distinção de percepção do papel da avaliação institucional; a compreensão 

sobre o eixo de sua atuação dentro da IES e em relação à abrangência da atuação: graduação 

ou a instituição como um todo. Sendo o caráter organizacional dessas comissões alterado em 

relação ao estabelecido pela Conaes, a autonomia estaria afetada em relação à realização da 

autoavaliação. 

 

4.7 Avaliação Institucional, Universidade e Política de Avaliação 

 

 Após a publicação da Lei 10.861/2004 em abril, um conjunto de regulamentações foi 

publicado através de portarias, notas técnicas, com a finalidade de regulamentar/esclarecer 

sobre procedimentos do sistema, em relação aos seus indicadores e critérios.  

 É interessante ressaltar, como afirma Peixoto (2009), que a busca por programas ou 

sistemas avaliativos que fossem capazes de mensurar o trabalho desenvolvido pelas IES, sua 

eficácia, a legitimidade dos recursos investidos ou a necessidade de ser redirecionados, se 

justifica no contexto da expansão do sistema de educação superior, que se deu de forma 

desordenada no final do século XX. E é nesse contexto que a avaliação toma centralidade no 

sentido de “assegurar níveis de qualidade capazes de corresponder às demandas de formação 

profissional e atender a critérios científicos e acadêmicos reconhecidos internacionalmente” 

(PEIXOTO, 2009, p. 11). 

 Vale salientar, no entanto, que a política de avaliação implantada no Brasil vai além de 

uma política governamental, se estendendo além de um governo tornando-se uma política de 

Estado. Em geral, os âmbitos da abrangência da direção escolhida e traçada constituem as 

políticas públicas nas esferas social, econômica, educacional, de saúde, etc., que se inter-

relacionam a fim de darem materialidade às metas e aos objetivos traçados. Desta forma, as 

políticas públicas expressam um projeto de sociedade, de homem e de mundo, dentro de um 

contexto histórico, assumindo valores, definindo intenções e refletindo relações de poder. 
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 Conforme afirma Azevedo (1997, p. 60) em relação à política educacional, há que se 

considerar: “[...] que a mesma articula-se ao projeto de sociedade que se pretende implantar, 

ou que está em curso, em cada momento histórico, ou em cada conjuntura [...]”. 

Compreendemos, dessa forma, que uma política educacional é parte de uma política 

governamental, expressando e defendendo seus valores, apresentando-se como estratégia de 

ação do Estado para o setor educacional, permitindo, através de suas metas, identificarem 

como o Estado compreende este setor e o que pretende dele. Conforme ensina Azevedo, esta 

política é um “(...) meio de o Estado tentar garantir que o setor reproduza de forma 

harmonizada com os interesses que predominam na sociedade” (1997, p. 61), ou seja, pelos 

interesses que no campo da disputa buscam uma fixação.  

 Compreendemos uma universidade pública como parte do campo da educação 

superior que no interior desse campo luta por uma fixação de sentidos dentro do próprio 

campo; e nos propomos a uma aproximação da compreensão sobre esses sentidos a partir da 

temática da avaliação, priorizando a questão da avaliação institucional, que se estabelece no 

interior da universidade como um mecanismo para formulação de políticas e aprimoramento 

da gestão da IES, tendo na CPA a instância desse processo, que ao realizar a avaliação 

institucional questiona a legitimidade, sua gestão, as normas e regras institucionais.  

 A avaliação institucional, conforme apontada na legislação que estabelece o SINAES, 

busca identificar o grau de coerência entre a missão da IES e as políticas institucionais 

efetivamente realizadas. Assim, procuramos compreender o discurso construído sobre a 

avaliação institucional analisando-o como prática social no interior da universidade, em um 

confronto/tensão entre os discursos que estão sendo construídos sobre a identidade 

institucional e o papel e a função da avaliação. 

 Para esta pesquisa, elegemos a Universidade de Pernambuco como campo de estudo, 

que será apresentada no capítulo seguinte, com as considerações metodológicas que 

nortearam nosso trabalho de pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 CAMINHO METODOLÓGICO DO ESTUDO  

“...somos não apenas seres habitados pela 
linguagem, mas, principalmente, seres 

ultrapassados pela linguagem, portadores de uma 
fala que nos antecede, nos revira e nos atinge” (J. 

D. Nasio em Cinco lições sobre a teoria de Jacques 
Lacan, 1993, p. 36-37). 

 

 O objetivo deste capítulo é apresentar o campo de estudo: a universidade pública 

estadual, procurando situá-la no campo da educação superior. Apresentaremos uma breve 

descrição histórica da UPE e as razões que nos encaminharam a esse estudo de caso. Em 

relação à metodologia, apresentamos os instrumentos e procedimentos empregados para o 

desenvolvimento deste estudo. 

 

5.1 A universidade estadual 

 

 No Brasil, conforme Martins (2000, p.42), o campo da educação superior pode ser 

caracterizado pela “multiplicidade de instituições com perfis organizacionais e vocações 

acadêmicas distintas”, constituindo-se dessa forma como um “sistema multifacetado 

composto por instituições públicas, privadas, com diferentes formatos organizacionais e, 

especialmente, múltiplos papéis e funções locais e regionais, de abrangência nacional e 

internacional” (Ibidem, p.58).  

 Analisando o ensino superior na década de 1990, Martins (2000) afirma que as 973 

IES que então compõe o campo apresentam uma diversificação institucional não apenas 

estrutural, mas também de funções e objetivos. Nesse campo contamos com os seguintes 

tipos: universidades, estabelecimentos isolados, federações de escolas
78

, faculdades 

integradas, centros universitários e autarquias. Enquanto categorias administrativas podem ser 

públicas e privadas (artigo 19 da Lei nº. 9.394/1996), sendo as privadas classificadas como: 

particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas (artigo 20 da Lei nº 9.394/1996). 

Segundo Martins (2000, p.42), dentro do campo da educação superior, as posições das 

instituições são ocupadas segundo as seguintes características: “qualidade do ensino 
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 Martins (2000, p.58) observa que as federações de escolas foram reguladas pelo artigo 8 da Lei 5.540/68. 

Segundo essa legislação, as federações de escolas são uma congregação de estabelecimentos isolados, que passa 

a ser regida por uma estrutura administrativa comum e um regime unificado. 



144 

 

 

oferecido, a titulação do corpo docente, a capacidade científica instalada, os formatos 

organizacionais desses estabelecimentos, o prestígio e o reconhecimento social e simbólico 

dos distintos estabelecimentos que o integram”. Trata-se de um campo bastante diversificado 

de instituições que agregam as instituições estaduais de ensino superior
79

. 

 Entre aquelas que pertencem ao tipo universidade, de acordo com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, capítulo III, artigo 207, estas devem ter como perfil a 

“autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”.  

 Além da autonomia e indissociabilidade constitucionalmente estabelecidos, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/1996, artigo 52, afirma que: 

 

As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do 

saber humano, que se caracterizam por: 

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e 

problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto 

regional e nacional; 

II – um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado 

ou doutorado; 

III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do 

saber. 

 

 A universidade é definida, de acordo com os dispositivos legais, pela 

pluridisciplinaridade, a formação profissional de nível superior, a realização de pesquisa, e a 

produção intelectual de conhecimento. Para tanto, precisa observar, em relação à titulação 

docente e ao regime de trabalho, a contratação de um terço do quadro docente.  

 A partir da Resolução nº 3/2010, os critérios de credenciamento e recredenciamento de 

uma universidade agregam novos elementos, quais sejam: 

 

Art. 3º São condições prévias indispensáveis para o requerimento de credenciamento 

como universidade: 

I - um terço do corpo docente, com titulação de mestrado ou doutorado, conforme o 

inciso II do art. 52 da Lei nº 9.394/1996 e respectivas regulamentações; 

II - um terço do corpo docente em regime de tempo integral, conforme o inciso III 

do art. 52 da Lei nº 9.394/1996 e parágrafo único do art. 69 do Decreto nº 

5.773/2006; 

III - Conceito Institucional (CI) igual ou superior a 4 (quatro) na última 

Avaliação Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES); 
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 Pertencem ao sistema federal: as instituições públicas federais e as instituições de educação superior privadas 

de todo o Brasil e aos sistemas estaduais, as instituições de educação superior públicas estaduais e municipais 

(MEC/INEP/2006). 
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IV - Índice Geral de Cursos (IGC) igual ou superior a 4 (quatro) na última 

divulgação oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 

(INEP); 

V - oferta regular de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos cursos de graduação 

reconhecidos ou em processo de reconhecimento devidamente protocolado, no prazo 

regular; 

VI - oferta regular de, pelo menos, 4 (quatro) cursos de mestrado e 2 (dois) de 

doutorado, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC); 

VII - compatibilidade do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do 

Estatuto com a categoria de universidade; 

VIII - não ter sofrido, nos últimos 5 (cinco) anos, relativamente à própria instituição 

ou a qualquer de seus cursos, as penalidades de que trata o § 1º do art. 46 da Lei nº 

9.394/1996, regulamentado pelo art. 52 do Decreto nº 5.773/2006. 

 Parágrafo único. Ocorrendo a situação prevista no inciso VIII durante 

qualquer fase da tramitação do processo, este será arquivado. 
  

 De acordo com a Resolução citada, são agora exigência os conceitos 4 no IGC e no 

Conceito Institucional; o oferecimento regular de dois cursos de doutorado e quatro cursos de 

mestrado reconhecidos pelo MEC, o PDI e o Estatuto consoantes à denominação de 

universidade, ou seja, atualização dos mesmos diante das novas exigências, e não ter sofrido 

ou estar sofrendo as penalidades em relação à desativação de cursos e habilitações, 

intervenção, suspensão temporária de prerrogativas da autonomia, ou descredenciamento.  

 As universidades públicas estaduais “constituem um segmento bastante específico no 

conjunto do ensino superior do país” (MARTINS, 2000, p.45), pertencendo ao sistema 

estadual de ensino, subordinada para fins de credenciamento, autorização de seus cursos e 

financiamento, a esse sistema
80

. Como instituições estaduais, muitas convivem com a 

“constatação da falta de políticas nos processos de implantação, expansão e manutenção” por 

parte dos estados, na maioria dos casos (FIALHO, 2005, p.45). Somando-se às dificuldades 

encontradas, muitas destas ainda convivem com uma estrutura multicampi. Segundo Fialho 

(2005, p. 55), as universidades estaduais multicampi tendem a apresentar: 

 

... enormes dificuldades para atender aos parâmetros de titulação docente, produção 

acadêmica institucionalizada e oferta de cursos stricto sensu, nos seus vários campi. 

Tais dificuldades refletem problemas como a fixação de pessoal titulado, condições 

infra-estruturais para a realização de pesquisas (a exemplo de bibliotecas, 

laboratórios, internet) e difusão da produção intelectual (revistas especializadas), 

apoio institucional para deslocamentos com vistas à participação em eventos 

científicos, mesmo quando realizados nas dependências da própria universidade. 

 

 

 Fialho (Ibidem) enfatiza que na medida em que não são asseguradas condições básicas 

para o funcionamento nas áreas que caracterizam a universidade – ensino, pesquisa e extensão 

                                                 
80

 LDB 9394/1996: Art. 10. “Os estados incumbir-se-ão de: IV – autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar 

e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 

de ensino” 
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–, estas se limitam ao ensino da graduação, o que fragiliza a concepção mesma da estrutura 

universitária como lócus de produção intelectual e difusão do conhecimento. Entretanto, estes 

processos que envolvem condições de infra-estrutura, difusão e apoio intelectual nos parecem 

resultantes da falta de investimentos e políticas no âmbito dos estados e das universidades, 

não podendo ser atribuídos apenas a estrutura multicampi.  

 Segundo Martins (2000, p.46), de acordo com a publicação CAPES/MEC 1997, “de 

um total de 30 universidades estaduais, 16 oferecem cursos de mestrados e 8 possuem 

programas de doutorado”. Deste total de cursos stricto sensu oferecidos pelas estaduais, a 

USP respondia por 55,5% dos cursos de mestrado e 62% dos cursos de doutorado, seguida 

pela UNESP, UNICAMP e UERJ. Juntas respondiam, em 1997, pelo oferecimento de 90,8% 

dos cursos de mestrado e 97,1% dos cursos de doutorado. Em 2005, segundo dados do INEP, 

o Brasil contava com 33 universidades estaduais, 15 localizadas nas capitais e 18 no interior, 

um acréscimo de 03 universidades em relação a 1997, assim distribuídas: 

 

Tabela 1: Quantitativo de Universidades Estaduais – Censo da Educação Superior/2004 

Regiões 
Administrativas 

Total Total/ 
Capital 

Total 
interior 

Norte 03 03 - 

Nordeste 13 06 07 

Sudeste 07 04 03 

Sul 07 02 05 

Centro oeste 03 03 - 
Fonte: Censo da Educação Superior: sinopse estatística – 2004 / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira 

 

 De acordo com os dados, a região nordeste possui o maior quantitativo de 

universidades estaduais, considerando inclusive o total de unidades na capital e no interior. 

Salientamos ainda que as quatro universidades citadas acima por Martins (2000), quanto ao 

oferecimento de cursos stricto sensu, localizam-se na Região Sudeste.  O debate sobre as 

universidades estaduais se insere em um subcampo de muitas possibilidades de investigação a 

ser analisado em termos de pesquisa acadêmica, que envolve a estrutura organizacional, a 

produção intelectual, o ensino, o financiamento, a relação com as políticas públicas e, entre 

estas, a política de avaliação. Acrescenta-se a relevância acadêmica de conhecer melhor e de 

forma mais aprofundada as universidades estaduais, diante da escassa produção sobre este 

ramo do ensino superior, como afirmaram Sampaio, Balbachevsky e Penaloza (1998, p.11): 

 

Não existem estudos sobre as universidades estaduais no seu conjunto, embora a 

literatura sobre algumas universidades estaduais, sobretudo as mais antigas ou com 
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notoriedade acadêmica nacional e internacional, seja relativamente ampla. Em geral, 

trata-se de trabalhos centrados sobre a criação e desenvolvimento da universidade 

em questão, seus projetos e estratégias institucionais. Estes estudos têm como 

objetivo as universidades estaduais paulistas – Universidade de São Paulo, 

Universidade de Campinas e Universidade Estadual de São Paulo -, a Universidade 

do Rio de Janeiro, ou ainda a rede de universidades estaduais do Paraná. As demais 

universidades estaduais não se têm constituído em objeto de estudos mais 

sistematizado, com alcance acadêmico além da própria instituição que é tratada. 

 

 Como apresentam os autores, são poucos os estudos sobre as universidades estaduais e 

os existentes trabalham a questão da história, os projetos e estratégias utilizadas por estas 

instituições, principalmente as que foram citadas por Martins (2000), mas ignoram a relação 

entre instituição e políticas no âmbito federal, muito menos sobre o debate da avaliação 

enquanto política pública. Confirmando as considerações apresentadas por Sampaio, 

Balbachevsky e Penaloza (1998), Martins (2000, p.59) afirma que “não existe na bibliografia 

nacional estudos realizados sobre as universidades estaduais tomadas em seu conjunto. Os 

trabalhos disponíveis sobre esse segmento enfocam as universidades estaduais mais antigas e 

portadoras de maior prestígio acadêmico”. 

 Acrescentamos que em relação à universidade estadual alguns estudos começam a 

priorizá-la como campo de estudo, entre esses citamos os estudos de Fialho (2005) que 

aprofunda dados da UNEB na ênfase sobre a estrutura multicampi e Real (2008) que pesquisa 

as instituições do ensino superior no Mato Grosso do Sul, analisando aspectos relacionados à 

qualidade.  

 Analisando a avaliação enquanto política, materializada no SINAES, nos inserimos 

nesse campo investigativo sobre a educação superior, buscando analisar o discurso construído 

sobre a avaliação institucional em uma universidade estadual. De forma específica, 

analisamos a relação entre a avaliação institucional e o encaminhamento de processos de 

mudança. Tal opção se explica por uma investigação que contribua para analisar as 

universidades fora do eixo sul-sudeste, ou seja, “distante dos grandes centros de qualificação 

em nível superior” (REAL, 2008, p.23) e a análise sobre o discurso da avaliação institucional 

como prática social. 

 A universidade em estudo, além de ser uma instituição estadual, insere-se no conjunto 

das IES que apresentam uma complexidade nas relações com o poder governamental estadual 

do estado de Pernambuco. É uma instituição multicampi, ou seja, estruturada a partir 

agregação de faculdades já existentes, que datam de 40 a 100 anos e outros campi novos, 

recentemente criados no interior do estado. Segundo documento do INEP (MEC/INEP, 2006, 

p.28), “a mais recente das universidades públicas de Pernambuco é a Universidade de 
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Pernambuco (UPE)”. Salientamos que é a mais recente universidade estadual e se constitui 

como única, na categoria universidade estadual, no estado de Pernambuco. 

 A UPE tem sua origem na Fundação do Ensino Superior de Pernambuco (FESP), que 

em 1965 foi designada como órgão mantenedor das faculdades pertencentes ao Governo do 

Estado de Pernambuco. Reconhecida pela portaria nº 964, de 12 de junho de 1991, do 

Ministério da Educação (CPA/UPE, 2006). De acordo com Constituição do Estado de 

Pernambuco, aprovada em 1989, no que trata da educação superior em Pernambuco, 

estabelece nos seguintes artigos que:  

 

Art. 187 - A educação superior será desenvolvida, preferencialmente, em 

universidade pública. 

Art. 188 - As universidades estaduais serão organizadas com base na 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e gozarão de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira. 

Art. 189 - A organização e funcionamento das universidades serão disciplinados em 

estatutos elaborados de acordo com o previsto na lei. 

Parágrafo Único - Os estatutos e regimentos deverão ser elaborados e aprovados em 

processo definido no âmbito da universidade, com a participação da comunidade 

universitária, através de mecanismos democráticos e homologados pelo Conselho 

Universitário, referendado pelo Conselho Estadual de Educação. 

Art. 190 - Cabe ao Estado interiorizar a Universidade, criando ou incentivando 

campi ou centros tecnológicos de ensino e pesquisa. 

Parágrafo Único - No processo de interiorização da Universidade Estadual, será 

viabilizada, através de convênios específicos, a incorporação de faculdades 

municipais reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação. 

Art. 191 - O Estado destinará recursos às universidades estaduais públicas, visando a 

assegurar: 

I - adequada manutenção e expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

II - padrão de qualidade de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

III - democratização da oportunidade de acesso e permanência. 

. 

 

 

 No artigo 188, a organização das universidades estaduais, deveria se constituir como 

“universidades de pesquisa”, “com base na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” e gozando de “autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

administrativa”. Entretanto, de acordo com o artigo 190 da referida Constituição, esse espaço 

de pesquisa compreendido a partir da interiorização a ser efetuado pela Universidade, deve ser 

realizado “incentivando campi ou centros tecnológicos de ensino e pesquisa”, a da 

“incorporação de faculdades municipais reconhecidas pelo Conselho Federal de Educação”. 

Parece-nos que a ênfase estabelecida pela Constituição do Estado de Pernambuco para a 

interiorização caminha no sentido dos centros tecnológicos e da ação de incorporação das IES 
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municipais, através de um processo de estadualização, o que de fato não vem sendo observado 

nas políticas dos governos estaduais desde a fundação da UPE.  

 De acordo com dados do MEC/INEP (2006), houve um crescimento das IES 

municipais, contando em 2006 com 17 unidades, e o estado de Pernambuco continua com 

apenas uma universidade estadual.
81

 A relação que se estabelece entre a Universidade de 

Pernambuco e a ênfase nos centros tecnológicos vai além do processo de interiorização, tendo 

em vista que a UPE encontra-se vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco. Conforme o inciso V, da Lei nº 14.264, de 06 de janeiro de 2011, cabe a esta 

Secretaria:  

 

formular, fomentar e executar as ações de política estadual de desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação; promover e apoiar ações e atividades de 

incentivo à ciência, às ações de ensino superior, pesquisa científica e extensão, bem 

como apoiar as ações de polícia científica e medicina legal; instituir e gerir centros 

tecnológicos; e promover a educação profissional tecnológica. 

 

 Entendemos que a ênfase na criação de “centros tecnológicos”, presente na 

Constituição do Estado de Pernambuco se justifica pela crescente importância atribuída ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. 

 

5.2 A universidade estadual multicampi 

 

 Segundo Fialho (2005), a universidade multicampi é a que sua estrutura organizacional 

apresenta-se de forma desconcentrada devido à dispersão físico-geográfica. Nesse sentido, a 

universidade multicampi possui duas características básicas: o desconcentramento da estrutura 

organizacional e a dispersão físico-geográfica. Entretanto, afirma Fialho (2005, p.21) que: 

 

... poder-se –ia dizer que, na verdade, não há universidade multicampi , posto que o 

aglomerado de unidades espalhadas e reunidas sob o nome de universidade, apenas 

repete o questionado modelo universitário brasileiro (quiçá lhe acrescente mais 

problemas, inclusive), de modo que ali não há universidade no sentido pleno do 

termo.  
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 MEC/INEP (2006, p.70): “Quanto às IES públicas dos municípios, a Constituição Estadual de Pernambuco 

(1989) já apontava para a perspectiva de absorção delas pelo governo estadual, indicando que o principal nível 

de articulação se focalizaria nas esferas federal e estadual. No entanto, o que se viu na prática foi o aumento do 

número de IES públicas municipais: além do crescimento registrado no período 1991-2004, anteriormente 

mencionado, houve acréscimo nos dois últimos anos de mais duas IES públicas municipais credenciadas pelo 

MEC, conforme dados do Inep – eram 15 em 2004 e 17 em 2006”. 
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 A origem da universidade no Brasil foi discutida no capítulo 2, e autores como Fávero 

(1984), Brito (1999), Martins (2000) e Romano (2006) discutem o fato do surgimento da 

universidade no Brasil
82

 ter se dado a partir da reunião de faculdades isoladas e não a partir de 

um “modelo de universidade”. Segundo Brito (1999, p.25):  

 

(...) até mesmo a Universidade do Rio de Janeiro, a primeira universidade brasileira, 

foi considerada apenas agrupamento de escolas superiores, estruturadas para realizar 

a formação profissional. As escolas de ensino superior até 1930 orientaram-se para 

formar profissionais liberais (médicos, advogados, engenheiros civis e militares, 

farmacêuticos, dentistas). 

  

 Tomando como referência o modelo de universidade de pesquisa, Fialho (2005) afirma 

“que não há universidade no sentido pleno do termo”. Não pode denominar de universidade, 

na compreensão de “universidade de pesquisa”, um aglomerado de faculdades com objetivo 

exclusivo de formar profissionais liberais e sem o desenvolvimento de pesquisa. 

Acrescentamos que este “problema” não é exclusivo daquelas que possuem uma estrutura 

multicampi. Entendemos que o “problema” em questão pode ser localizado inclusive em 

universidades que não possuem uma dispersão geográfica de suas unidades. Entretanto, para 

Fialho (2005) o caso de uma universidade multicampi ainda possui como característica, além 

da dispersão geográfica, a inexistência de uma legislação específica sobre esta estrutura, o que 

leva a “confirmar o não-reconhecimento, pelo Estado, do caráter singular e complexo da 

organização universitária e, particularmente, da instituição universitária multicampi” 

(FIALHO, 2005, p.31). 

 Segundo Fialho (2005), as universidades multicampi são estaduais em sua maioria. 

Um subcampo pouco estudado e muito heterogêneo. Nele encontramos algumas com 

notoriedade acadêmica reconhecida
83

 e outras que não atingem “os padrões acadêmicos de 

qualificação institucional e não contam também com o apoio governamental, nos seus 

estados” (FIALHO, Ibidem, p.46), no que diz respeito ao suporte necessário de 

financiamento, contratação de docentes e condições de trabalho para se desenvolverem, 
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 Segundo ROMANO (2006, p.24): “Em 1881 o governo apresentou o projeto de uma universidade no Rio de 

Janeiro. Mas, apenas em 1920 se estabeleceria a primeira universidade no Brasil... Não se tratava de uma 

universidade, mas de um ente artificial, sem as determinações de uma universidade efetiva”. 
83

 Atualmente existem numerosos rankings mundiais de universidades, entre esses o Shanghai Jiaotong 

University (SJTU): o Ranking mundial de universidades para 2010. Segundo reportagem do Portal Exame.com 

(15/09/2010): A lista é elaborada com base em critérios de produção científica, desde 2003. Com isso, ficam 

bem cotadas as universidades que apresentarem maior número de pesquisadores citados em trabalhos 

acadêmicos, bem como alunos e professores vencedores do Prêmio Nobel. Seis universidades brasileiras 

aparecem na lista chinesa. No entanto, este ano, nenhuma delas ficou entre as cem melhores instituições de 

ensino do mundo” A USP e a UNICAMP são as primeiras brasileiras da lista, ocupando 101º e 201º, 

respectivamente. 
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produzirem pesquisa e superar “os atuais níveis de desempenho institucional ante as atuais 

exigências da legislação” (Ibidem).  O problema de uma universidade multicampi, entretanto, 

não poderia ser explicado apenas pela sua estrutura de unidades espalhadas, nem tão pouco 

pela localização geográfica. Como afirma Martins (2000, p.46):  

 

Uma parte expressiva das universidades estaduais é de criação recente, ou seja, 

ainda possui pouca tradição na constituição de um poder acadêmico interno capaz de 

neutralizar interferências, principalmente do poder político estadual (...). Elas não 

podem ser tratadas como um mero apêndice do setor burocrático local, com 

dirigentes, docentes e funcionários contratados e/ou substituídos em função dos 

interesses momentâneos dos governos estaduais, dos partidos políticos ou de grupos 

de oposição. A autonomia das universidades estaduais no campo do poder político 

local representa uma condição necessária para o seu fortalecimento institucional, ou 

seja, para a organização de uma vida intelectual fundada em princípios e valores 

estritamente acadêmicos. 

 

 As questões que poderiam justificar as dificuldades das universidades estaduais se 

centram em relação à autonomia e à liberdade frente ao poder político, a criação de 

mecanismos de contratação, fortalecimento institucional, apoio financeiro do estado 

mantenedor, criação de estruturas que envolvam laboratórios e espaços de pesquisa. 

Conforme a declaração do presidente da Associação Brasileira de Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais (Abruem), Antonio Joaquim da Silva, na abertura da 48ª edição do 

Fórum Nacional de Reitores: “Nós precisamos ter uma identidade maior das universidades 

para com os seus governos estaduais. No momento em que isso for conseguido, os próprios 

governadores vão fazer com que haja maior interação dos estados com o Governo Federal” 
84

.  

 A relação universidades-governos estaduais é um espaço de tensão, como fica também 

evidente nas reivindicações trazidas no VII Encontro Nacional do Setor das Instituições 

Estaduais e Municipais de Ensino Superior do ANDES-SN, realizado de 13 a 

15/5/2011, cujos pontos de discussão foram financiamento, autonomia, gestão e as condições 

de trabalho dos docentes (http://adunicentro.org.br). 

 

5.3 Universidade Estadual em Pernambuco 

 

                                                 
84

 No 48º Fórum da Abruem onde se discutiu as possibilidades de incentivo do Governo Federal para o 

desenvolvimento das universidades estaduais e municipais, a discussão versou sobre a criação de um sistema 

integrado, o papel das universidades estaduais e municipais no desenvolvimento da localidade, e a pós-

graduação. 

http://adunicentro.org.br/
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 A Universidade de Pernambuco (UPE) tem sua origem na Fundação do Ensino 

Superior de Pernambuco - FESP, com sede na cidade do Recife, uma entidade de direto 

privado na sua origem, em conformidade com a Legislação Federal e a Lei Estadual 5.921, de 

13 de dezembro de 1966. Em 1991, há uma mudança na constituição e a partir do 

reconhecimento dos cursos ministrados pelas Unidades de Ensino da FESP, é criada a 

Universidade de Pernambuco (UPE), “pela Lei Estadual nº 10.518, de 29 de novembro de 

1990, com base no Art. 186 da Constituição do Estado de Pernambuco e reconhecida pela 

Portaria Ministerial nº 964, de 12 de junho de 1991” (art.1º do Estatuto UPE/2007).  

 A UPE
85

 possui uma estrutura Multicampi, formada pelos campi Santo Amaro, 

Benfica e Camaragibe (região metropolitana), Nazaré da Mata (zona da mata), Caruaru e 

Garanhuns (agreste) e Petrolina e Salgueiro (sertão). Além das unidades nos campi, conta com 

o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM, o Hospital Universitário 

Oswaldo Cruz – HUOC, Escolas de Educação Básica e de Ensino Médio, sendo estas: a 

Escola do Recife; 03 escolas de aplicação instaladas em cada um dos campi que oferece os 

cursos de licenciatura (Nazaré da Mata, Garanhuns e Petrolina) e um curso médio na área de 

enfermagem. Quanto aos cursos de Graduação, oferece vinte e cinco cursos nas seguintes 

áreas: Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; 

Ciências Humanas; Lingüística, Letras e Arte e Ciências Sociais Aplicadas (Ver anexo 3 a 

relação dos cursos). A UPE oferece um doutorado em odontologia e 11 mestrados acadêmicos 

nas áreas de Hebiatria, Ciências da Saúde, Tocoginecologia, Educação Física, Biologia 

Celular e Molecular Aplicada, Gestão do Desenvolvimento Local e Sustentável, Engenharia 

Civil, Engenharia de Computação, Vigilância sobre Saúde, Engenharia de Sistemas, e dois 

mestrados profissionais nas áreas de Tecnologia da Energia e em Enfermagem sendo este em 

convênio (UPE/UEPB).
 86

 

 A implantação de outro doutorado é a meta da UPE em face da exigência de 02 

doutorados para o credenciamento de universidades, conforme o inciso V do artigo 3 da 

Resolução nº3/2010. O artigo 11 da referida resolução dá um prazo para atendimento desta 

exigência apenas para o “recredenciamento de universidades”, mesmo assim em caráter 

excepcional, para “3 (três) cursos de mestrado e 1 (um) de doutorado até o ano de 2013 e de 4 

(quatro) mestrados e 2 (dois) doutorados até o ano de 2016, reconhecidos pelo MEC.” 

                                                 
85

 Em relação aos Cursos Superiores, oferece cursos de Graduação presenciais e cursos à distância 
86

 Fonte: http://www.upe.br  
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 Diante da Resolução nº3/2010, faz-se necessária a construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), pois o que possui é o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, em 29 de maio de 2006 

(disponível em http://www.upe.br/down/cpa/ppi.pdf). Claro que requer também a elevação 

dos índices de cursos e do IGC, para no mínimo 3. Salientamos que os cursos de Licenciatura 

da UPE estão entre os que possuem os menores índices nos resultados do ENADE, o que nos 

levou, a princípio, a análise específica sobre esse grupo em relação às proposições de 

mudança tendo como base a prática da avaliação institucional. 

  Na ausência de um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), estudamos a 

proposta da instituição materializada no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Esse 

documento apresenta a “proposta de ação político-educacional” da UPE (UPE/PPI, 2006, p. 

6), foi elaborado com a “participação da comunidade acadêmica” e se materializa como um 

“instrumento” que tem a “finalidade de estabelecer as diretrizes para o ensino da graduação” 

(ibidem). Compreende o PPI que estabelecer as diretrizes para a UPE é traçar a proposta de 

ação e como tal, possui uma dupla dimensão: política e educacional, a partir da articulação 

entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, para que a proposta de articulação se efetive 

(UPE/PPI, 2006, p.6) precisa assegurar “unidade e autonomia no desenvolvimento 

institucional através de uma formação global e crítica”. 

 Em relação à avaliação, o PPI defende que a mesma “é um importante instrumento de 

gestão que conduz à melhoria dos serviços que presta à sociedade” (UPE/PPI, 2006, p.38). 

Nessa perspectiva, insere-se no processo de avaliação nacional, adotando a avaliação 

institucional interna e externa e a participação dos alunos no ENADE. Quanto à avaliação 

institucional externa, o documento prevê a participação nas avaliações realizadas pelo MEC 

(esfera federal) através do SINAES, objetivando “a melhoria das condições de ensino, de 

extensão e de pesquisa” (idem, p.39); porém a autorização de funcionamento e o 

credenciamento continuam na esfera do CEE, o que nos parece uma decisão a ser analisada, 

tendo em vista que a avaliação externa realizada pelo SINAES é um dos requisitos para o 

credenciamento e recredenciamento das instituições. A participação das universidades 

estaduais no SINAES não é obrigatória, e mesmo diante da adesão de algumas universidades 

estaduais à avaliação, há uma discussão quanto à validade ou não da política para elas. Por se 

tratar de uma lei federal, o SINAES é a política de Estado para a avaliação das instituições de 

ensino superior brasileiras do sistema federal de ensino, e também agrega o sentido de 

orientar as políticas dos sistemas estaduais, podendo inclusive ser desenvolvido nas 
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instituições que não pertencem ao sistema federal em cooperação com os sistemas de ensino 

dos Estados. 

 

5.3.1 Mapeamento dos resultados do ENADE nos cursos de licenciatura  

 

 Os resultados do ENADE, dos cursos de licenciatura da UPE, trazem os seguintes 

índices no período de 2004-2007 e 2005-2008: 

 

Tabela 2 RESULTADOS DAS UNIDADES QUE OFERECEM CURSOS DE LICENCIATURA NO ENADE 

(2004-2007)  

Município Área ano 

Média da 
Formação 
Geral 

Média do 
Componente 
Especifico 

Média Geral 
Enade 
Conceito 

IDD 
Conceito 

Ing Conc Ing Conc Ing Conc   

GARANHUNS 

BIOLOGIA 2005 56.8 54.8 24.3 23.2 32.5 31.1 3 2 

GEOGRAFIA 2005 65.8 69.9 27.5 34.1 37.1 43.1 3 3 

HISTORIA 2005 61.9 60.3 31.2 32.6 38.9 39.6 3 2 

LETRAS 2005 60.7 55.7 27.7 32.8 36.0 38.5 3 3 

MATEMATICA 2005 49.9 48.4 21.8 21.3 28.9 28.1 2 2 

PEDAGOGIA 2005 38.1 44.2 29.2 38.0 31.5 39.5 2 2 

NAZARÈ DA MATA 

BIOLOGIA 2005 59.9 56.5 27.3 26.7 35.4 34.2 3 2 

GEOGRAFIA 2005 74.6 71.7 35.7 33.8 45.4 43.3 4 1 

HISTORIA 2005 67.8 64.3 40.1 43.6 47.0 48.7 4 3 

LETRAS 2005 61.9 51.7 34.8 29.1 41.6 34.7 3 2 

MATEMATICA 2005 59.3 55.8 22.6 22.9 31.7 31.1 3 2 

PEDAGOGIA 2005 41.4 45.4 33.3 37.5 35.3 39.5 2 2 

PETROLINA 

BIOLOGIA 2005 56.0 56.3 20.9 22.6 29.7 31.1 3 3 

GEOGRAFIA 2005 50.1 59.6 28.3 31.2 33.8 38.4 3 2 

HISTORIA 2005 65.5 65.6 32.4 32.5 40.7 40.8 3 2 

LETRAS 2005 53.4 55.4 24.1 27.0 31.4 34.1 3 2 

MATEMATICA 2005 58.2 57.7 24.5 24.5 32.9 32.8 3 2 

PEDAGOGIA 2005 41.2 42.2 31.6 36.1 34.0 37.7 2 2 

Fonte:http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/resultados/mostraResultados.faces acesso em 30/01/2009 

 

 Considerando os intervalos na escala de 0 a 5, onde 5 (cinco) é o maior e 0 (zero) o 

menor resultado. Apenas o campus de Nazaré, nos cursos de Geografia e História, possui 

escore 4 (quatro) no ano de 2005. Os demais conceitos dos cursos, em relação a 2005, são 3 

(três) – regular na escala estabelecida. Os cursos de Matemática (campus Garanhuns) e 

Pedagogia (nas três faculdades que os oferecem) ficaram com conceito 2 (dois) no ano de 

2005. 

javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormGeral',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormGeral',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormGeral',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormEspecifica',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormEspecifica',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormEspecifica',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtFormTxtMedGeral',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtEnadeConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtEnadeConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtIddConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtIddConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtIng',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtIng',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtIng',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
javascript:Richfaces.showModalPanel('txtConc',%7bwidth:450,%20top:200%7d);
http://enade.inep.gov.br/enadeResultado/site/resultados/mostraResultados.faces
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TABELA 3 RESULTADO GERAL NO ENADE DOS CURSOS DE LICENCIATURA DA UPE – 2005/2008 

CURSOS POR CAMPUS AVALIAÇÃO -  ENADE 
CAMPUS NAZARÉ DA MATA  
Letras Língua Portuguesa e suas literaturas (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/ 4  
História (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 4/3  
Geografia (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 4/4  
Ciências Biológicas (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/3  
Pedagogia (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 2/2  
Matemática (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/2  
CAMPUS GARANHUNS  
Letras Língua Portuguesa e suas literaturas (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito3/4 
História (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/3  
Geografia (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/3  
Pedagogia (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 2/2  
Ciências Biológicas (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/3  
Matemática (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 2/2  
Licenciatura em Informática  ENADE 2008 NÃO AVALIADO  
CAMPUS PETROLINA 
Letras Língua Portuguesa e suas literaturas (Licenciatura) ENADE 2005/08 Conceito 3/3 
Letras Língua Inglesa e suas literaturas (Licenciatura) ENADE 2005/08 Conceito 3/3  

História (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/3  
Geografia (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/2  
Pedagogia (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 2/2  
Ciências Biológicas (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/2  
Matemática (Licenciatura)  ENADE 2005/08 Conceito 3/3  
Fonte: Comissão Própria de Avaliação - CPA - Relatório Final - Quadros e Gráficos – ciclo 2008 – 2009 – 

www.upe.br , acesso em 02 de fevereiro de 2010 

  

 A partir dos dados do ENADE de 2008, o curso de Pedagogia (nas três faculdades que 

os oferecem) manteve o conceito 2 (dois), considerado insatisfatório, tomando como base o 

escalonamento de 0 a 5. Cursos que haviam obtido o conceito 3 em 2005, caíram para o 

conceito 2 (Ciências Biológicas e Geografia em Petrolina e Matemática em Nazaré da Mata). 

Os cursos de Letras dos campi de Garanhuns e Nazaré da Mata subiram de 3 para 4. 

Questionamo-nos sobre os impactos que tais resultados vêm tendo dentro da UPE e como tem 

sido vistos pelo conjunto da universidade, já que como se afirma no PPI/2006 da 

universidade, a avaliação é “um importante instrumento de gestão” na busca da melhoria no 

oferecimento de serviços que presta à sociedade.  

 

 

 

http://www.upe.br/
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5.3.2 Avaliação Institucional  

 

 Em relação à avaliação institucional interna, esta é uma prática desenvolvida desde 

1997
87

, quando deixa a “condição de federação de escolas de ensino superior, antiga FESP e 

passa a condição de Universidade” (UPE/PPI, 2006, p.39). A UPE foi uma das instituições 

estaduais a aderir à experiência da avaliação institucional realizada pelo PAIUB. Ao se 

engajar no SINAES constituiu “a Comissão Própria de Avaliação – CPA, que apresentou ao 

MEC em março de 2005, a Proposta de Avaliação, discutida com a comunidade” (Ibidem, 

p.39).  

 A CPA é um órgão suplementar conforme o Estatuto da UPE e funciona na reitoria. 

Tendo em vista a estrutura multicampi da UPE, uma das estratégias desenvolvidas para o 

processo de avaliação institucional foi a criação das Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), 

que funcionam em cada unidade e passam a constituir uma forma ampliada da CPA, com o 

objetivo de implementar um processo participativo com a representação dos diversos campi. 

 Conforme o regulamento da CPA aprovado pelo CONSUN em 29 de abril de 2011, 

Resolução 011/2011, artigo 2º, sua função é coordenar a auto-avaliação da universidade. Os 

membros da CPA são nomeados e escolhidos pelo Reitor (artigo 4º, Res. 11/2011) e os 

representantes das CSAs são indicadores pelos diretores das Unidades de Educação e 

Educação e Saúde, sendo seu presidente escolhido entre seus membros e pela maioria dos 

representantes (Artigo 7º, Ibidem). Estão previstas reuniões bimestrais para a CPA (artigo 13º, 

Ibidem). A composição da CPA encontra-se no anexo 7. 

 

5.3.3 Os sujeitos 

 

 Definimos como sujeitos da pesquisa a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e as 

Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) presentes nas faculdades que abrigam os cursos de 

licenciatura na Universidade de Pernambuco (Nazaré, Garanhuns e Petrolina). As  Comissões 

Setoriais de Avaliação são, na verdade, a forma assumida pela Universidade de Pernambuco 

de materializar a CPA dentro da estrutura multicampi que a caracteriza. Nesse sentido, foram 

                                                 
87

 “Na revisão documental sobre a história da avaliação na UPE, encontramos relato que a prática da avaliação 

institucional, teve início em 1997, consubstanciado no Projeto de Avaliação Institucional da  

Universidade apresentada ao MEC/SESU, para sua integração no Programa de Avaliação Institucional  

das Universidades Brasileiras – PAIUB, lançado em 1993 pelo Ministério da Educação e do Desporto,  

com o propósito de incentivar a auto-avaliação institucional das universidades do País”. (Relatório CPA 2004-

2006 p.5) Fonte: http://www.upe.br/down/CPARelatorio2004-2006.pdf 

http://www.upe.br/down/CPARelatorio2004-2006.pdf
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criadas comissões nas unidades, com representação dos segmentos da comunidade acadêmica, 

as quais são responsáveis pela realização da avaliação institucional. O número de 

representantes não é fixo em cada unidade.     

 São também sujeitos da pesquisa os gestores da UPE (diretores e coordenadores de 

cursos das unidades que oferecem licenciatura e o pró-reitor de planejamento). Assim, o nosso 

campo de estudo é UPE no seu conjunto, considerando as políticas de avaliação institucional. 

Nesse sentido, lembramos que, como afirma Almeida (2006, p.17), “se o social é significado, 

os indivíduos envolvidos no processo de significação também o são, o que implica 

compreender que os sujeitos sociais não são causas, não são origem do discurso, 

efectivamente, eles são efeitos discursivos”. 

 A pesquisa contou com 32 (trinta e dois) sujeitos, sendo 09 (nove) responsáveis pela 

gestão (secretario de ciência e tecnologia, reitor, 05 coordenadores de cursos, 01 diretor de 

faculdade, 01 pró-reitor administrativo), 14 (catorze) membros da CPA e 09 (nove) das CSAs. 

A participação dos alunos não foi possível, diante da não freqüência dos mesmos às reuniões 

e encontros da CPA e CSA, espaços priorizados para observação, entrevista e conversa 

informal.  

 Além da entrevista, realizamos a observação de reuniões da CPA e de CSA, bem como 

participamos do II Seminário de Avaliação Institucional, realizado para análise desta prática 

desenvolvida no âmbito da universidade. Também realizamos o trabalho minucioso de 

observação e anotações de atividade de campo, por meio de conversas informais com 

membros das CPA e CSA. 

 

5.4 Um estudo de caso 

 O nosso estudo se aproxima daqueles estudos que Lüdke e André (1986:17) 

descrevem como estudo de caso: 

 

O interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, de particular, mesmo que 

posteriormente venham a ficar evidentes certas semelhanças com outros casos ou 

situações. Quando queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si 

mesmo, devemos escolher o estudo de caso. 

 

 A particularidade deste caso se justifica, a princípio, por ser uma instituição estadual, 

cuja estrutura se configura como multicampi situada nas diversas microrregiões do Estado de 

Pernambuco. Levamos em consideração também o que salienta Verbine, (2005, p.13): “a 
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dispersão geográfica de unidades institucionais cria dificuldades de natureza administrativa e 

de gestão acadêmica.” Esta dispersão pode ser observada na UPE, composta por um 

aglomerado de faculdades situadas na cidade de Recife (região metropolitana) até o interior 

do estado (sertão). No mapa abaixo apontamos as cidades onde ficam situados os cursos de 

licenciatura da Universidade de Pernambuco. 

 

Figura 1 – Mapa de Pernambuco 

 

 
 

Fonte: http://meupernambuco.blogspot.com/2008/01/conhecendo-pernambuco.html 

 

 

 

 Nessa compreensão, elegemos como campo de pesquisa a Universidade Estadual de 

Pernambuco (UPE). Nesse sentido, o estudo de caso é útil “para proporcionar uma visão mais 

clara acerca dos fenômenos pouco conhecidos”, além de que possibilita “estudar em 

profundidade o grupo, organização ou fenômeno” (GIL, 2009, p.14-15). 

 Também foi nosso objetivo ouvir os sujeitos que fazem a UPE. Segundo Gil (idem, 

p.7), “os estudos de caso favorecem a compreensão do fenômeno sob a perspectiva dos 

membros dos grupos e organizações”, o que nos pareceu muito pertinente ao objetivo que 

propúnhamos na pesquisa. Esse delineamento de pesquisa de investigar o dinamismo próprio 

dos grupos e organizações se mostra adequado “para a compreensão do processo de 

mudança”, categoria importante ao nosso objeto de estudo, a saber, a avaliação e sua relação 

com processos de mudança na UPE.  

 Sabíamos que essa opção de delineamento de pesquisa nos colocava outros desafios, 

tais como o tempo para a coleta de dados, que de fato foi bem mais estendido do que o 

estimado; os dados para a análise qualitativa é complexa por se constituir principalmente em 

transcrições de entrevistas, que precisavam ser revistas pelos sujeitos. Isto demandou mais 

tempo e disponibilidade dos sujeitos e da pesquisadora, tendo em vista o cuidadoso trabalho 

Legenda das regiões: 
Metropolitana: azul  
Zona da mata: verde 
Agreste: amarelo 
Sertão: vermelho 

Garanhuns 
Petrolina 

Nazaré da Mata 

http://meupernambuco.blogspot.com/2008/01/conhecendo-pernambuco.html
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de transcrições das entrevistas e complementações de dados por parte dos sujeitos, quando se 

faz necessário. 

 A nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa, e nesse sentido ouvir os próprios sujeitos 

tornou-se uma condição fundamental do estudo. Conforme salienta Gil (2009, p.21): 

 

Muitas vezes, o pesquisador não é capaz de identificar claramente uma mudança 

significativa, mas o estudo de caso, graças à multiplicidade de fontes investigadas, 

pode possibilitar a detecção de contradições e de conflitos que podem promover 

mudanças. 

 

  Nesse sentido, analisamos os discursos sobre a avaliação institucional e suas relações 

com processos de mudança institucional. 

  Para levantarmos dados sobre a avaliação institucional, a partir de um estudo de caso, 

realizamos entrevistas semi-estruturadas, a observação de campo e análise de documentos. 

 

Entrevista 

 

 A opção pela entrevista semi-estruturada
88

 se justifica “com vistas à obtenção de dados 

caracterizados por um maior nível de profundidade” (GIL, 2009, p.7) com o objetivo de 

analisar, compreender e interpretar os discursos que os sujeitos construíram sobre a avaliação 

institucional e as proposições que trazem na forma de projetos para a IES a partir dos 

resultados obtidos na avaliação. 

 Aos sujeitos que compõem as CSAs e a CPA utilizamos questões relacionadas ao 

processo de escolha para a participação das comissões, formação acadêmica dos profissionais, 

o vínculo com a universidade, carga horária, regime de trabalho, assim como levantamos 

dados relativos ao trabalho nas referidas comissões: o trabalho com a avaliação institucional 

nas unidades e na universidade; como analisam os resultados de cada unidade na própria 

unidade e no conjunto da universidade; como são organizadas as propostas que serão 

encaminhadas e submetidas ao Conselho Universitário (CONSUN); quem representa essas 

propostas, se existe relação entre os resultados do ENADE e a Avaliação Institucional, a fim 

de buscar os sentidos construídos por estes frente aos resultados da avaliação interna e 

externa, nas decisões que informam as políticas institucionais da UPE.  

                                                 
88

 “também chamada de assistemática, antropológica e livre – quando o entrevistador tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a 

questão” (MARCONI e LAKATOS, 2008, p.279). 
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 Aos sujeitos gestores da UPE as questões referiram-se às ações que são geradas pelos 

resultados da avaliação na comunidade acadêmica, na relação unidade-reitoria- governo 

estadual; na administração dos recursos humanos e materiais e nas dificuldades 

administrativas encontradas em relação ao atendimento às necessidades da universidade frente 

aos resultados obtidos pela CPA, na compreensão do sentido que vem sendo construído sobre 

a avaliação como instrumento de gestão, conforme apresentado no PPI. 

 

Os Documentos 

 

 Estudar a relação UPE – Avaliação Institucional, ainda se torna relevante, porque a 

mesma, no decorrer da pesquisa passava por um processo de reformulação de seus estatuto e 

regimento e não possui PDI. Para atingir aos objetivos da pesquisa, buscamos subsídios em 

várias fontes documentais: Legislação atual (LDB 9394/1996), nos decretos, resoluções, 

relatórios do MEC, INEP, CNE, CONAES; nos relatórios da CPA (2006, 2008, 2009 e 2010), 

assim como matérias jornalísticas e publicações on-line no Portal da UPE. Nesse sentido, 

construímos um corpus para a construção teórica, estudo dos discursos e análise da 

materialização da prática de avaliação institucional nesses documentos. 

 

A observação 

 

 A observação como pressuposto metodológico associada à entrevista “possibilita um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado” (LÜDKE e ANDRÉ, 

1986, p.26). A possibilidade do contato direto permite ir além do momento proporcionado 

pela entrevista, permitindo ao pesquisador “ver” os sujeitos nas relações e interrelações que 

constroem. A observação se fez acompanhar da gravação das reuniões da CPA e CSAs, assim 

como da gravação do II Seminário de Avaliação e de diários com registros feitos ao longo das 

reuniões. No início da pesquisa a intenção proposta com a observação era a de manter um 

relativo afastamento. No entanto, com constância nas reuniões da CPA, o próprio grupo 

incorporou a pesquisadora como „parte dele‟, o que no início causou uma dúvida em relação à 

escolha metodológica. Entretanto, como afirmam Lüdke e André (1986, p.28), “pode 

acontecer que o pesquisador comece o trabalho como um espectador e vá gradualmente se 

tornando um participante”. Salientamos que o grupo desde o início teve conhecimento da 

função da pesquisadora nas reuniões, e do seu objeto de estudo: avaliação institucional. 



161 

 

 

 Além das observações, entrevistas e análise de documentos, utilizamos de conversas 

informais com membros da CPA e CSAs a fim de podermos fazer um encadeamento entre os 

dados, as análises e documentos. Segundo os objetivos da pesquisa, priorizamos para esses 

momentos de informalidade questões que apresentassem as experiências dos sujeitos, 

opiniões e conceitos, conhecimentos e interpretações acerca da avaliação institucional. 

Acreditamos que o discurso construído sobre a avaliação institucional vem sendo significado 

nas práticas sociais. Estas formam uma rede de sentidos, não homogêneos, mas imbricados 

nas ações dos sujeitos, práticas que constroem a UPE e são construídas na UPE. Procuramos 

construir uma abordagem que nos colocasse além das palavras e que nos trouxesse os 

contextos, os sujeitos e os sentidos que são forjadas nas relações sociais. Esta abordagem nos 

coloca no âmbito da teoria do discurso, como discutida no Capítulo I. 

 Salientamos que a escolha da TD, se justifica porque esta não se limita a fala e a 

escrita, não busca uma verdade subjacente e escondida e não busca reconstruir sentidos 

ocultos, antes se insere em um sistema relacional, no engajamento dos sujeitos e na ação 

significada de construção e produção histórica e social o que atende aos nossos objetivos 

elencados para essa pesquisa e apresentados na introdução dessa tese, a saber: Analisar o 

discurso construído sobre a Avaliação Institucional na UPE e de forma específica: Analisar o 

papel e função da CPA em relação ao acompanhamento do processo de avaliação 

institucional; Analisar o processo de avaliação institucional em uma universidade multicampi 

e Analisar a relação entre a avaliação institucional e o encaminhamento de processos de 

mudança. 

 Nos capítulos a seguir discorremos sobre a análise do corpus da pesquisa, ou seja, as 

entrevistas, observações, documentos construídos no interior na universidade considerando os 

sentidos construídos sobre a avaliação no interior da prática da avaliação institucional na 

universidade estadual. Quanto à organização dividimos a análise em três capítulos assim 

constituídos: no capítulo seis, enfatizamos a concepção sobre a instituição universitária e sua 

identidade e a busca de uma definição acerca “do problema” “vivido” com os resultados da 

avaliação externa. No capítulo sete analisamos a CPA, sua função e ação na universidade, e, 

no capítulo oito, discorremos sobre as relações da avaliação institucional com a identidade 

institucional e com a possibilidade de mudança, que passaremos a apresentar. 
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CAPÍTULO 6 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UPE: O JOGO DAS 

DIFERENÇAS 

 

“A teoria não exprime, não traduz e nem serve 
para aplicar uma prática: ela é a própria prática” 

(ALMEIDA, 2006, p. 62) 

 

 

O presente capítulo tem por objetivo analisar o campo discursivo da avaliação 

institucional, no entendimento que a significação construída sobre a avaliação só pode ser 

compreendida dentro de um campo discursivo (MARCHART, 2009), ou seja, nas relações 

sociais, históricas, culturais e políticas estabelecidas pelos sujeitos em uma estrutura social, 

incompleta e indecidível (HOWARTH, 2000). A análise está organizada em três capítulos. 

Neste, priorizamos as entrevistas com membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

Comissões Setoriais de Avaliação (CSA) e gestores, assim como as observações realizadas 

das reuniões da CPA e CSA e as conversas informais. A análise focaliza as práticas 

vivenciadas em torno do tema da avaliação institucional a partir das categorias universidade, 

avaliação, identidade institucional e planejamento, fazendo emergir a tessitura do campo 

discursivo, ou seja, as relações sociais e as disputas presentes no campo. No decorrer deste 

capítulo analisamos a possibilidade da relação entre a avaliação institucional, o 

encaminhamento de processos de mudança e uma mudança efetiva. 

 

6.1 Universidade: entre mosaicos, cercados e isolamento 

 

 A primeira questão que analisamos busca compreender a dimensão da abrangência da 

avaliação institucional levando-se em consideração o caráter de universidade multicampi, ou 

seja: como vem sendo realizada a avaliação institucional em uma universidade como a UPE? 

Trata-se de uma instituição multicampi, que congrega faculdades com diferentes tempos de 

existência e diferentes contextos sócio-geográficos. Uma instituição que nasce universidade 

apenas no início dos anos 1990, a partir da reunião de uma diversidade de faculdades, 

algumas das quais quase centenárias.  

 A presidente da Comissão Própria de Avaliação (CPA), responsável pela comissão 

técnica da mesma, Rute Cândido, afirmou que a UPE é formada de várias comunidades, 



163 

 

 

compondo um “mosaico”. Segundo a entrevistada, nesse “mosaico” coexistem diferentes 

posições sendo estas a excelência e as licenciaturas:  

 

Temos na UPE várias comunidades: Uma que tem quase cem anos, como a POLI
89

, 

e outras unidades recém nascidas. FCAP
90

 com mais de 70 anos (...). Antes de 1970 

as faculdades de formação [licenciatura] estavam todas implantadas e antes delas 

temos a [de] Enfermagem e Medicina, com mais de 60 anos. O que você coloca (...). 

Ultimamente, tenho pensado na universidade, como ela ainda estando num momento 

de um mosaico, com diferentes posições nesse mosaico. Nós temos excelência nesse 

mosaico e excelência reconhecida nacionalmente e aqui no Estado, que ela compete 

bem com outras a exemplo de faculdades, como a própria de Administração. Mas 

tem Medicina que apesar do primeiro [Provão] ter tirado uma nota (eh) que não 

favoreceu tanto, mas por conta de boicote, que foram vários movimentos 

desencadeados pró e contra as avaliações no Brasil, dentro de toda construção 

democrática, da contradição. Mas que em algum momento penalizou a instituição. 

Então Medicina é de qualidade! Extremamente concorrido, é um curso de qualidade, 

que forma profissional de bom nível, dentro do Brasil, mas que teve uma avaliação 

no ranking nacional, a primeira avaliação, comprometida. Aí, você tem cursos como 

Enfermagem, Educação Física, que são de formação, Biologia, que estão aí nos dois 

rankings com 4. Nas Engenharias você tem curso de excelência. Engenharia, 

historicamente forma profissional, mas agora nós temos (...) dentro da licenciatura aí 

(...) a gente começa a ir para o mosaico das licenciaturas, é (...). Alguns problemas 

que eu não atribuo a Universidade de Pernambuco (19/11/2009). 

 

 Salientamos que a questão centrava na avaliação institucional, assunto que foi 

“silenciado” na resposta da entrevistada da CPA. Tratando-se de fala da presidente da 

Comissão Técnica de Avaliação, o que nos sugere o “esquecimento”?
91

 Parece-nos que a 

presidente da CPA significa a avaliação institucional a partir das faculdades e seus resultados, 

compreendendo a universidade a partir da separação entre o que classifica como “excelência” 

e os “outros” em relação aos resultados obtidos. A excelência, entretanto, assume a 

representatividade da universidade, enquanto que “os outros” formam um mosaico específico, 

separado da representatividade da universidade. Outro fator é a relação direta que é feita entre 

os resultados dos alunos e a qualidade da formação profissional concedida pela IES, como 

salientam Fernandes et al. (2009). O que poderia justificar o “esquecimento” da entrevistada? 

 Primeiro analisamos o termo “mosaico”. Apesar de não estar dito, a expressão: “ainda 

estando num momento de um mosaico, com diferentes composições nesse mosaico” parece 

expressar uma construção ainda não concluída que se faz significar nos termos “estando num 

momento”, o que nos levaria a compreender uma universidade em formação, uma 

universidade se constituindo. O termo “mosaico”, entretanto, reforça a ideia de fragmentação, 

                                                 
89

 Trata-se da Escola Politécnica de Pernambuco.  
90

 Trata-se da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco. 
91

 É importante ressaltar que no momento da entrevista a UPE já havia constituído duas CPAs e professora Rute 

Cândido fez parte das duas CPAs, no período 2004-2010, assumindo a presidência nas duas gestões. Tomou 

posse também como presidente na gestão relativa ao período 2010-2012. 
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a construção de um todo a partir de partes. Uma representação apropriada se retomarmos a 

história da universidade no Brasil a partir da agregação de faculdades isoladas em um “todo” 

denominado universidade. Nesse sentido, a UPE parece manter o padrão de formação que até 

então tem sido histórico na formação das universidades no Brasil cuja ênfase se concentrava 

em relação à profissionalização e à formação de quadros para o serviço público (FÁVERO, 

1980; FIALHO, 2005; BRITO, 1999), de tal forma que a fala da presidente da CPA conserva 

o discurso de excelência nos cursos considerados privilegiados desde seu nascedouro no 

Brasil: medicina e engenharia. Em relação ao curso de engenharia enfatiza: “Engenharia, 

historicamente forma profissional” e quanto ao curso de Medicina salienta: “Então Medicina é 

de qualidade! Extremamente concorrido, é um curso de qualidade, que forma profissional...”. 

Medicina e Engenharia formam profissionais no discurso construído pela presidente da CPA.  

 Entretanto, o que parece predominar na fala acima é a necessidade de afirmar que a 

UPE é de “excelência” e “reconhecida”, o que se comprova diante da concorrência de seus 

cursos: “compete bem com outras”. Vale ainda salientar que reconhecimento, excelência e 

concorrência são categorias que fazem significar a legitimidade institucional no campo da 

educação superior. Quando se afirma que “medicina é de qualidade!”, observa-se que se usa o 

enunciado “extremamente concorrido”. Seria no mínimo estranho que um curso de medicina, 

em instituição pública e gratuita (a taxa é simbólica), não fosse concorrido. Qual é o curso de 

medicina (entre outros) de universidade pública que não é concorrido? 

 Parece-nos que a construção desse discurso traz a defesa da legitimidade da 

universidade e não a análise e a reflexão sobre a universidade, razão da avaliação 

institucional. Essa defesa é reforçada quando se busca retirar do campo institucional legítimo, 

ou seja, de excelência e reconhecimento o “mosaico” daquilo que poderia o descaracterizar 

como tal: “alguns problemas que eu não atribuo à Universidade de Pernambuco”, que 

segundo a entrevistada compõem outro mosaico: “o mosaico das licenciaturas”. 

 No entanto, “o mosaico das licenciaturas” sugere ou que há mais de um mosaico ou 

que há uma parte no mosaico que não goza do mesmo prestigio e que “fere” a legitimidade. 

Ao abordar os cursos com “problemas” na avaliação, surge novamente o termo “mosaico”, 

que nesse contexto passa a especificar um caso particular e não a constituição da 

universidade. Outro aspecto é que os cursos de “excelência” da UPE são nomeados, em 

contraposição ao conjunto das licenciaturas. Podemos inferir que todos os cursos da 

licenciatura compõem um mosaico homogêneo, distante do que classificou como 

“excelência”. Entretanto, nesse contexto das licenciaturas há cursos cujos resultados, 
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utilizando-se os resultados do ENADE (utilizado pela entrevistada), gozariam da mesma 

legitimidade daqueles cursos citados pela entrevistada, como o curso de Letras (referente ao 

ENADE/2008), em Nazaré da Mata e Garanhuns, e Geografia (ENADE, 2005/2008) em 

Nazaré.  

 Parece-nos, no entanto, que este reconhecimento da qualidade a partir dos significados 

de excelência, reconhecimento e concorrência de alguns cursos que compõem a universidade 

com visibilidade nacional, por isso o discurso da “excelência reconhecida nacionalmente e 

aqui no estado”, é o que separa o mosaico em dois, ou melhor, cria dois mosaicos, de um 

lado, os cursos “historicamente de excelência” e do outro “as licenciaturas”, que mesmo com 

suas especificidades não conseguem ser vistas a não ser no conjunto do “mosaico dos 

problemas”, como se as de “excelência” não tivessem problemas. Um problema que não se 

atribui, segundo a afirmativa da entrevistada, à universidade. Qual seria então a explicação 

para o mosaico das licenciaturas? Essa foi a pergunta seguinte, salientando que antes o 

mosaico era da UPE e agora, segundo entrevistada, entramos para o mosaico das licenciaturas 

e não mais o da UPE. A formulação foi a seguinte:  

 

Essa pergunta não dá para responder daqui tem que ser respondida nos cursos, nas 

unidades, não dá. Qualquer resposta feita daqui não seria assim (...) talvez não 

traduzisse a realidade das unidades, porque você sabe que as nossas unidades, elas 

são descentralizadas administrativamente pelo Estatuto. Então, muitas intervenções 

que são feitas lá, a gente não tem um domínio muito de perto, por que (...) é uma 

universidade muiticampi não tem condições, então tem que ter um olhar muito mais 

da localidade (...) (19/11/2009). 

 

A formulação busca no estatuto os fundamentos para legitimar sua afirmativa. Ao 

advogar a descentralização administrativa atribui às unidades a responsabilização sobre seus 

resultados e suas decisões. Parece que, segundo a entrevistada, no “mosaico das 

licenciaturas”, o não pertencimento às qualidades elencadas pelo discurso acerca da 

“qualidade” (“reconhecimento”, “concorrência” e “excelência”) não é um problema da UPE, 

mas dos cursos, das unidades e das decisões que tomam. Mesmo fazendo parte do “mosaico 

das licenciaturas”, são os cursos individuais e as unidades individualmente que precisam 

responder. Nessa hora, o mosaico é clivado, individualizado, as unidades ganham referência. 

 Poderíamos supor dessa maneira que o “problema do mosaico” está nos cursos e nas 

unidades, o que reforça a não responsabilização da universidade, justificada inclusive em 

relação à sua estrutura multicampi. Entretanto, não seriam as unidades o que constitui a 

universidade e esta não é maior que a soma de suas partes? A descentralização administrativa 
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seria justificativa para o discurso do desconhecimento, da especificidade, da ausência do olhar 

sobre a localidade e a falta da tradução da realidade? Há um estranhamento em relação ao que 

acontece na unidade, a universidade não “agrega” a unidade. Esse estranhamento revela a 

ausência de uma identificação com “eles”, os do “mosaico das licenciaturas”. Questionamo-

nos sobre o sentido da avaliação institucional que delega a busca de soluções para as unidades 

dissociada da instituição universidade. Agregando os dados do Conceito Preliminar dos 

Cursos (CPC), dos cursos presentes no Relatório da CPA/2010, organizamos de forma 

sintética uma tabela com a situação geral dos cursos da universidade por campus: 

 

Tabela 4 - Classificação dos cursos a partir do CPC/2010 por campi - Cursos Presenciais - 

UPE 
 

Campi 
Conceitos do ENADE 

1 2 3 4 5 

Benfica  - 01 06 01 - 

Santo Amaro - - 02 02 - 

Camaragibe  - - 01 - - 

Nazaré - 02 04 - - 

Petrolina - 04 03 - - 

Garanhuns  - 02 04 01 - 

Caruaru  - - - 01 - 

Salgueiro e Arcoverde SC* SC SC SC SC 

Total - 09 20 05 - 

Fonte: Elaborado com os dados do CPC apresentados no Relatório da CPA (CPA/UPE, 2010). 

*SC Sem Conceito 

 

 Dos cursos presenciais avaliados, 09 cursos estão com conceito 02 (dois) no 

CPC/2010; destes, 08 (oito) pertencem aos Cursos de Licenciatura e 01 ao Curso de 

Engenharia. 20 (vinte) cursos estão classificados com o conceito 03 (três), que mesmo sendo 

um conceito médio, é um conceito razoável e entre esses há cursos de licenciatura e de outras 

áreas.  

 Nesse sentido, em relação às exigências do SINAES para o recredenciamento de uma 

Instituição como Universidade, 29 cursos precisam sair do patamar que hoje se encontram. 

Parece-nos que o lugar do problema se amplia, colocando em questão a universidade como 

instituição e não apenas os cursos, ou parte específica dos cursos. Em termos percentuais, 
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apenas 14,7% dos cursos atende aos requisitos do recredenciamento como universidade se 

considerarmos os dados do CPC/2010, o que está muito aquém das exigências estabelecidas 

na política de avaliação. 

 Segundo o membro da CSA, o entrevistado Mario Medeiros, o lugar das licenciaturas 

na universidade é que deve ser repensado ou começa a ser repensado. O entrevistado não 

defende a ideia de mosaico. Quando foi perguntado se a questão das notas do ENADE nos 

cursos de licenciatura era um “problema dos cursos e das unidades”, respondeu da seguinte 

forma: 

 

Veja só, é o ponto de vista que eu discordo, a universidade precisa tomar conta da 

sua qualidade como um todo, tem que ser uma unidade. Este está sendo um 

posicionamento do reitor, ele está realizando o que chama de „reitoria itinerante‟
92

, 

passando por cada unidade da UPE e ele está colocando abertamente essas questões 

que são pertinentes ao problema do desempenho acadêmico. Inclusive, fazendo 

cobranças bastante duras, a nível da direção das unidades, da coordenação dos 

cursos. O Reitor mudou o posicionamento dele e ele realmente está empenhado 

nisso, que é evidentemente, pelo que se percebe nas entrelinhas, é também uma 

cobrança forte do próprio governador do estado. O governador não está nada 

satisfeito com os retornos do que tem investido, e a universidade é justamente um 

deles, e o setor de educação especificamente, com mais ainda propriedade 

(02/02/2010). 

 

 

 A afirmação: “a universidade precisa tomar conta da sua qualidade como um todo, tem 

que ser uma unidade” se ancora na ação do reitor através da “reitoria itinerante”. Não 

conseguimos perceber significativa diferença entre a resposta do entrevistado Mario Medeiros 

e a ação do reitor, tendo em vista que durante as visitas sobre a questão do desempenho a 

relação com as unidades é, também ou principalmente, de cobrança: “fazendo cobranças 

bastante duras, a nível da direção das unidades, da coordenação dos cursos”. Fazer cobranças 

faz significar que a responsabilidade com o desempenho precisa ser resolvida nas unidades e 

nos cursos, uma ação diferente daquela que busca soluções para os problemas encontrados e 

propõe mudanças. Tal ação se associa ao que Ball (2005) denomina de “performatividade”, 

quando os desempenhos de sujeitos individuais ou de organizações são considerados em 

relação a parâmetros de resultado, servindo como balizadores de “qualidade”. 

 No discurso do entrevistado Mario Medeiros, as expressões “o todo” e “a unidade” são 

postas em relação a um cuidado da universidade quanto à “qualidade”. Esta qualidade deve 

ser buscada para o setor da educação, que nesse discurso, não é das licenciaturas, antes do 

                                                 
92

 Visita in loco do Reitor e pró-reitores às unidades, para uma discussão colegiada e participativa dos problemas 

e busca de soluções – explicação dada pelo Pró-Reitor Administrativo Prof. José Thomaz Medeiros Correia. 
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“desempenho acadêmico”, ou seja, dos resultados alcançados no ENADE, problema que para 

a universidade tem repercutido em outras esferas, representadas na “insatisfação do 

governador do estado”. Chama-nos a atenção a expressão “a universidade precisa tomar 

conta”, em outras palavras, cuidar, responsabilizar-se, que vai em direção oposta ao 

enunciado “problemas que eu não atribuo à Universidade” ou “tem que ser respondidas nos 

cursos, nas unidades”. Assim há um conflito sobre o discurso - problema do desempenho 

acadêmico. As duas falas significam um campo em disputa, colocado em evidência diante dos 

resultados dos alunos no ENADE. Nesse sentido, a avaliação interpela os sujeitos, como 

afirmou Dias Sobrinho (2005), revelando-se espaço de lutas. 

 Segundo o ex-Secretário de Ciência e Tecnologia, professor Anderson Stevens 

Leônidas Gomes
93

, a avaliação é necessária desde que seja externa e desde que sejam 

cumpridos os acordos feitos entre as partes: 

 

Existem três palavrinhas que as pessoas não gostam muito: avaliação, competência e 

envolvimento. E veja não ter competência não significa que a pessoa seja 

incompetente. É apenas que não atende aos critérios, e aqueles critérios. O fato é que 

ser avaliado ninguém gosta. As pessoas acham que as avaliações são para punir. A 

CAPES desde 85 avalia para a gente chegar até onde temos chegado e temos muito 

para caminhar. Veja a UPE, por exemplo, apesar de seus tantos anos de vida, tem 

uma pós-graduação que não evolui, outra coisa (...). Quando eu estava à frente da 

Secretaria uma das coisas que eu desenvolvi foi fazer uma avaliação institucional 

externa da UPE: “O que a UPE deveria ser daqui a 10 anos?” Isso foi feito pelo 

CGEE. Eles levantaram tudo, para continuar como universidade, e houve um 

envolvimento positivo dos professores, da administração da UPE, chegaram a um 

diagnóstico parcial. Eu nunca recebi nenhum relatório ou documento da avaliação 

interna com proposições, ou levantando o que precisava ser corrigido nos próximos 

dez anos, por exemplo. O que esta comissão fez foi exatamente isso. Identificou a 

falta de identidade, identificou a falta de muitas coisas. Uma das coisas que a 

avaliação externa observou é que existem muitas universidades dentro da 

universidade (05/09/2011). 

 

 O ex-Secretário de Ciência e Tecnologia elabora um enunciado sobre o problema 

como sendo dos cursos ou das unidades, mas como da universidade e salienta a necessidade 

da avaliação como diagnóstico. Diagnóstico para tomada de decisão a partir do levantamento 

das necessidades. Nesse sentido, justifica a necessidade de uma avaliação externa não no 

sentido de punição, mas de proposição, como salientam De Sordi (2002) e Dias Sobrinho 

(2003). Entretanto, o campo em disputa retorna na fala do ex-Secretário quando relembra que 

o relatório parcial observa a “existência de muitas universidades dentro da universidade”. 

Uma memória discursiva vem sendo repetida com vários sentidos: mosaico, várias 

universidades dentro da universidade. 
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 Na atual gestão, é Secretário de Educação do Governo de Pernambuco. 
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 Outro elemento que foi citado na entrevista de Mario Medeiros e que é reforçado na 

entrevista do ex-Secretário Anderson Gomes é sobre os investimentos que estão sendo feitos. 

Como salientou o entrevistado Mario Medeiros: “O governador não está nada satisfeito com 

os retornos do que tem investido, e a universidade é justamente um deles”. Afirma o ex-

Secretário que 

 

Quando eu assumi lá, o Governador me explicou todo o investimento que tinha sido 

feito na UPE na gestão dele, e esse investimento não tinha tido o devido retorno. Eu 

participei de reuniões, onde o Governo do Estado colocou recursos, foi feito um 

termo de ajuste, estou falando na área médica, que eu vi, e não se cumpriu. Eu vi no 

papel. E agora reclamam da abertura do curso de Medicina em Garanhuns porque 

primeiro tem que melhorar o que tem aqui. Mas todo o investimento foi feito para 

melhorar aqui. Por que não melhorou? A avaliação precisa ser apropriada e não 

apenas reclamada. Ou seja, compreender e resolver. Então se eu olho e vejo o que 

preciso e dou as condições e diante das condições não dou retorno. Então o governo 

agora diz: você faz isso para eu lhe dar mais. Aí, pessoal diz: o governo não dá nada, 

não liga. Eu não concordo (05/09/2011). 

 

 

 A cobrança por resultados assenta-se na lógica de “gerenciamento” e 

“performatividade” (MARBACK NETO, 2007), na qual os resultados justificam os 

investimentos. Assim sendo, sem resultados não há razão para investimentos, e diante de 

investimentos sem resultados não se justificam novos investimentos. 

Nessa concepção, a avaliação é essencial assim como a busca e o uso de mecanismos 

externos de avaliação que têm sido usados como parâmetros da “qualidade” institucional em 

tempos de regulação, como observa a seção do editorial do Jornal do Commercio, sob o título: 

“A expansão da UPE”:  

 

A Universidade Estadual da Paraíba, por exemplo, serve-se desse mecanismo de 

avaliação – o Webometrics Ranking of Word Universities – para alardear que é a 

melhor entre as universidades estaduais do Norte e Nordeste. O que permite que 

uma unidade de ensino superior obtenha essa distinção da medição internacional é 

sobretudo, a pesquisa. De outro lado, temos as medições do MEC, seu Índice Geral 

de Cursos, um indicador de qualidade de instituições de ensino superior. Aí é aferida 

a qualidade dos cursos de graduação, mestrado e doutorado, com repercussão 

imediata sobre os estudantes que procuram as escolas preferencialmente de acordo 

com o ranking das melhores faculdades, universidades, escolas e institutos, de 

acordo com o ministério de educação. Esta monitoração teoricamente estimula as 

unidades a buscarem uma melhor posição no ranking o que certamente deve estar 

acontecendo com a nossa Universidade de Pernambuco. Mas por enquanto não 

temos como soltar rojões. (JC 4 de dezembro/2010, Editorial p. 20. OPINIÃO). 

 

 

 Os resultados da avaliação externa atribuem um valor a uma instituição e não 

necessariamente a um curso. Nesse sentido, o trabalho da avaliação institucional precisa 

diagnosticar a instituição e não reforçar a individualidade dos cursos, o que vem sendo 
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observado nas expressões de “mosaico” e “cercado” no interior da universidade, o que não 

aparece no Editorial do JC com a expressão “Nossa Universidade”. 

  Na posse da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que ocorreu em 10 de fevereiro de 

2010, o reitor Carlos Fernando de Araújo Calado
 
enfatiza a necessidade de construir uma 

“nova universidade”, a partir de uma “nova compreensão”, ou seja, concebê-la distante dos 

processos individualizadores e isolacionistas. Afirma o reitor:  

 

Mesmo que na prática, ainda vemos muitos segmentos, onde cada um faz seu 

cercadinho e acha que seu desafio está contido só ali, e o outro não é o seu desafio. 

Mas o desafio é de todos nós. Podemos estar separados fisicamente, mas fazendo 

parte de uma só instituição. Tenho certeza, professora Rute, que este desafio será 

muito mais fácil vencido, na medida em que você consiga de fato integrar esse 

conjunto para uma ação institucional. Para que a gente despersonalize essa 

universidade de uma vez por todas e passe a entender que nós todos representamos 

uma instituição (10/02/2010). 

 

 

 Advoga o discurso “de uma só instituição” no início do enunciado. Entretanto, ao final 

da fala, há o retorno modificado da segmentação quando expressa a representação nos 

seguintes termos: “nós todos representamos uma instituição” ou como organizado no início do 

trecho “uma só instituição”. A tensão do enunciado estabelece como pólos opositores 

“segmentação” e “uma só instituição”, fazendo emergir um campo que vem se constituindo 

como de disputa. Torna-se evidente na fala do reitor o reconhecimento de “cercados”, o que 

poderia se justificar diante da evidência de uma separação física, talvez relacionada à 

estrutura multicampi, ou mesmo à separação física dos prédios, ou ainda à diversidade dos 

campi, mesmo na região metropolitana. Entretanto, na enunciação, a separação física não 

justifica a ausência do reconhecimento de que todas as unidades são representação da UPE: 

“fazendo parte de uma só instituição” ou “o desafio é de todos nós” ou ainda “integrar esse 

conjunto para uma ação institucional”. 

 A evidência dos “segmentos” ou “cercados” é, na fala do reitor, um problema que 

precisa ser vencido: ”Para a gente despersonalizar essa universidade de uma vez por todas”. O 

reitor parece reconhecer o campo discursivo em disputa quando elabora o enunciado 

“cercado” que trata a universidade fragmentando-a e praticamente desafia os currais, 

compreendidos enquanto “cercadinhos”. Apesar de a UPE ser uma universidade nova, o 

desafio, segundo o reitor, é o de se construir uma “nova universidade”, nova no sentido de 

uma universidade constituída a partir de uma ação institucional como resultado da “integração 
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do conjunto”, utilizando como estratégia a “reitoria itinerante”. Entretanto, parece-nos que 

coloca esse desafio também para a CPA. 

 Ao significar a segmentação não fala de mosaico, fala de “cercadinho”. A imagem de 

um cercadinho difere da imagem de um curral, mas ambos os espaços pressupõem a 

existência de “donos”.  

 O “cercado” é um lugar que, a princípio, não se relacionaria com o lugar da 

universidade, como apresenta Chauí (2003), pois o “cercado” é lugar de confinamento que 

significa a universidade como um lugar confinado, que não possibilita opções e no qual há o 

aprisionamento. Os sujeitos estão encurralados, limitados em relação à “escolha”: aquela que 

o “dono” do cercado determina. 

 O discurso do cercado exprime o que o discurso do „mosaico‟ parece querer esconder. 

À medida que o mosaico traduz a formação da fragmentação, esconde a personalização e o 

aprisionamento dos sujeitos. O cercado faz significar um lugar com “donos”, num mosaico 

onde tudo se encaixa perfeitamente, é uma questão de ajuste de peças, não há a luta, a disputa, 

é apenas uma questão de ajuste, de encaixe. No cercado há o domínio e a separação. 

 A Universidade vive a tensão sobre a sua significação: entre a visão do mosaico em 

dois mosaicos, o da “excelência” e o da “licenciatura” e a visão do cercado que apresenta a 

delimitação do espaço, a luta pela posse e propriedade do campo de ação, da definição da 

atuação dos sujeitos, da personalização e da identificação. Parece-nos que a luta entre o que é 

e o que não é legítimo, como enfatizou Mutzenberg (2008), está presente nas relações no 

campo discursivo e estas são constituídas de relações de poder, na busca do domínio do 

campo. 

 Em entrevista ao JC, em 12 de setembro de 2010, na seção Cidades, página 06, o 

Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado enfatiza, em relação à proposta de sua nova Gestão, 

os avanços já possibilitados em sua primeira gestão e afirma que a “verdadeira universidade” 

está sendo constituída a partir da transformação da cultura do isolamento das unidades. O 

enunciado “verdadeira universidade” se contrapõe ao enunciado “nova universidade”, 

utilizado na posse da CPA. Parece-nos que ao enfatizar uma “verdadeira universidade”, faz 

significar que ainda não há uma universidade de verdade, mas que essa precisa ser construída. 

Afirma o reitor: “Começamos a constituir uma verdadeira universidade, criamos condições 

para transformar a cultura das unidades isoladas na cultura de universidade”. 

 Parece-nos que a ação de constituir a verdadeira universidade exige a quebra do 

isolamento, pois “transformar a cultura das unidades isoladas na cultura de universidade” é 
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reconhecer como cultura atual da universidade a das unidades isoladas. O “isolamento das 

unidades” faz retornar o “cercado” do discurso de posse da CPA, “onde cada um faz seu 

cercadinho e acha que seu desafio está contido só ali, e o outro não é o seu desafio”. No atual 

discurso, o “isolamento” faz significar o distanciamento e o fechamento das unidades o que 

tem impedido a construção da “verdadeira universidade”. Entretanto, “começamos a constituir 

uma verdadeira unidade” permite inferir que a universidade que se tem ainda não é 

verdadeiramente universidade. Essa inferência é confirmada na fala do reitor através da 

apresentação de elementos que se fazem necessários para a constituição de uma universidade, 

a partir de critérios externos, os quais precisam ser vencidos. Complementa o reitor (Ibidem): 

 

O Ministério da Educação vai reavaliar, em 2016, o que é universidade, centro 

universitário e faculdade. Vamos trabalhar para garantir que continuemos como 

universidade. Para isso, devemos ter dois doutorados. Hoje temos apenas um. É 

preciso ainda oferecer quatro mestrados. Já temos 13. A instituição deve ser avaliada 

com conceito 4 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Atualmente, a UPE é conceito 3. No Enade, a média dos cursos deve ser 4. A nossa 

é 3. Alcançar esses requisitos será um dos nossos desafios (12/09/2010). 

 

 

 Na explicitação dos desafios, ressalta os critérios estabelecidos pelo CNE/CES 

Resolução nº. 3/2010 para credenciamento e recredenciamento das universidades. Constituir-

se como universidade não é apenas uma questão de identificar-se ou reconhecer-se como 

universidade, mas apresentar-se com características de universidade, conforme a 

regulamentação. O reconhecimento de que tem “cursos de excelência”, que esses são 

“históricos”, não é suficiente para constituir-se como universidade, nem tão pouco separar o 

mosaico das licenciaturas do conjunto da universidade, que mesmo constituindo um problema 

em relação ao desempenho acadêmico não seria o responsável exclusivo pela possibilidade da 

perda do status de universidade. Nesse sentido, há a necessidade de dois doutorados e atingir 

o conceito institucional quatro, conforme o estabelecido na Resolução. Discutindo sobre a 

identidade institucional, Avilla e Eyng (2005, p. 998) afirmam que 

 

Isto implica dizer que não basta apenas a identidade individual, mas é de suma 

importância que a instituição atinja a identidade social, isto é, sua projeção no 

contexto sócio-histórico, pelos atributos que possui como seus projetos, 

planejamento, referencial histórico e social, sua missão. 

 

 O reconhecimento da identidade da universidade, além de uma construção individual, 

é uma construção social, tendo em vista que esta é construída a partir de critérios que a 
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instituição estabelece de reconhecimento e distanciamento em relação a outras instituições. 

Reconhece-se como fazendo parte de um grupo como possuidora de atributos considerados 

legítimos socialmente. Nesse sentido, a identidade se constitui no campo discursivo que 

define o que é e o que não é uma universidade.   

 Como afirmou Barrett (2007), para a constituição dos sentidos os sujeitos constroem 

sistemas classificatórios; esses sistemas ou regras validam, distribuem e consentem o capital 

produzido em um espaço de luta (BOURDIEU, 2010). 

 No campo discursivo, os processos regulatórios constituem os critérios da política em 

relação ao sistema institucional através de indicadores como o Conceito Preliminar dos 

Cursos (CPC) e o Índice Geral dos Cursos (IGC). A disputa no campo discursivo sobre a 

identidade das instituições tem provocado o surgimento de portarias, notas técnicas, como a 

que estabelece a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação/2006 (CTAA), cuja 

finalidade é o acompanhamento dos processos de avaliação institucional externa e dos cursos 

de graduação; Portaria Normativa sobre o CPC/2008; Portaria Normativa que institui o 

IGC/2008 e as notas técnicas publicadas sobre o cálculo do CPC em 2008 e o Cálculo do IGC 

em 2009. 

 O processo avaliativo-regulatório do SINAES vem sendo acrescido de indicadores. Se 

compararmos o número de conceitos adotados e divulgados pelo MEC desde a sua primeira 

divulgação, constatamos que houve um aumento de um para quatro conceitos. Na primeira 

divulgação foi apresentado o conceito do ENADE, resultante do desempenho de alunos 

ingressantes e concluintes nas provas. Em 2005, foi instituído pelo INEP o Índice de 

Diferença de Desempenho (IDD). O IDD procurou responder a críticas que apontavam um 

possível favorecimento das instituições públicas, que obtiveram conceitos elevados em 

relação ao nível de seus alunos ingressantes. Em 2007, foi instituído o Conceito Preliminar de 

Curso (CPC), que sintetizava os resultados dos conceitos ENADE e IDD num único valor, 

agregando outros fatores tais como: instalações e infraestrutura, recursos didáticos, percentual 

de doutores e percentual de professores com tempo integral (MEC/INEP, 2008). Em 2008, 

com a adoção do Índice Geral de Cursos (IGC) inicia-se uma nova etapa nas avaliações em 

larga escala com a divulgação anual do IGC das IES. O índice IGC depende fortemente da 

média do CPC e, em menor grau, da média dos conceitos dos programas de pós-graduação de 

cada IES. É um indicador que busca expressar a qualidade de todos os cursos de graduação, 

mestrado e doutorado de uma Instituição de Ensino Superior (IES), distribuídos na totalidade 

de campi e municípios onde atua. No cálculo do IGG, 81% da nota é composta pelos 
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indicadores: ENADE (40%), IDD (30%), Instalações e Infraestrutura (3%) e Recursos 

Didáticos (8%) (MEC/INEP, 2009). 

 Nesse sentido, o “desafio” da UPE extrapola a questão do “mosaico das licenciaturas”, 

ao mesmo tempo em que o agrega no conjunto de desafios a serem alcançados para o 

recredenciamento como universidade. Logo, o “problema” não se localizaria no “mosaico das 

licenciaturas” como pontuou a presidente da CPA. 

 

6.2 Avaliação Institucional e universidade 

 

 Quando perguntado sobre a relação entre a Avaliação Institucional (AI) e a 

universidade, o entrevistado Mario Medeiros respondeu: “A avaliação sempre nos ajuda a 

pensar e hoje tem nos ajudado a pensar a universidade mesma” (02/02/2010). O trabalho de 

AI começou a ser desenvolvido na UPE como parte da compreensão de que a avaliação “nos 

ajuda a pensar”. Assim como defende Fernandes (2001), a avaliação permite esse 

questionamento sobre a IES, definido pela autora como “olhar para dentro”. A avaliação ajuda 

a pensar. Entretanto, como salienta o nosso entrevistado Mario Medeiros, “tem nos ajudado a 

pensar a universidade”, uma concepção muito próxima do que Fernandes (2001) assinala 

como analisar os contextos, questionar o fazer da instituição, sua missão e sua razão de ser. 

Esclarece o entrevistado que a unidade em que está lotado já desenvolvia um trabalho de 

avaliação institucional, antes da adesão ao SINAES. Para este trabalho foi construído um 

instrumento pela própria unidade.  

 

Nós já tínhamos uma história de avaliação institucional
94

 e quando eu cheguei a 

casa, me integrei nessa avaliação, porque entendi que os resultados que o curso 

vinha apresentando eram baixíssimos, e essa minha preocupação levou o diretor a 

me indicar para essa comissão (Entrevista com Medeiros, 02/02/2010). 
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 Segundo o I Relatório da CPA 2004-2006: “Na revisão documental sobre a história da avaliação na UPE, 

encontramos relato de avaliação institucional, que teve início em 1997, consubstanciado no Projeto de 

Avaliação Institucional da Universidade apresentada ao MEC/SESU, para sua integração no Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – PAIUB, lançado em 1993 pelo Ministério da Educação 

e do Desporto, com o propósito de incentivar a auto-avaliação institucional das universidades do País, e que 

previa na concepção de seus objetivos e metodologias as etapas de sensibilização, avaliação interna, avaliação 

externa e reavaliação”. Naquelas reflexões e prospecções sobre o processo de Avaliação no âmbito da UPE, 

levantam-se considerações, depoimentos dos diretores das Unidades e de responsáveis pelas Comissões 

Setoriais de Avaliação, buscando delinear problemas e propor recomendações sobre a condução da avaliação 

institucional na UPE (CPA/UPE, Relatório 2004 – 2006, 2006, p. 5-6). “Ladeado com o processo de Avaliação 

Institucional iniciado em 1997, tramitou no mesmo interregno, ou seja, segunda metade da década de 1990, 

mediante um amplo processo participativo envolvendo as lideranças da Instituição o documento denominado 

„Plano Estratégico da UPE para o período 1996 – 2000‟” (Ibidem, p. 7). 
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 A preocupação demonstrada com os resultados obtidos pelos alunos no ENADE o fez 

participar das discussões antes mesmo de fazer parte da Comissão Setorial de Avaliação 

(CSA) e foi essa adesão ao trabalho de reflexão sobre os resultados que desencadeou sua 

indicação para a CSA. Entretanto, como salientam Fernandes (2001), De Sordi (2002) e Dias 

Sobrinho (2005), a esfera da tomada de decisão é a esfera política da mudança e não é a 

avaliação que opera a mudança, mas os sujeitos. Mario Medeiros revela na sua entrevista que 

 

Nós fizemos duas tentativas lá, nós criamos um instrumento de avaliação e depois 

achamos que era por bem utilizarmos aquele instrumento, não me lembro do órgão 

(...) da CONAES. Aquele instrumento é de fato muito bom, mas a grande questão 

não é essa. No caso da nossa instituição, ela sabe onde estão o gargalo e os pontos 

de estrangulamento. E a grande questão é como você transfere esse conhecimento 

acumulado para a prática? Como é que, ou melhor, quando um diagnóstico vira um 

programa de trabalho coerente para resolver os problemas que foram indicados? De 

fato é uma questão de planejamento (02/02/2010). 

 

 

 Parece-nos que, segundo o entrevistado, a questão que se coloca na esfera da AI não 

está na coleta de dados, nem no diagnóstico, mas na efetiva tomada de decisão, “quando é que 

um diagnóstico vira um programa de trabalho coerente para resolver os problemas 

indicados?”. 

 Avaliar implica ir além de explicar, conhecer, interpretar, pois implica em um 

processo de tomada de decisão visando à intervenção. Mas como intervir se a intervenção 

pode gerar mudanças, pode requerer mudanças e pode exigir mudanças? O que implica 

tensionar o campo das práticas sedimentadas pelos sujeitos, respeitando as referências dos 

indivíduos e dos grupos? Como já afirmou Fernandes (2001), estamos no campo dos sentidos 

construídos pelos sujeitos, que formam uma cultura, uma identidade. E mesmo sabendo “onde 

estão o gargalo e os pontos de estrangulamento”, como atingir esse campo dos sentidos 

construídos? Como afirmou outro membro da CSA/CISAM, em conversa informal durante a 

posse da CPA
95

, “A avaliação é parte integrante de um processo de mudanças. Um processo 

que vai enfrentar muita resistência”. Nesse sentido, o “ato de pensar”, que é reflexivo, precisa 

ser assumido também como propositivo, para que o ciclo avaliativo se complete efetivamente, 

para que a mudança se efetive, o que não ocorre livre de resistências. 

 Estudando casos que apontam para o desenvolvimento de universidades na perspectiva 

da transformação, Clark (1998) aponta o que define por “caminhos da transformação”. Entre 

as características deste caminho, apresenta o autor o heartland, que poderia ser traduzido por 
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coração, a área mais importante ou central, onde estão as crenças, os valores e a tradição, o 

campo das práticas que se fixaram. Sendo a transformação o resultado da intencionalidade dos 

sujeitos, a mudança não é acidental, nem acontece por conta de programas, ela ocorre quando 

os sujeitos e as instituições intencionalmente buscam formas orientadas e estruturadas para 

mudar, isso coloca uma intencionalidade institucional para além da prática reflexiva que a 

Avaliação Institucional pode proporcionar. “Tal trabalho de transformação deve ser feito 

localmente, na própria universidade. E deve se estender por anos que freqüentemente se 

tornam décadas. Esse trabalho sustentado chama a uma ação coletiva que leva a novas 

práticas e crenças”
96

 (Ibidem, p. 8). 

 O trabalho de transformação é, para o autor, um processo contínuo, pois a mudança é 

uma construção coletiva e não apenas a aplicação de metodologias/procedimentos distante das 

crenças dos sujeitos. O trabalho de transformação exige que as práticas sedimentadas sejam 

transformadas, as crenças sejam ressignificadas de forma a construir uma nova cultura na 

universidade. Transferir o conhecimento para a prática é compreender que não basta 

conhecer, pois a avaliação não é a mudança, sua ação é dar os instrumentos reflexivos para 

que a mudança opere. A tomada de decisão que envolve mudança defende o princípio que 

decidir vem de cisão, romper e mudar. Este caminho é o da escolha dos sujeitos no âmbito das 

práticas em ação. Nesse sentido, o aspecto instrumental da avaliação, como enfatizam 

Stufflebeam e Shinkfield (1995), como ferramenta para tomada de decisão só faz sentido se o 

propósito não é demonstrar as falhas, conhecer os problemas, os “gargalos” e as dificuldades, 

mas promover processos de aperfeiçoamento constante: ter a coragem de mudar, permitir-se 

mudar, conhecer para mudar e para intervir, tendo como objetivos os valores, as crenças, as 

histórias e os sujeitos. Assim, a mudança leva em conta a intencionalidade dos sujeitos. 

 No II Seminário de Autoavaliação da UPE, realizado em 9 e 10 de dezembro de 2010, 

promovido pela CPA, o reitor, Carlos Fernando de Araújo Calado, enfatizou a necessidade de 

mudança, relacionando-a como função de todos, resultado de uma ação integrada. Afirma o 

reitor: “Não é a avaliação que traz a qualidade (...). Ela só será forte se nos integrarmos”. A 

questão da qualidade almejada nos parece situar que a esfera da mudança está com os sujeitos, 

os quais trazem sentido à avaliação e a tornam forte. A qualidade é resultado da busca dos 

sujeitos. Tal compreensão também foi afirmada pelo entrevistado Mario Medeiros, ao 

defender a necessidade de sair do diagnóstico proporcionado pela avaliação: “como um 
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 “Such transforming work must be done locally, in the university itself. It must extend over years that often 
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diagnóstico vira um programa de trabalho?”. Ou ainda como afirmou outro sujeito que 

compõe a CPA/reitoria, em conversa informal: “a avaliação só funciona junto com o 

planejamento”. Não basta saber dos problemas, faz-se necessário um programa de trabalho 

que enfrente os problemas, e isso não está mais na esfera da avaliação, antes na esfera das 

decisões políticas. A esfera da decisão exige uma ação com base nos valores, crenças, que se 

materializam no planejamento. Clark (1998, p. 8) também afirma que “os valores 

organizacionais não podem ser tratados independentemente das estruturas e procedimentos 

pelos quais eles são expressos”
97

. Valores e crenças se enraízam em práticas sociais, e a 

mudança parte do conhecimento destas e da construção de novas crenças e valores “que mais 

tarde se torna um elaborado grupo de crenças, o qual, se difundido no „heartland‟, se torna 

uma cultura na universidade. Culturas fortes são enraizadas em práticas fortes
98

” (Ibidem, p. 

7). 

 Só há mudança quando essa se torna enraizada nas práticas, que expressam as crenças 

dos sujeitos, um trabalho de transformação que deve ser feito localmente, na própria 

universidade, como afirmou Clark (1998), e exige uma ação coletiva, na construção de novas 

práticas e crenças gestadas na universidade pelos sujeitos que fazem a universidade. 

 Segundo os relatórios de atividades da CPA de 2009 e 2010, a UPE oferta 50 cursos. 

Destes em 2009, apenas 04 (quatro) cursos realizaram e encaminharam à CPA seu relatório de 

autoavaliação. Em 2010, esse número aumentou para 27 autoavaliações enviadas. Segundo a 

presidente da CPA, na apresentação do Relatório de Avaliação Institucional, no 2º Seminário 

de Autoavaliação, em dezembro de 2010, houve visivelmente um progresso na participação 

dos cursos em relação a essa atividade. Afirma a presidente: “dessa forma avançamos numa 

proporção de 8% para 52% nos cursos envolvidos no processo de autoconhecimento através 

da aplicação dos instrumentos de autoavaliação de cursos”. Entretanto, salienta ainda a 

presidente da CPA, em palestra no II Seminário, que a dificuldade de adesão tem sido um dos 

problemas enfrentados desde 1997, conforme seu relato sobre a trajetória da prática avaliativa 

na UPE. Continua elencando a coordenadora o que vem dificultando o processo de avaliação 

institucional na UPE: 

 

As dificuldades encontradas ao processo de adesão das unidades ao projeto de 

avaliação institucional revelam a grande diversidade conceitual sobre avaliação no 

emprego de diferentes enfoques teórico-práticos, de vários modelos e procedimentos 
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 Organizational values ought not to be treated independently of the structures and procedures through which 

they are expressed”. 
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 “That later becomes elaborated into a set of beliefs which, if diffused in the heartland, becomes a university 

wide culture. Strong cultures are rooted in strong practices”.  
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antes, simultaneamente e mesmo depois de iniciado o projeto da universidade, 

resultante de: baixo investimento de leituras e reflexões das bases conceituais e 

metodologias e documentos que norteavam o projeto; contradição entre o discurso 

dos gestores e o real desenvolvimento do projeto; herança de uma cultura de 

unidades isoladas com independência; distância geográfica; a autonomia 

orçamentária (09/12/2010). 

 

 As dificuldades da adesão podem ser explicadas diante da diversidade sobre o conceito 

de avaliação, que se expressa inclusive no uso de diferentes metodologias de autoavaliação 

dos cursos. A presidente elenca como fatores explicativos da baixa adesão: o isolamento e 

independência das unidades, a estrutura multicampi, o discurso dos gestores frente às 

possibilidades de operacionalização do projeto e autonomia não financeira. Parecem-nos que 

os problemas são conhecidos, alguns, resultado de uma “herança” e não foram localizados a 

partir da adesão ao SINAES, antes, já eram diagnosticados como “herança de uma cultura de 

unidades isoladas” e continuam na atualidade. Como afirmou o entrevistado Mario Medeiros: 

“no caso da nossa instituição ela sabe”, há o conhecimento dos “gargalos”, não apenas pelas 

unidades, mas na universidade como um todo. Se há o conhecimento porque não há mudanças 

para o nosso entrevistado, Mario Medeiros, para que a mudança se concretize faz-se 

necessário construir um “planejamento”, compreendido como uma ação para mudança, o que 

se torna possível se aliado à construção de crenças e valores novos. Para Avilla e Eyng (2005, 

p. 1003), planejamento e avaliação são estratégicos na constituição de uma identidade 

institucional: 

 

nos deparamos com dois organizadores intencionais da configuração desta 

identidade, a saber, o planejamento e a avaliação institucional que contribuem pela 

função que possuem e pelos elementos que estabelecem para a configuração de tal 

identidade. 
 

 O uso da avaliação institucional como uma decisão intencional da IES se completa na 

ação do planejamento: na definição intencional das ações diante do diagnóstico e da ação de 

reflexão sobre os resultados. No caso da UPE, enquanto a AI ainda busca se consolidar como 

prática institucional, o planejamento é uma ação distanciada dos problemas, logo não se 

materializa em mudanças efetivas. 

 

6.3 Planejamento e Tomada de decisão 

 

 Por que é tão difícil, nesse sentido, construir um planejamento? Focalizamos nessa 

seção as falas dos sujeitos em relação a essa questão. Para Mario Medeiros: 
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No nosso caso específico, agora em 2010, nós teremos resolvido todos os problemas 

de infraestrutura da faculdade, não restará um único problema de infraestrutura que 

não esteja resolvido. Desde biblioteca, computadores, as salas com data show – 

equipada -, enfim, os últimos problemas de infraestrutura que nós temos serão 

resolvidos em 2010 e mais tardar em 2011, inclusive salas e prédios construídos e 

tudo mais, não haverá problemas de infraestrutura. A grande questão que se coloca 

(...) aí foi mais difícil e está sendo mais difícil, foi o problema da biblioteca. E que 

você descamba num processo de licitação e licitação é muito complicado e, licitação 

de livros, ainda muito mais, de tal sorte que temos o dinheiro para comprar todos os 

livros que a gente quiser, mas não temos, porque o procedimento licitatório não anda 

porque é muito complexo. E, bom (...), isso é um problema de infraestrutura que está 

entravado, mas que será resolvido em 2010, 2011 (02/02/2010). 

 

 

 Na primeira parte do extrato de fala do entrevistado, o problema não estaria localizado 

em questões de infraestrutura, pois estes problemas estariam resolvidos, foram diagnosticados 

com o processo de avaliação e foram traduzidos em planejamento, sem problema. Mesmo 

reconhecendo as dificuldades que envolvem as licitações, isso estaria resolvido, ou se 

resolveria. Onde, então, estaria o problema? Ao persistir na questão, o entrevistado esclarece: 

 

 Na minha unidade eu costumo dizer toda vez ao meu diretor, que nós não temos 

mais problemas de infraestrutura, nós temos problemas pedagógicos. Mas as formas 

são muito difíceis, pois uma coisa, todo mundo concorda em construir uma parede, 

todo mundo concorda que cada professor deve ter uma sala, todo mundo concorda 

com isso. Mas agora, quando você começa dizer que o professor não pode chegar às 

07h30min porque o horário dele é às 7. Que não pode estar faltando por qualquer 

coisa, tem que apresentar um planejamento, tem que discutir os conteúdos, tem que 

usar certas estratégias de ensino (...). Quem vai dizer a ele? Ele é autônomo. E não 

quer qualquer interferência no trabalho dele, ele sequer se dá ao trabalho de vir 

discutir com os pares, o que está sendo feito na sala de aula. Entendeu? Isso não 

muda, não muda (silêncio) (02/02/2010). 

 

 

 Tendo em vista as questões colocadas sobre os “problemas pedagógicos”, há duas 

dimensões a destacar: uma dimensão pedagógica na elaboração dos planos, estratégias de 

ensino, conteúdo e outra dimensão na gestão de pessoas exemplificado no horário a ser 

cumprido e faltas. O Primeiro Relatório da CPA elenca algumas questões sobre a prática 

docente relacionadas à metodologia, relação professor-aluno, atualização pedagógica. No item 

“relação pedagógica e metodologia”, afirma o relatório que, “Por outro lado, também 

verificamos que foram pontuados como negativo os aspectos de: desinteresse do professor, 

baixo nível do ensino, insuficiência de atividade de campo” (CPA, 2006, p. 72). No item 

atualização pedagógica: “Inadequação das ferramentas e do uso de novas metodologias, que 

esteja em sintonia com as reformas curriculares” (Ibidem, p. 73) assim como no item 

formação pedagógica: “Se faz necessária uma reciclagem dos professores da casa, pois a 
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maioria ainda ensina de forma “antiga” em relação à pedagogia que os mesmos utilizam” 

(Ibidem). 

 Em relação à formação do professor do ensino superior, Cunha (2005) afirma a 

necessidade de uma formação do profissional docente para os que atuam no âmbito do ensino 

na educação superior caracterizada como contínua, fruto de um investimento pessoal e 

institucional, sem excluir os demais docentes nos outros níveis de ensino. Isto porque a 

identidade profissional docente se constrói como prática individual e coletiva. Compreender a 

autonomia do professor não significa aceitar como possibilidade o isolamento em sua prática. 

A docência apesar da marca pessoal é essencialmente coletiva. Fazemo-nos professores na 

interface entre o individual e coletivo: nas trocas, nos debates, nos confrontos, nas reflexões, 

na discussão com os pares acerca dos conteúdos, das estratégias de ensino, das descobertas, 

das pesquisas, dos resultados, dos avanços e retrocessos. Constrói-se nesse movimento uma 

identidade que é ao mesmo tempo individual e coletiva. O isolamento das práticas em nome 

da autonomia não apenas tem individualizado, mas fragmentado o próprio fazer docente, não 

permitindo também a construção de uma identidade docente que é individual e socialmente 

construída nas práticas dos sujeitos. O isolamento, como afirmou o entrevistado Mario 

Medeiros, “não muda, não muda (silêncio)”, ou melhor, não possibilita processos de 

mudança, entretanto, para além do isolamento das práticas, a ausência de uma efetiva atuação 

gestora contribui para a dificuldade da mudança. 

 Segundo Clark (1998), a mudança não é resultado de consenso, mas de 

reconhecimento da possibilidade de empreender processos ancorados na necessidade de que 

esses processos aconteçam. Na posse da CPA, a analista técnica Mônica Maria de Arruda 

Cavalcanti, membro da CPA e CSA/HUOC
99

, apresentou a experiência vivenciada pela 

Comissão dos Hospitais em relação ao processo de avaliação: 

 
Não me sinto mais Comissão só do HUOC eu faço parte da Comissão dos Hospitais, 

principalmente porque o que nos uniu foi o sentimento de um desafio conjunto e a 

vontade de superar. Quando a gente tem um desafio grande, e a gente encontra 

dificuldade, a gente também encontra dificuldade e necessidade para superar, mas 

para isso a gente se une. Foi o que aconteceu com a gente, dos hospitais. A gente 

poderia fazer tudo sozinho, cada um em seu hospital, mas seria muito difícil e não 

sei se daria o resultado que temos. Diante do Instrumento do SINAES, não nos 

sentimos contemplados em muitas questões específicas, e não estávamos vendo 

utilidade fazer uma avaliação só para cumprir, entendem? Vimos que todas as CSA 

estavam com dificuldades e decidimos juntos estudar e pesquisar aquilo que 

representaria os nossos indicadores. Teria algum sentido avaliar apenas para ter 

números a mostrar? (...) Mas não é o resultado também de um grupo, mas todos os 

sujeitos juntos. Diante da necessidade e da vontade o CISAM, o HUOC e o 
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PROCAP, construímos um instrumento de avaliação, não como resultado de uma 

ameaça, mas como uma oportunidade de melhorar. E aí pensamos: quais são os 

fundamentos de nossa escolha? E elencamos: uma efetiva qualidade na formação de 

RH, na geração de conhecimento e prestação de serviços para a população do 

nordeste do país, sem esquecer os padrões de excelência do Ministério da Saúde e 

sem esquecermos que somos unidades de Educação, então os padrões do Ministério 

de educação também foram incorporados. Reconhecemos que a gente tem um 

grande problema de identidade, ora somos saúde, ora somos educação, mas estamos 

caminhando para a construção de algo que seja saúde-educação ou educação-saúde. 

Depois a gente decidiu que não quer apenas os dados isolados, a gente quer explicar 

porque ocorrem determinados acidentes, determinadas situações e a gente vai propor 

soluções. A gente vai intervir para mudar essa realidade (10/02/2010). 

 

 Segundo o relato de Mônica Cavalcanti, necessidade e vontade associadas a uma ação 

coletiva com base em crenças e valores foi o que possibilitou a construção do instrumento de 

avaliação pela Comissão dos Hospitais “Vimos que todas as CSA estavam com dificuldades e 

decidimos juntos estudar e pesquisar aquilo que representaria os nossos indicadores. Teria 

algum sentido avaliar apenas para ter números a mostrar?”, o que demonstra uma direção 

coletiva dos sujeitos. Entretanto, a direção coletiva dos sujeitos precisa de um núcleo de 

direção que, segundo Clark (1998, p. 5), “deve abarcar os grupos administrativos centrais e os 

departamentos acadêmicos”
100

 no exercício da capacidade de “guiar” a universidade. No caso 

da Comissão dos Hospitais, os sujeitos se organizaram a partir das CSA, como afirmou 

Mônica Cavalcanti: “Diante da necessidade e da vontade o CISAM, o HUOC e o PROCAP, 

construímos um instrumento de avaliação, não como resultado de uma ameaça, mas como 

oportunidade de melhorar”, e tendo definido as crenças e os valores construíram o 

instrumento referido como “fundamentos de nossa escolha”, as bases que possibilitassem 

“intervir para mudar a realidade”. 

 Segundo Clark (1998), esse núcleo de direção torna-se uma necessidade porque a 

universidade tornou-se uma estrutura tão complexa que a enfraqueceu administrativamente. 

Articular o núcleo de direção em dois grupos torna-se essencial, tendo em vista que os grupos 

administrativos possibilitam a criação de novas estruturas e processos para quebrar “velhas 

regras” e burocracias impeditivas ao prosseguimento da mudança, enquanto que os grupos 

acadêmicos podem ajudar a assegurar que as mudanças tenham o foco acadêmico, e os 

valores acadêmicos guiem os processos de mudança. Na busca da transformação, as 

universidades precisam fortalecer o núcleo de direção para que se tornem flexíveis às 

demandas e mudanças e focadas nas resistências que possam surgir. E continua o autor: 

 
Elas sentem que nos tempos de mudanças o curso prudente de ação é estar na frente, 

moldando o impacto das demandas sobre elas, guiando em vez de deslizando. É 
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nesse aspecto precisam de novos elementos organizacionais que juntos caracterizam 

uma universidade empreendedora
101

 (Ibidem, p. 5). 

 

 

 O termo empreendedor
102

 é utilizado pelo autor distante das conotações que se fazem 

presentes no campo discursivo da educação superior, atrelado às questões gerenciais que 

trazem a relação da educação como serviço e mercado. A perspectiva defendida por Clark é 

utilizar o termo empreendedor como uma característica de sistemas sociais, “que aponta mais 

fortemente para esforços locais deliberados, para ações que levam a uma mudança na postura 

organizacional”
103

 (CLARK, 1998, p. 4). Dessa forma, o processo de mudança é aquele no 

qual a universidade muda ela mesma, não é acidental nem incidental, antes resultado de uma 

ação organizada, intencional fruto de uma resposta coletiva “tecida no chão da universidade” 

(CLARK, 2004). Ser o sujeito da mudança implica compreender não apenas o contexto 

institucional e as disputas presentes nele. É necessário ir além da instituição e perceber o 

campo de disputa no qual a universidade se insere, o campo da educação superior, e como 

fazer uso dessa disputa, mantendo um sistema de crenças e valores forte, enraizado nas 

práticas e que cultive uma identidade institucional (CLARK, 1998; 2004). 

 A mudança requer uma nova estruturação organizacional da universidade, o que 

envolve uma ação planejada, “abraçando” os centros de pesquisa interdisciplinar, a 

legitimidade disciplinar, assim como um conjunto operacional de sujeitos no trabalho focado 

e prático, cuidado quanto aos detalhes de infraestrutura, e construção de novas relações que 

desburocratizam a IES, entre outros.  

 

6.4 Avaliação e a questão da tradução do problema  

 

 Quando questionadas sobre a maior queixa que tem encontrado nos relatórios de 

autoavaliação, as entrevistadas Rute Cândido e Emília Cavalcanti afirmam que uma das 

maiores dificuldades apontadas por algumas unidades que fazem a UPE se localiza na 

infraestrutura, mas ressaltam a ausência de pessoal como um grande reclame das unidades. 

Esta necessidade também se estende à contratação de novos professores. Segundo a 

entrevistada Rute Candido, 
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 “They sense that in fast-moving times the prudent course of action is to be out in front, shaping the impact of 

demands made upon them, steering instead of drifting. It is then that they need new organizational elements 
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 „Empresarial‟ é um abrangente, mas restrito termo que referencia as atitudes e procedimentos que mais 

confiavelmente levam a universidade tornar-se autoconfiante e guiar a si mesma (CLARK, 2004, p. 6). 
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 “it point more powerfully to deliberate local effort, to actions that lead to change in organizational posture.” 
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Então é preciso enxergar na ótica do cenário da infraestrutura, pois é verdade que a 

universidade precisa melhorar a sua infraestrutura e vem fazendo com todos os 

percalços e dificuldades que encontra. A universidade vem historicamente 

melhorando, a gente pode mostrar isso nas avaliações que tem de: construção, de 

melhoria da infraestrutura do ponto de vista de melhor oportunidade de trabalho com 

mais condição, mas isso não se dá rapidamente, mas está acontecendo. Veja, mas a 

queixa grande é em relação aos funcionários de apoio de secretaria (...) quando 

existem são na maioria cedidos (19/11/2009). 

 

 

 A infraestrutura parece ser compreendida de modo muito divergente se comparar as 

afirmações do entrevistado Mário Medeiros e da entrevistada Rute Cândido. Segundo o 

entrevistado, o problema não é de infraestrutura, mas da ordem do planejamento e da ação. Já 

a presidente da CPA aponta a necessidade de melhorar a infraestrutura, reconhecendo que já 

houve investimento. O problema associado às questões de infraestrutura foi apontado como 

fragilidades da UPE no primeiro relatório da CPA/UPE. Os pontos considerados de maior 

problema na área foram assim relacionados:  

1. Biblioteca “não atende as necessidades do ensino, necessitando ampliar acervo, 

atualizar títulos, assinaturas de revistas e de biblioteca on-line e outros pontos de 

manutenção”;  

2. Salas para atividades de pesquisa, atendimento aos alunos: “Falta espaço para 

acomodar atividades outras para além da sala de aula como, apoio ao atendimento de 

trabalhos científicos, aulas práticas, demonstrações de trabalhos e outras” (CPA/UPE, 

2006, p. 71). 

 Em reunião ampliada CPA e CSA, no dia 11 de agosto de 2010,  Rosa Maria da Costa, 

membro da CPA e CSA/FACETG
104

, afirma: “tem funcionário cedido, e tem que ter para 

poder funcionar, porque não tem ninguém, e Salgueiro, eu acho que é o caos da universidade. 

Aquilo é um aborto malfeito, não tem estrutura nenhuma”. E complementa:  

 
Em Garanhuns o estudante da Graduação já está trabalhando comigo, é bolsista, 

trabalha um expediente à tarde, na coleta de dados para a CSA. Foi a primeira coisa 

que pedi ao diretor, porque o campus de Garanhuns não tem corpo administrativo e 

tem três unidades, Garanhuns, Caruaru e Salgueiro e não tem nenhum técnico 

administrativo. 

 

 

 Deparamo-nos com outra compreensão do problema. Acrescenta um fenômeno que se 

estabelece com a presença de funcionários cedidos de outras Secretarias do Estado ou do 
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Município. Um “quadro novo” de recursos humanos compõe a UPE, e que passa a ser 

incorporado à vida da universidade, naturalizando a cedência dentro da IES, principalmente 

nas unidades novas e principalmente nas unidades que oferecem cursos de licenciatura. A 

questão de carência de pessoal são questões presentes no primeiro e segundo Relatórios da 

CPA/UPE, sendo assim elencadas:  

1. Pessoal técnico-administrativo: “Foi unânime por parte da comunidade acadêmica 

que existe um déficit de pessoal técnico-administrativo” (CPA/UPE, 2006, p. 73);  

2. Professores substitutos: “Elevado contingente de professores substitutos que em sua 

maioria não estão aptos a lecionar em uma faculdade” (CPA/UPE, 2006, p. 72) e  

3. Ausência de pessoal: “Elaboração de documento com necessidade de quadro de 

pessoal e encaminhado às instâncias de competência” (CPA/UPE, 2008, p. 17). 

  

 Segue, para fins de maior esclarecimento, o quantitativo geral do quadro de 

professores de uma das unidades que oferece cursos de licenciatura: 

 

Tabela 5 - Demonstrativo de Docentes da Faculdade de Formação de Professores de Nazaré 

da Mata (FFPNM) – 2010 
 

Total de Professores  

Concursados 55 

À Disposição (cedidos de outros órgãos) 55 

Total Geral 110 
Fonte: Anexos 1 e 2. 

 

 A partir dos dados da tabela, visualizamos que o corpo docente da FFPNM é composto 

por 110 (cento e dez) professores. Do total de professores, 55 (cinquenta e cinco) 50% são 

concursados, os demais 50% são cedidos de outras secretarias do Estado e do município (à 

disposição). Podemos ainda constatar que se fossem retirados os docentes cedidos, a FFPNM 

não teria como atender a demanda das aulas. Tal tabela aponta para a necessidade de 

concursos públicos para a docência, assim como representa o esvaziamento de docentes 

concursados nos cursos de licenciatura.  

 A questão que se coloca é se há uma relação direta entre os resultados dos alunos no 

ENADE, nas licenciaturas e esse quadro da FFPNM? Apesar da ausência dos dados quanto à 

titulação dos docentes à disposição, a Assessora da Direção da FFPNM
105

 afirma que um dos 
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requisitos para aceitar um professor à disposição é esse ter Mestrado. Esclarece, entretanto, 

que 

 

Nas licenciaturas tem ainda professor na casa que não tem mestrado, apenas 

especialização, e há muitas vezes, na carência mesmo de pessoal, que aceitamos 

especialistas. Mas a questão da titulação (...). Tem professor concursado sem ela 

(...). Mas temos professores à disposição que demonstram muito compromisso com 

a instituição e com os alunos, principalmente. Não faltam, não atrasam a entrega das 

notas, obedecem aos horários das aulas, cumprem a carga horária e o programa 

(Conversa realizada em março/2009). 

 

 A assessora não faz uma relação entre os resultados dos alunos no ENADE e o quadro 

de docentes, chamando a atenção para o “compromisso” dos professores à disposição. 

Segundo a assessora, esse compromisso dos funcionários cedidos pode ser observado em 

relação às questões de ordem administrativa do exercício da profissão, como o cumprimento 

do horário, do programa e da carga horária. Poderíamos inferir que essas questões 

administrativas vêm se constituindo como recorrente. O entrevistado Mário Medeiros 

salientou em sua entrevista e agora retorna na fala da assessora as questões da dimensão 

administrativa: horário, faltas, carga horária. Entretanto uma universidade que possuí metade 

de seu quadro docente em uma das unidades com professores não concursados precisa refletir 

sobre o impacto desse quadro na formação profissional do licenciando, e consequentemente 

nos resultados da avaliação. 

 Segundo a componente da CSA/FFPNM, Maria de Fátima Bezerra Dantas
106

, em 

entrevista, a carência de recursos humanos é muito grande e afeta tanto o quadro de 

professores quanto o quadro de funcionários. Afirma a servidora: 

 

Veja, hoje estamos com muita gente nova na casa, e ainda com um número enorme 

de professores à disposição para chegar, senão não temos como oferecer aulas para 

todos. Esses [à disposição] vão se tornar em maior número que o professores do 

quadro. Sem contar, agora são 55 à disposição, e como os do quadro são também 55. 

Com os que estão entrando agora teremos na casa mais professores à disposição do 

que do quadro. Sem falar da mesma pessoa com duas disponibilidades é o caso de 

Fulana
107

, deveria ser contado duplamente, o que não fazemos. Estamos precisando 

de concurso urgente (...). Apareceu aqui há pouco tempo, uma comissão de 

avaliação externa, da própria UPE, mas não era nada da CPA, acho que consultoria - 

não sei (...) eles ficaram admirados com o fato. Sem falar que os novos que entraram 

nos últimos concursos fizeram concurso para a federal e foram embora, e todos 

sendo doutores: Fulana de Historia, Cicrano de Letras, Fulano de Pedagogia, 

Beltrano de Letras e Fulana de Pedagogia. Isso sem falar no quadro administrativo: 

não temos pessoal e como são temporários a cada dois anos recebemos um pessoal 

que se renova sempre. Pense isso para o serviço, para a instituição. Quando eles 

começam a dominar o serviço vão embora e chegam outros que precisam ser 

ensinados (silêncio). (12/08/2010). 
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 Afirma a servidora que sem professor cedido, alguns inclusive com dois vínculos, a 

instituição não funcionaria. Acrescenta ao fator do quantitativo de docentes e da necessidade 

de concurso um fato novo: a evasão dos doutores, elencando 05 (cinco) professores aprovados 

nos últimos concursos, para professor da UPE e que “foram embora” para a UFPE, sem falar 

na necessidade de funcionários, que por ser de contratação temporária, o tempo de 

permanência no serviço é de dois anos, um quadro preocupante que pode ser percebido na 

expressão: “Pense isso para o serviço, para a instituição”.  

 A fala da entrevistada faz referência à Comissão Externa e diferentemente do que 

afirmou o ex-secretário de Ciência e Tecnologia, não há entendimento do papel e função 

dessa comissão, que na enunciação da entrevistada se expressa da seguinte forma: “Apareceu 

aqui há pouco tempo uma comissão de avaliação externa, da própria UPE, mas não era nada 

da CPA, acho que consultoria - não sei (...) eles ficaram admirados com o fato”. Ficamos a 

indagar sobre a receptividade enfocada pelo ex-secretário diante do extrato da entrevista que 

destacamos. Exigir qualidade de uma unidade sem oferecer as condições de que a faculdade 

trabalhe com qualidade, tendo em vista que sem professores cedidos ela não funcionaria, nos 

permite pensar que as exigências precisam também ser refletidas na esfera da gestão e das 

políticas de gestão e de pessoas da UPE. 

 Esse “fenômeno de ausência de pessoal” tem provocado “admiração”, para a comissão 

de avaliação externa contratada, segundo Aronita Rosemblat em uma das reuniões da CPA
108

, 

realizada no dia 18 de agosto de 2010. Nessa reunião foi apresentado pela professora Aronita 

Rosemblat o projeto de avaliação externa que está sendo financiado pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (ver 

capítulo VII). 

 Entretanto, o quadro de funcionários e docentes que se apresenta precário não é um 

fenômeno isolado da FFPNM. Analisando um trabalho apresentado na Associação Nacional 

de História (ANPUH) em 2010, fruto da monografia do curso de Licenciatura em História da 

Faculdade de Formação de Professores de Petrolina/UPE, com o título: “A Universidade e a 

formação docente: expectativas e desafios dos alunos do curso de licenciatura plena em 

História da UPE – campus Petrolina” (ARAÚJO, 2008)
109

, também se pode constatar o 

registro feito pelos alunos pesquisados quanto à ausência de professores concursados para 

ministrar as aulas. Entretanto, as análises do trabalho se distanciam daquelas apresentadas 
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pela assessora da FFPNM. Em entrevista, Araújo (2008, p. 35) questiona uma aluna 

concluinte sobre o atendimento das expectativas em relação ao curso. Diante da resposta da 

entrevistada, afirma o pesquisador em seu trabalho: 

 
(...) ela [aluna concluinte entrevistada] classifica alguns professores do curso de 

História com um grau de conhecimento aquém de suas expectativas como estudante 

de nível superior, o que de alguma forma está influenciando no seu processo de 

formação inicial. Acreditamos que esse pensamento ocorreu devido às constantes 

necessidades de professores efetivos, pois ao longo dos últimos anos, muitas 

disciplinas foram preenchidas por professores substitutos ou temporários, que em 

muitos casos apenas, como se diz no ditado popular “tapavam os buracos”. 

 

 Além de citar a perda quanto à formação inicial, provocada pela ausência de 

professores efetivos, afirma que os temporários estavam “aquém das expectativas” e 

“tapavam buracos”, uma afirmativa que deslegitima o ensino ministrado pelos professores 

substitutos. Talvez o pesquisador tenha encontrado o que o enunciado do “mosaico” esconde: 

a questão da desqualificação dos professores substitutos que emerge das entrevistas 

realizadas. 

 Citando outro concluinte, continua o pesquisador (Ibidem, p. 36): “Ele afirma que o 

curso deixou a desejar. Desde o primeiro período, em sua percepção, havia uma certa carência 

no curso de História, faltavam professores”. A representação das expectativas quanto a uma 

formação precária é relatada em outra parte do trabalho, por outra entrevistada (Ibidem, p. 

37):  

 
Na visão do estudante “D”, apesar das contradições pelas quais passa o curso de 

História, há professores que têm responsabilidade com os alunos, orientam, indicam 

fontes que o auxiliam, entretanto, o curso deixa a desejar, e com certeza, a 

Universidade de Pernambuco formará uma nova remessa de professores pouco 

qualificados. 

 

 Nesse trecho a ausência de professores se apresenta como algo não específico daquela 

turma, mas como o que vem acontecendo: “formará uma nova remessa”. Apesar do 

reconhecimento da contribuição de alguns professores, denunciam os sujeitos entrevistados no 

trabalho de Araújo (2008) a carência de professores, carência de qualificação dos substitutos, 

necessidade de concurso e insatisfação com a qualidade da formação recebida, agregando 

inclusive problemas que vão além da ausência de professores (Ibidem, p. 39): 

 
(...) os estudantes afirmaram que além do Campus de Petrolina da UPE não possuir 

um laboratório, nem mesmo um ônibus, para ser usado em visitas de campo que 

proporcionariam experiências diversas e aprofundamento de pesquisas em 
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determinados temas, foram categóricos em apontar que esse aspecto, na maioria das 

vezes, fica restrito a iniciativas individuais de professores. 

 

 A questão da ausência de infraestrutura, também é citada por Araújo (2008) no que diz 

respeito a não existência de laboratório e ônibus para as visitas de campo, salientando que a 

formação fica restrita às iniciativas individuais, não havendo um cuidado com a formação, ou 

um projeto de formação que aponte para o privilegiamento de experiências, aprofundamento 

de pesquisas, visitas de campo e experiência laboratorial, ou como foi citado por Araújo 

(2008, p. 37): “a Universidade de Pernambuco formará uma nova remessa de professores 

pouco qualificados”. Os alunos associam a má formação à universidade e não a unidade de 

Petrolina. Ou seja, quem não qualifica profissionalmente é a universidade. Diante do exposto, 

conclui o pesquisador:  

 

é perceptível a preocupação com a pesquisa (...), bem como com a falta de 

professores e, de qualificação e comprometimento de alguns com a qualidade da 

formação dos docentes em História do Campus de Petrolina da UPE (ARAÚJO, 

2008, p. 41). 

 

 

 O questionamento sobre a qualidade dos formandos que cursaram licenciatura na UPE 

também se encontra presente no documento
110

 elaborado pela Associação de Ensino Superior 

do Estado de Pernambuco (ASSIESPE, 2009), apresentado ao Governo do Estado de 

Pernambuco. O documento tem como objetivo “enfatizar a necessidade de uma ação do 

Governo de Pernambuco a fim de promover a manutenção dos cursos de licenciatura 

oferecidos pelas autarquias” (ASSIESPE, 2009, p. 14). Afirma o documento: 

 
O êxito incontestável das autarquias, em verdade, está naquilo que conseguem 

agregar aos seus educandos, pois recebem os alunos com desempenho bastante 

inferior ao das duas universidades, mas conseguem acrescentar-lhes muito mais do 

que o fazem a UPE e a UFPE. Destaque-se, por exemplo, o curso de Letras, em que 

o CESVASF conseguiu agregar 15,8663 pontos à média do ingressante, enquanto a 

UFPE acrescentou apenas 1,4825 e a UPE de Petrolina 1,7061 (ASSIESPE, 2009, p. 

13). 

  

 A questão levantada em relação à qualidade da formação dos alunos nas licenciaturas, 

nos cursos da UPE, principalmente após o acesso aos dados gerados pelos estudantes no 

ENADE, faz significar o campo discursivo em relação à credibilidade da mesma, 

principalmente em relação aos cursos de licenciatura. Isso talvez justifique a ênfase no 

“mosaico” apresentada pela presidente da CPA na separação que realiza entre os cursos do 
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“mosaico das licenciaturas” e o “mosaico da UPE” no reconhecimento da excelência, 

apontado pela mesma. 

 A afirmativa, presente no documento da ASSIESPE (2009) apontando a pequena 

parcela de contribuição na formação dos alunos realizada pela UPE (o documento também 

afirma a UFPE quanto à mesma questão, entretanto esse não é o foco dessa tese), se contrapõe 

à assertiva do Reitor (JC, 2010) ao afirmar que: “Temos bastante credibilidade e, apesar das 

dificuldades que vivenciamos, avançamos muito”. A credibilidade apontada pelo Reitor se 

refere à universidade e vem ratificando a afirmativa da presidente da CPA: “nós temos 

excelência nesse mosaico e excelência reconhecida nacionalmente e aqui no estado”. 

Entretanto, essa excelência e credibilidade advogada nas falas de Calado e Cândido não seria 

da universidade, mas, de uma parte do “mosaico”, se considerar as expressões de insatisfação 

dos alunos segundo Araújo (2008) e o documento da ASSIESPE (2009). 

 Nesse sentido, uma das ações que precisam ser dinamizadas é a contratação de 

pessoal. Entretanto, têm as unidades autonomia na contratação de professores e técnicos? A 

UPE goza de autonomia para abrir concursos públicos para provimento de seus cargos? O 

aproveitamento de professores de outros órgãos do estado e municípios poderia ser 

compreendido como o não reconhecimento da necessidade de uma formação sólida para os 

profissionais que atuarão na educação básica, ou a não priorização quanto às licenciaturas? A 

necessidade de Recursos Humanos é um ponto recorrente. Diante dessa questão perguntamos 

à presidente da CPA que atitudes foram ou estão sendo tomadas?  

 A entrevistada Rute Cândido salienta que “desde o primeiro seminário de 

autoavaliação em 2008 que esta questão dos recursos humanos é sempre trazida, e mais, 

sempre que vamos visitar as unidades, esse é o primeiro ponto trazido”. Podemos perceber 

que há uma queixa geral acerca da questão dos recursos humanos, e não uma queixa 

localizada nas unidades de licenciatura. Mas, nas outras unidades o principal problema é 

relativo ao pessoal técnico administrativo. Complementa Cândido que 

 

O relatório da autoavaliação serviu para nos mostrar pontos frágeis e pontos 

potenciais. Esse relatório foi para a mão do reitor, e tem assim, alguma (...) é até 

interessante, há coisa que se repetem, por exemplo, a questão do técnico-

administrativo, é uma fala que vem recorrente, porque vem há muito tempo (...). 

Quais as medidas adotadas pela universidade? È o que você pergunta? Ela tem 

tomado? Tem. Mas ela tem feito todo um dimensionamento das necessidades, tem 

encaminhado para o governo, mas não tem recebido autorização, porque não tem 

autonomia pra isso, tá bom? Nós fazemos, porém o que venho dizendo, que a gente 

C-A-N-S-A de tanto dar “murro em ponta de faca”. Porque a gente conhece, a gente 

avalia, mas muitas das soluções a gente tem que buscar em longo prazo, porque ela 
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depende de um bom trânsito burocrático, de um trânsito político e de um trânsito 

louco pela falta de autonomia (19/11/2009). 

 

 A universidade, segundo a presidente da CPA, vive num “trânsito louco” entre o 

burocrático, o político e a autonomia, diante dos resultados apresentados no relatório de 

avaliação institucional. Entretanto, as ações acabam não sendo efetivadas porque a instância 

financiadora não tem atendido/autorizado a execução das demandas apresentadas pela 

universidade, o que tem feito a universidade procurar financiamento na esfera federal, como 

esclarece a técnica Emília Cavalcanti: 

 

Uma coisa também Rute, que veio para engrossar aí essa pauta, foi aí em relação às 

instalações físicas. A situação era de urgência e então a reitoria conseguiu um 

Emendão
111

 federal, e está construindo diversas salas de aula em Petrolina, 

Garanhuns, Nazaré da Mata (...). Inclusive nesse nosso prédio aqui e as unidades do 

interior. E acrescento (...) e nós como universidade estadual não temos autonomia 

para contratar, temos que ter autorização do governo, sempre dependentes desta 

estrutura que é estadual. (19/11/2009) 

 

 A fala de Cavalcanti faz significar os estudos de Fialho (2005), que apresentam a 

dificuldade na relação universidade estadual e governo estadual, quando analisa a estrutura 

multicampi da Universidade Estadual da Bahia (UNEB). Afirma a pesquisadora que “o 

desempenho de uma instituição como a universidade pública não pode deixar de levar em 

conta, portanto, que um dos seus elementos constitutivos é a natureza da relação que se 

estabelece com a hierarquia estatal” (Ibidem, 2005, p. 59). A relação com a hierarquia 

estadual é traduzida na fala de Cândido como “o trânsito” necessário para que as necessidades 

sejam atendidas. Salientam nessa perspectiva Sampaio, Balbachevsky e Penaloza (1998, p. 

64) que “do ponto de vista financeiro, o relacionamento das universidades estaduais com o 

MEC e com outras agências federais de fomento é muito restrito”. Nesse sentido, existem 

demandas que acabam não sendo atendidas diante da restrição em relação às verbas federais e 

à luta ou “trânsito” que precisam manter para assegurar repasses financeiros do estado. De 

acordo com o panfleto da ADUPE junho/2011
112

, 

 

A desvalorização dos servidores e docentes da UPE é uma realidade. A inexistência, 

aqui, de uma carreira docente atrativa tem provocado a perda de professores 

altamente qualificados. Somente nos últimos três anos, mais de 69 colegas trocaram 
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a UPE por outras instituições. Alia-se a isso a forma adotada pelo governo para o 

preenchimento dos cargos, via contratação precária. Tanto que algumas faculdades 

já estão com um quadro de mais de 30% de professores substitutos (contrato 

temporário de trabalho). 

 

 

 O sentimento expresso no panfleto faz significar o que temos observado no campo 

discursivo em relação à ausência de uma política para o preenchimento de cargos e o 

abandono, no panfleto, significado enquanto “troca” dos docentes qualificados da UPE por 

outras instituições. No site da Enfermagem Pernambucana, a manchete é a seguinte: “Governo 

de Pernambuco sucateia sua única universidade pública estadual. Hospitais universitários e 

profissionais jogados ao léu”
113

. No dia 04 de janeiro de 2011, o Governador do Estado, em 

solenidade de posse do reitor Calado afirmou: “Escolhi a posse de Calado, assim como fiz em 

2007, para trazer uma palavra de confiança à UPE, que vem, há muitos anos, prestando 

relevantes serviços a Pernambuco”
114

. O reconhecimento presente na fala do Governador não 

é sentido pelos professores e servidores entrevistados, que explicitam a desvalorização, a 

ausência de investimentos, a carência de contratação de professores.
115

 Segundo Emília 

Cavalcanti
116

 em reunião realizada no dia 18 de agosto de 2010, cujo objetivo era a definição 

do Plano de Trabalho da CPA para o segundo semestre de 2010, 

 

Há uma preocupação muito grande não só em aumentar o efetivo da universidade 

em relação ao contingente de docentes, mas de técnicos administrativos, porque há 

grande número de suplentes na universidade nas mais diversas localizações do 

estado de Pernambuco. E isto não está sendo atendido, geograficamente falando, 

adequadamente por diversos fatores como: moradia, acesso, salário que não é 

compatível para que, por exemplo, o professor se mude para morar lá (...). Tem um 

leque de problemas e tem também a questão de como selecionar também essas 

pessoas para a universidade. Qual é o perfil do profissional, esse profissional, por 

exemplo, doutor-pesquisador - com uma linha de pesquisa. O que a gente oferece? O 

que tem acontecido com alguns? Tem acesso ao doutoramento enquanto professor 

da UPE, quando termina, tem um concurso em outra universidade, geralmente 

federal e ele vai embora. E essa é uma situação incômoda, e se faz necessário que se 

crie estratégias e que se convença a mantenedora da Universidade, que é o Governo 

do Estado, a olhar com novos olhos essa questão. 

 

 Há o reconhecimento do problema sobre o quantitativo de servidores (docentes e 

funcionários administrativos), todavia aponta a técnica que existem outras questões 

relacionadas às condições de trabalho oferecidas pela universidade: o salário e o acesso às 
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unidades. A questão quanto ao quadro docente é recorrente. O Relatório de 2006 destacou a 

questão dos recursos humanos relacionadas ao “Baixo investimento financeiro do Governo do 

Estado na preparação do potencial humano da UPE” (CPA/UPE, 2006, p. 73). 

 Entretanto, aponta também questões relativas ao critério de seleção de pessoal e a 

evasão dos doutores. Quanto à evasão de doutores qualifica a situação como “incômoda”. 

Essas decisões são da esfera decisória do Governo do Estado e não podem ser resolvidas no 

âmbito da Universidade, mas através da criação de estratégias e de uma ação de 

“convencimento” sobre a necessidade da universidade que possibilite um olhar do Governo 

do Estado: “Governo do Estado, olhe com novos olhos”. Sobre a questão do “abandono dos 

doutores”, salienta Fialho (2005, p. 63) que “doutores sem condições de produção acadêmica 

e científica ou partem em busca de outros ambientes de trabalho ou, sem qualquer rebuço, 

oneram a instituição universitária”. Para Fialho (2005), a não fixação de doutores é resultado 

de um conflito que a universidade, como instituição, não consegue resolver, que envolve o 

planejamento em relação à estrutura, que não se resume à construção de prédios. Não basta 

abrir novas unidades, nem justificando o empreendimento a partir da perspectiva da 

interiorização e da democratização se estas não garantem as condições de funcionamento, ou 

como desabafou  Rosa Costa, em reunião dos membros da CPA (11/08//2010): “Salgueiro, eu 

acho que é o caos da universidade. Aquilo é um aborto malfeito, não tem estrutura nenhuma”, 

referindo-se à criação do campus de Salgueiro, que operacionalmente não é viável diante da 

completa ausência de uma estrutura mínima de funcionamento. O incômodo com a carência 

de pessoal, principalmente com a ausência de professores e a evasão dos doutores, pode 

também ser explicado, diante das dificuldades de concurso público e quando realizado depois 

de muitas barganhas, esses profissionais “abandonam” a IES.  

 No segundo Relatório da CPA (2008), encontramos um quadro com ações adotadas 

pelo Planejamento da Gestão Acadêmico – Administrativa, diante das necessidades 

apresentadas pela CPA à gestão, entre elas o primeiro ponto é sobre a contratação: “Abertura 

de concursos para professor substituto com titulação de doutor e mestre. Abertura de 

Concursos para o quadro efetivo do magistério e contração de docentes em várias áreas do 

conhecimento” (CPA/UPE, 2008, p. 12). Segundo o Relatório, houve contratação de docentes 

não apenas para professor substituto, mas para o quadro efetivo, e muitos desses deixaram a 

IES, sem falar naqueles que entram como mestres encontram a possibilidade de fazerem o 

doutorado como professores da UPE e, depois de titulados como doutores, realizam novos 

concursos e saem da instituição, deixando pequena contribuição efetiva, e uma lacuna que 
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como não será preenchida a pequeno prazo, é substituída pelos contratos temporários ou 

professores cedidos.  

 Outra situação é a ausência da definição de critérios na contratação. Nesse sentido, 

acrescenta Rosa Maria da Costa, 

 

Mas falando de Recursos Humanos (...). Não sei. Tem haver com o planejamento de 

Recursos Humanos da Universidade; com a própria universidade que precisa ser 

pensada melhor. Pois faz concurso e o povo vai embora com 4 anos e até com 

menos. Há professores que entraram com mestrado, cursaram o doutorado, 

terminaram o doutorado pela universidade já fizeram concurso para a federal e já 

foram embora. E não sei se é específico, mas nas Faculdades de Formação 

(Licenciaturas) isto está um problema. O professor mesmo entrando como doutor; 

entra como engenheiro para ensinar matemática, quando vem a avaliação (...). O 

curso de ciências biológicas, mesmo, tem três doutores, mas tirou zero, porque todo 

mundo tem a titulação, mas tem fora da licenciatura, não temos biólogos. Os 

concursos, não levam em conta a área, como ser doutor fosse suficiente, e não é. Os 

concursos precisam ser revistos. Veja, o professor de história vai fazer o doutorado 

em educação, a universidade libera, mas isso não agrega valor ao curso no processo 

de avaliação externa. (11/08/2010). 

  

 O “incômodo” com a saída dos doutores recém contratados retorna, acrescido daqueles 

que quando atingem a titulação de doutor vão “embora”. A expressão “foram embora” sendo 

utilizada no contexto de uma funcionária da reitoria e duas servidoras de unidades diferentes, 

ou “a troca” como especifica o panfleto da ADUPE, parece expressar o sentimento de 

abandono com a saída dos doutores, apesar de haver a compreensão da dificuldade em relação 

ao deslocamento para as unidades no interior, questões associadas à moradia quando fica 

difícil a ida e vinda diante da distância e o salário que não agrega essas condições para fixar o 

professor nas unidades fora do eixo da capital. A professora Rosa Costa salienta a necessidade 

de uma tomada de decisão, que envolve o planejamento em relação aos recursos humanos e o 

próprio pensar sobre a universidade: “A própria universidade precisa ser pensada melhor”. O 

problema, então, não se coloca nas unidades, mas na capacidade da Universidade “pensar 

melhor”, “planejar” e “estabelecer critérios intencionalmente relevantes aos propósitos da 

universidade”. E como exemplo salienta o caso dos concursos que não exigem a titulação 

adequada ao curso. Engenheiro com doutorado pode ensinar matemática, e o curso de 

Biologia que não tem biólogos no quadro docente, que diante dos critérios de avaliação 

externa dos cursos, não considera como legítimos esses profissionais mesmo sendo doutores. 

Os critérios utilizados no processo de avaliação externa em relação à titulação foram alterados 

de 2008 para 2010. De acordo com o Documento da CONAES/INEP (2008), os critérios em 

relação aos docentes para universidade estabeleciam: 1/3 em regime de Trabalho Integral, 
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metade do corpo docente com stricto sensu e desse quantitativo 40% com doutorado, 

experiência profissional e acadêmica. O documento da CONAES/INEP (2010) estabelece: 1/3 

em regime de Trabalho Integral, 100% com formação mínima lato sensu, 70% stricto sensu e 

20% doutorado, mantendo a experiência profissional e acadêmica. O aumento do quantitativo 

de doutores talvez possa justificar o “incômodo” com a saída dos doutores. 

 No II Seminário de AutoAvaliação da UPE, realizado em 9 e 10 de dezembro de 2010, 

as representantes de Petrolina e Garanhuns trazem a questão do processo de seleção dos 

professores para o quadro efetivo e enfatizam que há uma distância entre o que a UPE 

estabelece como relevante na seleção e o que é considerado relevante na avaliação do 

SINAES: 

 

O nosso curso foi bem na avaliação, apesar de ninguém se lembrar disso, e a gente 

não tem pontuação nenhuma porque todo mundo era engenheiro, aí foi por água 

abaixo. Esse engenheiro entrou para trabalhar como professor, e fez um trabalho 

bom que pode ser visto na nota dos alunos, mas esse professor não é reconhecido. 

Está errado. A própria UPE acabou com o curso ao contratar e selecionar o que não 

seria reconhecido (DORALICE ANDRADE). 

O mesmo aconteceu em Garanhuns em Biologia, apesar de me questionar como 

podemos contratar como professor, quem não é professor? Essa é a qualidade que 

queremos? (ROSA COSTA) 

Mas veja, há cursos que só tem Pedagogos e professores e os resultados são ruins, o 

problema não é o engenheiro (DORALICE ANDRADE) 

Veja (...) O problema também não é o professor ou Pedagogo. Quando foram avaliar 

Garanhuns em relação ao quadro docente, temos, por exemplo, em Pedagogia um 

quadro com mestres e doutores na área, mas só para o curso presencial, os cursos do 

PROGRAPE, por exemplo, são quase todos apenas graduados. E estes entraram na 

contagem de Pedagogia, mesmo sendo o PROGRAPE um programa. Por isso a nota 

foi lá para baixo. Existem outros fatores que precisam ser analisados. Como se 

avalia um Programa como um Curso Presencial, sem fazer distinção da natureza e da 

especificidade do mesmo? O que a UPE está fazendo em relação a isso? Apresentou 

alguma justificativa? Não. Apenas nos acusam dos baixos índices (ROSA COSTA). 

 

 O diálogo estabelecido entre as representações das unidades de Licenciatura apresenta 

um problema comum relacionado à contratação de professores que, devido à formação inicial, 

não atenderia aos requisitos do SINAES, além de uma questão que diz respeito aos critérios 

estabelecidos para o exercício da docência na UPE. “Os requisitos para o concurso dos 

docentes não utiliza os critérios que o SINAES elencou para o conceito do curso”, o foco da 

justificativa, agora na UPE como instituição, se torna muito evidente. “A UPE acabou com o 

curso”, “O que a UPE está fazendo em relação a isso?”. “Apesar de ninguém se lembrar 

disso”, “Apenas nos acusam dos baixos índices”. 

 Nesse caso, o problema está nas esferas de decisão da UPE, que desconhecem os 

critérios do sistema de avaliação que resolveram aderir, e diante desse “desconhecimento” 
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sobre os critérios, “A própria UPE acabou com o curso”, além de outros fatores como o 

PROGRAPE citado por Rosa Costa e a ausência de um posicionamento: “O que a UPE está 

fazendo em relação a isso? Apresentou alguma justificativa? Não. Apenas nos acusam dos 

baixos índices”. Há então não apenas o desconhecimento, mas a omissão da universidade em 

relação aos cursos de licenciatura.  

 A questão do PROGRAPE também foi mencionada na entrevista com Mario 

Medeiros: 

O curso de Pedagogia não é tão ruim, como aparece nas avaliações. Esse não é o 

problema do curso de Pedagogia. Eu tenho dito, e se me perguntarem se eu disse, 

digo que disse mesmo, que nós temos dois problemas, um dos problemas do nosso 

curso de Pedagogia, trata-se daquele “magnífico” curso de PROGRAPE, aquele 

programa, que encurta a formação. No nosso caso específico isso fica muito patente, 

só para citar alguns dados: Nesse ano último de avaliação do ENADE nós tivemos 

60 alunos formados pelo curso de Pedagogia, destes 40% é chamado para participar 

do ENADE, a amostragem é de 40%, isso dá qualquer coisa entre 30 e 35 alunos. 

Pois bem, quando você, como no nosso caso Pedagogia é avaliado com o pessoal do 

PROGRAPE, todos os concluintes entram. E o PROGRAPE é MUITO, muito maior 

que isso. Enquanto Pedagogia forma uma turma por ano, o PROGRAPE forma 10 a 

12. Então nós tivemos 176 alunos convocados, destes 176 convocados somente 

trinta e poucos era de Pedagogia. Essa não era uma realidade só da unidade de 

Garanhuns, essa é uma realidade das três unidades que tem Pedagogia. Então, no 

caso específico nosso, dos 176 convocados; compareceram 101, para você ver que 

75 não fizeram; e a maioria, destes foi exatamente do PROGRAPE, isto já traz a 

nota muito para baixo, muito para baixo mesmo. E evidentemente, destes 101, 

setenta e poucos eram do PROGRAPE e somente 30 do nosso curso de Pedagogia, 

bom (...) as condições em que funciona o PROGRAPE nem de perto, são as 

condições que funcionam o curso de Pedagogia, de tal sorte que nós temos essa 

grande defasagem, e esse não é um problema somente de Garanhuns, em todas as 

faculdades isso se repete (02/02/2010). 

 

 De acordo com o entrevistado, o problema não é o curso de Pedagogia, nem os alunos, 

nem o trabalho, mas o processo de avaliação que não reconhece a diferença entre um 

Programa e um Curso Regular, presencial; mesma compreensão de Rosa Costa e, que ambos 

os cursos não são equivalentes, o que pode ser comprovado em relação à clientela, às 

condições de funcionamento, à quantidade de avaliados que apresenta uma desigualdade de 

representatividade, à titulação dos professores e à proposta que fundamenta o curso. Continua 

o entrevistado Mario Medeiros explicando as razões da diferença entre o Programa e o Curso 

Regular: 

 

(...) o grande problema é que quem ensina no PROGRAPE não são os professores da 

universidade, são professores dos próprios municípios, não tem titulação nenhuma 

ou quase nenhuma. Poucos são mestres, nenhum doutor(...). Muitos foram titulados 

por nós, saíram a pouco de nossas salas, sem experiência; titulamos alguns que são 

especialistas (...). O diploma (pausa e suspira) e “Nós” damos o diploma a todos os 

alunos, mas a formação não é da Universidade, porque não é o quadro de 

professores da universidade que forma esses alunos. Então há uma defasagem muito 
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grande entre o quadro de professores que é da universidade, que hoje é constituído 

fundamentalmente por mestres e doutores, a grande maioria é mestre, poucos são 

doutores e poucos são especialistas e; estes outros, que são professores selecionados 

nos municípios (porque a universidade, evidentemente, não pode ter um professor se 

deslocando a 500 ou 600 km da sede, da unidade, para atender a duas ou três aulas 

semanais) e aí realmente é um problema muito grande, muito grande (...). Pese o 

trabalho da coordenação do PROGRAPE, no caso da minha unidade, ser muito 

atuante, ser muito organizada, que consegue enxergar bem as questões, mas a 

questão da sala de aula é outra coisa, a competência de professor formador é uma 

coisa. (...) Então a gente percebe claramente quando esse aluno formado pelo 

PROGRAPE, por exemplo, vai para a pós - graduação. A defasagem que ele tem 

com relação a um aluno nosso que sai da graduação, isso nem foi solucionado agora, 

nem será solucionado tão cedo. Os esforços, as sugestões que foram dadas para que 

os professores da universidade façam capacitação para estes professores que 

trabalham no PROGRAPE, até agora não foram ouvidas e caem no vazio, e os 

professores ficam lá “ao deus dará”, não vejo como (...). Isso é um problema. Outro 

problema, e esse não é um problema somente no nosso curso de Pedagogia, mas em 

todos os cursos, mas no nosso aparece muito mais, com mais propriedade, 

diferentemente de outros cursos, como por exemplo: o curso de história que não tem 

como concorrente, um Programa (02/02/ 2010). 

 

 Fica presente na explicação do professor a diferença entre “nós” e os “outros”: “Não 

são os professores da universidade”, “estes outros, que são professores selecionados dos 

municípios”, “nosso aluno”, “esse aluno formado pelo PROGRAPE”. E a questão do 

problema se coloca na ação da universidade: “os esforços, as sugestões que foram dadas (...) 

até agora não foram ouvidas e caem no vazio”, e ainda, “não pode ter um professor se 

deslocando a 500 ou 600 km da sede, da unidade, para atender a duas ou três aulas semanais”. 

O problema foca a Universidade em relação a não tomada de decisão, que está representada 

nos centros de planejamento e organização. Logo, não é um problema da unidade, nem dos 

professores, é da universidade na forma como se estrutura nas ações, nas estratégias, nas 

políticas e um sentimento de desinteresse e de descaso em relação ao problema que não está 

na licenciatura, mas em desconsiderá-la assim como aos professores e suas necessidades: “até 

agora não foram ouvidas e caem no vazio”. 

 A dificuldade da fixação do professor-doutor apontada por Rosa Costa ou ainda a 

relacionada com as questões de deslocamento do professor como a apontada pelo entrevistado 

Mario Madeiros, recorrentes nos fóruns de debate como a ADUPE ou o site Enfermagem 

Pernambucana, foram também detectadas nos estudos de Fialho (2005, p. 63) em relação à 

dificuldade “de fixação de docentes titulados em regiões com níveis diferenciados de 

desempenho” e complementa acrescentando que as razões da não fixação podem estar na 

dificuldade de “dispor de condições capazes de assegurar a permanência de profissionais 

junto a ambientes que apresentam enormes necessidades de pessoal qualificado” (Ibidem). 
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 Como afirmou Clark (1998), a universidade precisa de um núcleo de direção 

fortificado que considere os grupos acadêmicos, pois estes atuam no centro dos valores 

acadêmicos, o que deve guiar os processos de transformação. E, articulado ao núcleo de 

direção um planejamento que apresente o desenvolvimento de ações coletivas organizadas 

estrategicamente, com o objetivo de (re) estruturar de forma orientada a instituição. Não há, 

entretanto, uma forma ou uma resposta pronta a ser seguida, “começa por mudar a atenção 

para o nível institucional, focar no desenvolvimento do passado para o presente e para futuros 

possíveis, e seguir em diante”
117

 (CLARK, 2004, p. 183). Salienta também Fialho (2005, p. 

58) que o núcleo de direção, apesar do caráter gerencial, não se limita a questões burocráticas. 

Nesse sentido, a gestão precisaria compreender que “a dimensão organizacional encontra-se 

diretamente implicada com muitas dimensões da vida universitária”, o que acarreta a 

necessidade de um repensar sobre as condições, estrutura e a adoção de um planejamento que 

agregue as questões de mudança na infraestrutura, e seja “capaz de redefinir as relações do 

sujeito com o seu trabalho – e das suas relações interpessoais -, assim como as relações no 

âmbito do próprio trabalho” (Ibidem, p. 63). 

 Nesse capítulo sobre a avaliação institucional e suas relações, o processo de AI tem 

possibilitado um repensar no interior da UPE diante dos resultados obtidos nos instrumentos 

da política de avaliação do SINAES, fazendo emergir questionamentos sobre a formação dos 

professores, critérios de avaliação, formação dos alunos e o processo de interiorização. 

Também tem possibilitado a emergência de embates sobre as exigências feitas quanto à 

qualidade, à construção de instrumento específico de avaliação institucional que possa trazer o 

diagnóstico e aponte os caminhos para as mudanças. No capítulo a seguir analisaremos as 

questões referentes à CPA, seu papel, sua função e sua relação com os procedimentos da 

avaliação institucional. 

 

                                                 
117

 “begin by shifting attention to the institutional level, focus on development from past to present to possible 

futures, and then take it from there”. 
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CAPÍTULO 7 A CPA E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

“A importância de uma teoria não se mede pela bitola 
do saber, mas por sua eficácia em determinar o modo de 

trabalho... A teoria não teria esse poder de nos afetar e, 
através de nós nossos analisandos, se não fôssemos 

apaixonados pela ação de trabalhar um texto, de retorcê-
lo” (J.D. Násio – Cinco lições sobre a teoria de Jacques 

Lacan, 1993, p. 147). 

 
 

 Neste capítulo analisamos a composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), os 

critérios utilizados para a escolha de seus membros e as estratégias utilizadas para a realização 

da avaliação institucional. Analisamos os relatórios produzidos e os desafios apontados, 

buscando responder se haveria uma relação entre os processos de avaliação institucional, a 

análise de resultados e a promoção de políticas institucionais. 

 

7.1 Papel e função da CPA: sentido dos atores 

 

 Segundo a entrevistada Emília Cavalcanti, a CPA é composta por uma comissão 

técnica nomeada pelo reitor e pelos membros indicados pelos diretores das faculdades; 

entretanto, estabelece uma diferenciação nessa composição na sua enunciação:  

 

Essa comissão foi primeiramente formada pela professora Rute Cândido, Emília 

Cavalcanti e o professor José César de Albuquerque Farias (substituiu a professora 

Sheila que saiu para assumir um cargo político na Secretaria de Jaboatão dos 

Guararapes). Além dos membros da Comissão Técnica, temos a CPA propriamente 

dita, nomeada agora por indicação dos diretores das faculdades. Além do que foi 

denominado como Comissão Técnica pelo reitor, compõe a CPA, veja a Portaria 

0777/229 no nosso site, página da CPA
118

, essa é uma representação por indicação 

dos diretores, alunos e representantes da comunidade (19/11/2009). 

 

 Como afirma Ball (in MAINARDES; MARCONDES, 2009), os sujeitos recriam a 

política no contexto das práticas desenvolvidas, o que podemos constatar com a criação de 

uma comissão técnica nomeada pelo reitor, entretanto para a entrevistada essa comissão não 

seria a CPA. Isso se evidencia quando afirma: “Além dos membros da Comissão Técnica, 

temos a CPA propriamente dita”. Como parte da comissão técnica não se reconhece como 

CPA estabelecendo uma posição diferenciada em relação aos demais membros representantes 

das faculdades. 
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 Outra característica marcante da constituição da comissão que realiza a avaliação 

institucional foi a criação das comissões setoriais nas faculdades. Segundo a entrevistada: “Só 

que, em paralelo, a gente começou a criar as Comissões Setoriais, pensadas exatamente para 

dar conta da nuance multicampi, isto porque cada uma dessas escolas vem com seu formato 

histórico” (Emília Cavalcanti, em 19/11/2009). As comissões setoriais estavam previstas no 

documento da CEA/2003 que antecede o SINAES e reaparecem como memória, que torna a 

ser falada (FOUCAULT, 2006), ressignificada e justificada na estrutura multicampi e na 

história das faculdades que nos parece fazer significar a individualidade das faculdades. Uma 

disputa presente no campo da universidade que vem sendo traduzida nas expressões do 

“mosaico” que individualiza e do “cercado” como espaço de poder, que se contrapõe ao 

movimento de identidade de uma universidade sem os isolamentos que a têm identificado. 

 Segundo a entrevistada, apesar da nomeação da CPA em 2004, 

 

A Comissão ficou algum tempo sem funcionar efetivamente. Em 2008, reestruturada 

parcialmente, voltou a funcionar e nesse processo a nova equipe da comissão 

técnica, junto às unidades criou as Comissões Setoriais, veja também a Portaria, essa 

é a Portaria 993 de 2008, está tudo na página da CPA, nós organizamos tudo, 

sabe?
119

 (Emília Cavalcanti, 19/11/2009). 

 

 Surpreendeu-nos a capacidade da entrevistada de memorização em relação à precisão 

sobre ao número de cada portaria. Explicou-nos a entrevistada que as CSA são específicas de 

cada faculdade sendo responsáveis pela realização da avaliação institucional local. O relatório 

da avaliação da faculdade é encaminhado à Comissão Técnica que reúne os relatórios em um 

relatório geral da universidade. 

 Quanto às Comissões Setoriais, Rosa Antunes (CPA/CSA FACETG), durante o II 

Seminário de autoavaliação, afirmou que uma das coisas que precisa ser definida é o lugar da 

CSA na unidade e no Regimento da UPE. Segundo o depoimento de Rosa Antunes: 

“precisamos definir o lugar da CSA, e esse lugar é o espaço mesmo, onde fica na unidade. E o 

lugar da decisão, onde fica no Regimento, no Estatuto” (09/12/2010), o “lugar” definido 

enquanto espaço e lugar de decisão. A definição do espaço refere-se à questão da legitimidade 

e reconhecimento. O discurso se coloca na luta pelo reconhecimento da CSA pela 

universidade e faculdade. E continua a Rosa Costa: 

 

Essa é uma etapa, outra é estabelecer as metas com base no tempo da universidade 

[em relação ao planejamento]. Se a universidade estabelece um tempo de cinco anos, 

precisamos distribuir as nossas metas para esse tempo, agora como CPA. Qual é o 
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enfoque, por onde a universidade está caminhando? O PDI vai ser feito? Faz sentido 

fazer avaliação institucional sem PDI? O PDI será subsidiado pelos relatórios das 

unidades e da CPA? Vejam, no breve relatório que Rute apresentou ainda há cursos 

que não apresentaram seus relatórios, entre eles estão os nossos? O que fazemos é 

avaliação da unidade ou avaliação da universidade? E essa nova avaliação externa 

qual o sentido e o espaço de atuação? (09/12/2010). 

 

 Definir o lugar nos parece significar também o fazer da Comissão nas proposições da 

universidade, inserir-se no funcionamento da universidade, fazer parte das decisões, saber 

sobre a universidade, o que poderia significar que a Comissão, apesar de formada, com 

portaria, ou seja, regulamentada, não tem ainda “um lugar”. Esse lugar é reivindicado como 

espaço de decisão: “precisamos distribuir as metas para esse tempo, agora como CPA”. Mas o 

caminho da legitimidade começa com o reconhecimento da Comissão Setorial nas faculdades. 

Não fica claro, para os sujeitos, sem a regulamentação ou a visibilidade que esta possa 

oferecer o sentido da CSA. E esta inquietação pode ser compreendida também, como uma 

reflexão que precisaria ser feita por cada representante presente no seminário em relação à sua 

faculdade e à necessidade de que desempenhem um papel ativo, que sejam visíveis à 

faculdade e à universidade. 

 A necessidade de uma CPA, segundo o Reitor, no II Seminário de autoavaliação, 

assim como a iniciativa quanto à adesão/participação da universidade nos processos de 

avaliação do SINAES, não partiu de uma vontade da reitoria:  

 

(...) mas da comunidade representada no seu Conselho Universitário que entendeu 

que sem avaliação da universidade não poderia avançar como ela gostaria. 

Entretanto, não é a avaliação que traz a qualidade, ela ajuda, contribui, para que a 

qualidade exista na medida em que a decisão possa ser tomada pela própria 

universidade (CALADO, 09/12/2010). 

 

 O sentido da avaliação como “instrumento de gestão” e “instrumento de qualidade” é 

significado, na fala do Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado, estabelecendo que a esfera 

da decisão seja a esfera da universidade. Segundo a entrevistada Rute Cândido (18/11/2009), 

o espaço da organização/criação/implantação das políticas pertence a outros setores, cabendo 

à CPA o diagnóstico para que as decisões sejam tomadas: “não é a gente quem faz as 

políticas, depende de outros setores”. Segundo esta fala, o lugar da CPA precisa ficar bem 

definido como o espaço de discussão e preparação do diagnóstico através de relatórios, assim 

como da contribuição quanto ao processo da regulamentação da Comissão nos documentos 

oficiais como o Regimento e o Estatuto, além da necessidade de um regimento próprio. Mas a 

esfera da decisão, da materialização das ações, como foi salientado pelo entrevistado Mario 
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Medeiros (02/002/2010), “como o diagnóstico se transforma em planejamento”, é o espaço da 

política. Nesse sentido, o papel da CPA é ouvir, reunir os dados e estabelecer um diagnóstico, 

mas o espaço da decisão pertence à esfera política. Assume a presidente o espaço da CPA 

como subsidiário da gestão e a avaliação se apresenta na forma de instrumento de gestão. Ao 

esclarecer que o espaço da CPA não é das políticas, significa também que o diagnóstico e o 

relatório estabelecem os limites de ação da Comissão. Porém, ao reivindicar o espaço da 

Comissão, Rosa Costa (09/12/2010) parece significar que esse espaço vai além do diagnóstico 

e relatório; é um espaço propositivo na construção de metas e no planejamento da 

universidade. 

 Os sujeitos no contexto das práticas estabelecem sua interpretação sobre a política, 

ressignificam, reinventam procedendo ora a acomodações, a criações ou resistência no 

contexto das práticas sociais, o que nos remete à abordagem do ciclo das políticas de Bowe, 

Ball e Gold (1992). 

 No processo de criação da CPA, segundo a entrevistada Emília Cavalcanti 

(18/11/2009), a primeira demanda do reitor “foi resgatar todo o processo histórico da CPA, o 

que a gente já tinha passado e passamos um tempo em stand by, amortecido e a partir de 2008 

retomamos”. Apesar de a CPA existir desde 2004, logo em seguida à regulamentação do 

SINAES, não foi dado continuidade à ação da Comissão. Diante das exigências quanto à 

periodicidade da entrega dos relatórios de autoavaliação ao MEC, acrescida da exigência de 

atualização do estatuto e do regimento das instituições, diante dos critérios estabelecidos para 

o recredenciamento da Universidade, a CPA foi reativada. Entretanto, a exigência da 

realização de um processo de autoavaliação pela universidade tem sido também exercida pelo 

Governo do Estado, como relata Emília Cavalcanti: 

 

Bem, na negociação de aumento, a proposta para reajuste dos técnicos esbarrou na 

solicitação do Governo do Estado que só evoluiria para avaliar os servidores se a 

universidade apresentasse a avaliação institucional. Então o pessoal da área de 

recursos humanos chegou aqui: Emília a gente veio aqui para você salvar a nossa 

vida. EU? Salvar como? Eles me contaram e eu disse: se o problema é esse está fácil 

de ser resolvido, entrei na página da CPA e mostrei. Chegue lá na secretaria de 

administração e mostre. Bem foi um avanço na negociação com a questão salarial 

que estava sem negociação, embora o Governo ainda não tenha acenado com 

nenhum centavo, mas liberou para que começasse a discutir a questão dos 

funcionários (18/11/2009). 

 

 A relação entre Universidade e Governo de Estado tem se apresentado como muito 

tensa, principalmente quanto às questões que envolvem o financiamento, as questões salariais 

e a liberação de recursos.  
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 Apesar do investimento do governo federal quanto à construção de prédios, estes 

recursos se mostram insuficientes diante das necessidades que vivem as unidades. O 

investimento considerado positivo para a “imagem da UPE” não atinge as necessidades das 

faculdades. Nos encontros da CPA, os sujeitos buscam/exigem respostas, salientando que sem 

respostas fica difícil manter um clima de participação. Emerson Alexandre Oliveira Lima 

(CSA/Poli e CPA) na reunião de organização do II Seminário de autoavaliação relata que 

 

precisamos nesse seminário trazer respostas para que as pessoas vejam que vale 

participar. Sugiro que a gente aproveite esse momento para convidar também um 

representante do Governo do Estado e alguém da secretaria de ciência e tecnologia 

(18/08/2010). 

 

 A busca por respostas diante das questões das unidades tem sido uma tônica 

recorrente. A tensão que sofre a CPA é grande. Há uma forte cobrança das unidades por 

respostas do Governo Federal/MEC e do Governo Estadual. 

Por outro lado, as condições de financiamento concedidas pelo Governo Federal, como o 

Emendão, obedecem a regras que estabelecem como critérios os índices do SINAES, que tem 

se tornado impositivo, mesmo que não supra todas as necessidades, mas garante alguns 

investimentos em termos de construção de prédios e reformas que se fazem necessárias nas 

estruturas físicas da UPE. 

 Outra tensão vivida pela CPA se refere à sua identidade e ao papel e função da CPA. 

Esta tensão se refere à relação universidade – Conselho Estadual de Educação (CEE). Sobre 

a relação Universidade – CEE, afirma o diretor da FFPNM, Luiz Alberto Rodrigues (2011): 

 

O percurso ainda é novo, não se tem uma exata noção do que vai acontecer. O papel 

do CEE frente à UPE sempre foi de acompanhamento político pedagógico. O CEE 

consegue compreender que os limites e possibilidades da UPE se dão em 

decorrência de sua história – formação, a partir de Unidades isoladas e problemas de 

financiamento junto ao estado. Por outro lado, sua contribuição dentro desse 

universo é (...). O sistema de avaliação nacional identifica dados observados a partir 

de um modelo de Universidade pensada como padrão acadêmico. A avaliação nesse 

sentido tem servido para realizar uma função da gestão, voltada, sobretudo para o 

controle do Estado Central sob a política de ensino superior. 

 

 A fala busca significar que o CEE consegue compreender porque conhece a história e 

os limites vividos pelas unidades que compõem a UPE, mas a sua atuação “sempre foi a do 

acompanhamento político e pedagógico”, uma concepção diferente da que é apontada no 

SINAES. Há o reconhecimento que as faculdades e as unidades estão frente a novas 

exigências, novas concepções e diante de novos parâmetros. 
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 A explicação para o surgimento da CPA, que se justifica na adesão ao SINAES, foi 

enunciada pelo Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado durante a cerimônia de posse da 

CPA para todos os presentes: 

 
Em 2007 é que a CPA passou a existir, apesar de já funcionar antes. Mas só em 

2008
120

 é que regulamentada no Estatuto da UPE passa a existir de fato na nossa lei 

maior que é o nosso Estatuto. De fato é o CEE
121

 quem avalia os nossos cursos, 

quem dá pareceres para nossos cursos, mas a universidade tomou essa decisão, não 

como uma decisão da reitoria, mas como uma decisão da comunidade, representada 

no seu Conselho Universitário que sentiu a necessidade, porque sem ela a 

universidade não poderia avançar como gostaria. Mas a universidade tomou essa 

decisão porque diante do fato de não existir uma legislação específica do Conselho 

Estadual de Educação, professor Arnaldo [referindo-se ao representante do CEE), a 

gente entenda que deve seguir a legislação nacional que contempla muito bem a 

avaliação de todo o sistema (CALADO, 10/02/2010). 

 

 A necessidade da existência CPA é justificada pela decisão política da UPE e 

respaldada em Conselho Universitário e pela ausência de regulamentação do CEE sobre a 

universidade. Há “falta” de regulamentação do CEE, conforme apresenta o Reitor, apesar de 

confirmar que os processos de avaliação dos cursos são feitos pelo CEE. Se não há 

regulamentação, sob que critérios são avaliados os cursos? E o parecer emitido pelo CEE 

pode ser considerado legítimo? Vivem as unidades com dois sistemas de credenciamento, pois 

são avaliados pelo CEE e, diante “da necessidade” da universidade, submetem-se à avaliação 

do SINAES, que incide sobre os mesmos cursos. Nesse sentido, haveria necessidade de 

manter a avaliação do CEE? 

 De acordo com Portaria nº 40/2007, republicada em 2010, em relação ao regime de 

colaboração entre os Sistemas Estaduais e o SINAES, a adesão ao sistema pode ser realizada 

pelos Conselhos Estaduais ou pelas Unidades. Quando firmada pelos Sistemas Estaduais, essa 

cooperação é formalizada pelo acordo entre CEE e o INEP, exercendo a CONAES a função 

de intermediadora (Art. 61-J). Se a adesão é feita pela instituição, isso implica a participação 

da instituição na avaliação institucional e avaliação de todos os cursos da instituição, segundo 

as regras e os procedimentos do SINAES (§1º do Art.61-L). Entretanto, de acordo com o 

artigo 61-L, da Portaria nº40/2007, republicada em 2010, 

                                                 
120

 Estatuto aprovado pelo CONSUN em 29.12.2007. Texto consolidado pelo CONSUN após revisão em 

29.07.2008. 
121

 Como ocorreu em 03/08/2010: O curso de Ciências Biológicas, modalidade EAD (Educação à Distância), 

recebeu nesta semana a visita de Representantes do Conselho Estadual de Educação, que realizou uma 

avaliação. A equipe foi recebida pela Coordenadora de Apoio Acadêmico, Fátima Dantas. Fonte: 
http://www.upe.br/ffpnm/index.php?. Outro exemplo: Parecer CEE/PE Nº 56/2006-CES de Renovação de 

Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia, autorizado pela Portaria SEDUC nº 3806 de 

25/05/2006, publicada no DOE em 26/05/2006, aprovado pelo plenário em 02/05/2006. 
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A realização de avaliações no sistema nacional não elide as atribuições de regulação 

e supervisão das instituições e cursos superiores, que permanecerão no âmbito das 

autoridades do sistema estadual ou do Distrito Federal, observados os limites de sua 

competência territorial. 

 

 Nesse sentido, a escolha da universidade imprimiu a necessidade de as unidades 

participarem dos dois sistemas. No II Seminário de Autoavaliação da UPE, o representante do 

CEE/PE e representante da comunidade na CPA, Arnaldo Carlos de Mendonça, profere um 

discurso que faz significar a tensão no campo, ao mesmo tempo em que faz evidenciar um 

“incômodo” diante dos resultados: 

 

Eu acredito que a avaliação é extremamente necessária a qualquer instituição. Mas 

agora faço uns questionamentos quanto ao SINAES. Ele é frontalmente, 

deliberadamente e reconhecidamente ilegal. Isso porque, e próprio MEC, entende 

que não cabe uma avaliação das instituições de educação superior, estaduais e 

municipais. Isto porque as instituições dos sistemas estaduais não são iguais as do 

sistema federal de educação.. O SINAES não é compatível com as nossas 

instituições e nem, compatível a qualquer instituição do país. Outra coisa há 

instituições que mesmo sem todas aquelas exigências tem tido notas, em relação ao 

ENADE, iguais a de Federal, então o ensino é tão bom quanto, né? Mas quando 

avaliadas nos critérios todos elas caem. Isso não é justo, pois a qualidade do 

formando é igual. O peso maior para mim é se o egresso sai ou não bem formado. 

Mas como o conceito final é baixo, a sociedade começa a questionar. Isso deveria 

ser pensado e revisto. (09/12/2010). 

 

 A fala advoga que diante da diversificação das instituições deveria haver também uma 

diversificação dos instrumentos para avaliar a instituição a partir dela mesma e a partir, 

principalmente, de seus resultados, ou seja, a partir dos resultados dos alunos. Parece-nos que 

a questão não se coloca em relação ao ENADE, mas em relação aos instrumentos de 

Avaliação Externa que firmam um conceito em relação à instituição. O “incômodo” é 

expresso pelo CPC. Outro fator que nos chama atenção é a ênfase a um “padrão federal”, 

quando o SINAES como sistema estabelece um padrão nacional, diferenciando e 

hierarquizando instituições e esse padrão leva em consideração os processos de avaliação 

externa que partem da autoavaliação. Mas para questões de credenciamento e 

recredenciamento estabelecem critérios que definem o perfil da instituição como 

universidade, centro universitário e faculdade e a qualifica dentro desse perfil. Parece-nos que 

o “incômodo” também se expressa pelo uso de outros procedimentos avaliativos, o que 

poderia colocar em questão os critérios avaliativos utilizados pelo CEE. De acordo com o Art. 

61-N, da Portaria nº40/2007: 
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A cooperação com os sistemas estaduais e do Distrito Federal abrange os 

procedimentos relativos ao ciclo avaliativo, conforme arts. 33 a 43. 

§ 1º A tramitação dos processos observará, no que couber, as regras e rotinas do 

sistema nacional aplicáveis à fase de avaliação dos processos de recredenciamento, 

no caso de instituições, e renovação de reconhecimento, no caso de cursos. 

§ 2º Os resultados da avaliação ficarão disponíveis ao sistema estadual e do Distrito 

Federal, a quem incumbirão as análises documental e de mérito, como fundamento 

para as decisões de cunho regulatório. 

§ 3º A aprovação e acompanhamento do protocolo de compromisso, quando for o 

caso, cabe à autoridade regulatória estadual ou do Distrito Federal. 

§ 4º Os processos de que trata este artigo são isentos de taxa de avaliação, nos 

termos da Lei no 10.870, de 2004. 

 

 A cooperação estabelece incumbências ao Sistema Estadual em relação à análise 

documental e de mérito para fins regulatórios e a aprovação e o acompanhamento do 

protocolo de compromisso. Nesse sentido, não cabe ao Sistema Federal intervir, essa é a 

tarefa do Sistema Estadual, o que talvez tenha causado “incômodo” ao CEE. 

 O campo discursivo vem se constituindo com uma tensão significativa no chão da 

UPE. A disputa presente no campo é constituída de relações de poder na busca do domínio do 

campo sobre o papel e a função da CPA, a identidade da universidade e a necessidade, o 

limite e a função da avaliação da instituição. Vivendo o confronto da disputa entre sentidos, a 

CPA da UPE só foi regulamentada definitivamente em 2008, mesmo que os registros apontem 

a sua criação desde 2004. Como a luta no campo discursivo se materializou no documento 

que regulamenta a CPA e como a CPA registra em seus relatórios, analisaremos na seção 

seguinte esse campo discursivo onde a luta se gera. 

 

7.2 Papel, função e ação da CPA: os documentos institucionais 

 

 De acordo com a lei nº 10.861/2004, a CPA deveria ser constituída através de ato do 

dirigente, estatuto ou regimento da instituição, em cada instituição de ensino superior pública 

ou privada com a função de conduzir os processos de avaliação interna. A Comissão deveria 

ter como características: assegurar a participação equitativa dos representantes de todos os 

segmentos da IES e da sociedade civil organizada e atuar de forma autônoma em relação aos 

colegiados e conselhos da IES. A autoavaliação é o componente central do processo 

avaliativo, porque sistematiza e fornece dados além de conferir estrutura e coerência ao 

processo avaliativo a partir da globalidade institucional. 

 Em cumprimento à Política de Avaliação – SINAES, a CPA da UPE foi constituída 

em 2004, através da Portaria nº 354/04 (anexo 9), em 14 de junho de 2004, pelo então Reitor 
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Emanuel Dias de Oliveira e Silva. De 2004 a 2006 inicia o processo de avaliação da 

instituição que segundo a entrevistada Fátima Dantas, membro da primeira CPA da UPE, 

 

alimentou de esperanças a comunidade, a gente achava que podia mudar as coisas e 

que era a oportunidade de se fazer isso, mas do jeito que a esperança veio foi 

embora... Pense, eu saí daqui, e saía todas às vezes, para ficar naquela reunião que 

discutia, discutia e nada resolvia e com tanta coisa para dar conta, não deu 

(12/08/2010). 

 

 Havia uma incompatibilidade entre os anseios dos componentes e as exigências em 

relação à preparação do Regimento, a construção do PPI e a luta pelo reconhecimento nos 

documentos oficiais da instituição. Segundo a entrevistada Rute Cândido, que também esteve 

na CPA, desde a sua primeira implantação (18/11/2009): “Nós começamos com os cursos, 

discutir com os cursos os PPC, um processo para iniciar a necessidade do debate, depois 

fomos por área, por exemplo, matemática das três unidades de licenciatura, para construir 

uma proposta unificada, o perfil do egresso”. 

 A estrutura pensada pelos representantes da Comissão Técnica sobre a necessidade de 

revisão dos Projetos Pedagógicos de Cursos, da discussão sobre as disciplinas e seus 

conteúdos não era a estrutura pensada pelas representações da IES, que diante das pressões 

“sofriam” para organização de estratégias dos processos avaliativos e regulatórios e de revisão 

curricular. Entretanto, se analisarmos os documentos regulatórios oficiais a atividade que 

vinha sendo executada estava distante do regulamentado em relação ao processo de 

autoavaliação. 

 De acordo com as Diretrizes de autoavaliação institucional (CONAES/MEC, 2004), as 

comissões deveriam realizar três etapas: a primeira seria a preparação, cujo trabalho se 

constituiria da formação da CPA, sensibilização e elaboração do projeto de avaliação; a 

segunda etapa denominada de desenvolvimento seria para o levantamento dos dados, 

informações e análises, e a terceira de consolidação com a elaboração, apresentação e 

divulgação do relatório crítico. Simultaneamente a esse processo haveria a ação organizativa 

de elaboração do regulamento da CPA e a aprovação deste no colegiado máximo da 

instituição. 

 Se confrontarmos os dois discursos não há relato do desenvolvimento dessas etapas, 

ou porque não foram desenvolvidas ou porque outras demandas passaram a ocupar a agenda 

da Comissão. Analisando o primeiro Relatório da CPA (CPA/UPE, 2006), há o registro de 
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reuniões semanais que a princípio parecem ter sido realizadas para organizar o trabalho da 

CPA junto à universidade, como o extrato a seguir demonstra:  

 

A partir da posse dos membros da CPA, essa comissão se empenhou junto a Reitoria 

nos trabalhos de implantação de infra-estrutura e área física para o desenvolvimento 

das atividades interna à comissão, e na publicização dos novos paradigmas postos 

pelas dimensões avaliativas da Educação Superior do SINAES junto à comunidade 

universitária. Para tanto foi elaborado e enviado ao MEC o Projeto de Auto-

Avaliação da UPE, e construídas as estratégias de ação/intervenção junto aos 

segmentos da UPE (CPA/UPE, 2006, p. 21). 

 

 Parece-nos que de fato havia um conflito de interesses na Comissão. Para alguns 

membros da Comissão, havia a urgência quanto à resolução dos problemas e para outros a 

criação de condições de trabalho e demarcação do lugar físico da CPA na Reitoria. A 

demarcação desse lugar parece ter ganhado a centralidade das ações da comissão, registrada 

no texto com a expressão, “para tanto”, ou seja, diante das questões de garantia de condições 

de trabalho, foi elaborado o Projeto. 

 O mesmo relatório registra a metodologia utilizada pela CPA para a efetivação do 

trabalho, que assumiu duas frentes. A primeira com a criação de Grupos de Trabalho “junto às 

Unidades da UPE” e “a criação dos Grupos de Trabalho e o envolvimento com todos os 

segmentos para participarem desse processo. Nesse aspecto foi adotado um cronograma de 

atividades” (Ibidem, p. 21). E a segunda a realização dos Seminários Itinerantes, caracterizado 

pelos “eventos de debate e escuta pública, realizados no âmbito da UPE, tiveram início em 

fevereiro de 2004 com a realização de Seminários Itinerantes num total de oito eventos e 

reuniões com os grupos de trabalho” (Ibidem, p. 22). 

 A estratégia da escuta, do debate, necessária ao conhecimento da universidade acabou 

desmotivando parte do grupo como expressou a entrevista Fátima Dantas no depoimento 

registrado na página anterior. 

 Muitas vezes as estratégias participativas não levam em conta os sujeitos e suas 

expectativas, acreditando que garantir a participação é o mais importante. Entretanto, os 

sujeitos, na complexidade que os caracterizam, realizam outras leituras diante da não ação 

realizada, e abandonam os projetos porque deixam de acreditar neles, sobrecarregando os 

demais sujeitos que permanecem, mas não foram “cuidadosos” em perceber as necessidades 

do grupo, e sentem-se abandonados e sozinhos. 
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 Em relação às demandas da CPA, a presidente desabafa o sentimento de estar 

trabalhando sozinha e não há uma reflexão sobre os motivos que expliquem a razão desse 

sentimento de forma objetiva além do significado de estar “abandonada”. 

 

Dentro desse projeto da CPA, mas quero lembrar para você que estou nessa 

comissão, mas não sou a comissão e não é só isso que faço, eu não estou só, eu não 

estava só na Portaria. E veja, eu ensino, eu dou aula na graduação, eu oriento, 

participo de outros programas, participo de bancas, participo de outras comissões, 

não é só CPA. Mas eu disse a Emília, que encerrei 2006 em estafa, estava cansada, 

que eu esquecia, fazia uma coisa e depois nem sabia mais, eu fiquei assustada 

porque eu estava muito cansada. A gente está esperando, até hoje, que esta CPA 

chegue junto, tome posse, para colocar tudo nisso trilho. Achamos que com a 

consolidação da existência no Estatuto as coisas mudem, para colocar tudo nos 

trilhos (Rute Candido em 19/11/2009). 

 

 O sentimento de acúmulo de trabalho e abandono fica explícito no discurso da 

presidente, mas a evidência não reflete os motivos do abandono. Segundo Emília Cavalcanti 

(19/11/2009), a CPA de 2006 a 2008 “ficou em stand by, amortecida e a partir de 2008”, 

ganha novo fôlego todo o processo e “com a portaria do Reitor reiniciamos”. Em relação ao 

Reitor, complementa a entrevistada Emília Cavalcanti, que “ele vem dando muito apoio a 

gente para desenvolver o trabalho e em paralelo ao trabalho que falei de resgate histórico a 

gente começou a criar a CSA.” (18/11/2009). 

 Parece-nos que essa afirmativa salienta o compromisso da política institucional que 

vem sendo sentido nesse período, o que pode justificar o stand by salientado por Cavalcanti 

em relação aos anos anteriores. Um exemplo do stand by é o Regulamento da CPA. O 

regulamento da CPA foi aprovado em 2011, conforme Resolução CONSUN nº11/2011
122

. No 

regulamento, ela é definida como órgão suplementar com base no artigo 24 do Estatuto da 

Universidade. 

 Estar contemplada no Estatuto tem sido um motivo de comemoração expresso 

inclusive na página eletrônica da CPA, no site da Universidade, com o seguinte texto: 

 

Ao ser incluída no texto do instrumento normativo maior da Universidade, a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA torna-se um marco institucional regulatório 

na construção da identidade da UPE, em seus processos e resultados, expressando as 

implicações educacionais e sociais das avaliações interna e externa. (www.upe.br) 

 

 Segundo o Estatuto da Universidade, artigo 25, o órgão suplementar é assim definido: 

 

                                                 
122

 Anexo 10 
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Os órgãos suplementares, diretamente vinculados à Reitoria, às Unidades de 

Educação ou às Unidades de Educação e Saúde, são aqueles necessários à 

complementação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e de gestão (UPE, 

2008). 

 

 Entre os “órgãos necessários às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão na 

universidade”, estão o Núcleo de Educação a Distância (NEAD), o Comitê de Ética na 

Pesquisa (CEP), a Editora da Universidade de Pernambuco (EDUPE), a CPA, o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT), o Núcleo de Gestão de Bibliotecas e Documentação (NBID) e o 

Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE). 

 Peixoto (2009), analisando a constituição das CPA nas IFES, constata que muitas 

estão situadas formalmente na estrutura das instituições, aparecendo inclusive como órgãos 

suplementares, o que tem trazido o questionamento sobre o papel da CPA, sua atuação e sua 

natureza. 

 A justificativa apresentada para a “celebração” se ancora no reconhecimento da CPA 

junto às esferas de decisão da universidade: “estamos com mais visibilidade institucional” 

(fala de Emília Cavalcanti, 18/11/2009). Entretanto esse espaço ocupado altera o pretendido 

pela CONAES (MEC/CONAES, 2004) ao afirmar a CPA como órgão acadêmico e não 

administrativo. Essa alteração pode ser percebida no próprio texto da CPA acima citado, 

quando afirma que “torna-se um marco institucional regulatório na construção da identidade 

da UPE, em seus processos e resultados, expressando as implicações educacionais e sociais 

das avaliações interna e externa”, o que confirma a nossa tese de que a avaliação é, na UPE, 

definida no âmbito da gestão e das políticas institucionais, visando a manutenção do status da 

universidade. 

 Se estabelecermos como parâmetros o texto da CONAES (MEC/CONAES, 2004, p. 

20), podemos compreender o desvio da natureza da CPA/UPE: 

 

A auto-avaliação constitui um processo por meio do qual um curso ou instituição 

analisa internamente o que é e o que deseja ser, o que fato realiza, como se organiza, 

administra e age, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá-las 

com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de omissões e 

equívocos, a fim de evitá-los no futuro.  

 

 

 O processo coordenado e articulado pela CPA é possibilitar um processo de 

autoconhecimento, análise e investigação que servirá como um diagnóstico institucional na 

identificação de problemas e potencialidades e como fonte de informação à comunidade 

institucional que decidirá sobre as ações a serem tomadas, assim como ao INEP/MEC quando 
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das informações solicitadas, e não de caráter regulatório sobre a construção da identidade da 

IES. 

 De acordo com o artigo 2º do Regulamento da CPA/UPE (CONSUN/UPE, 2011), 

compete à CPA/UPE coordenar a autoavaliação da Universidade. Esse trabalho de 

coordenação compreende, entre outras questões, elaborar projetos, definir e construir 

instrumentos, consolidar e publicizar os resultados do processo avaliativo e vincular-se 

administrativamente ao gabinete do reitor. O regulamento incorpora a natureza administrativa 

relacionada à gestão das funções requeridas pela autoavaliação. Pode-se questionar se a 

vinculação da CPA ao gabinete do reitor fere o princípio de autonomia estabelecido pelo 

parágrafo 2º do artigo 7º da Portaria nº 2051/2004 e a legislação do SINAES. 

 Conforme o artigo 4º do regulamento da CPA/UPE (CONSUN/UPE, 2011), a CPA da 

UPE é formada por 03 representantes de cada segmento: professores, alunos, servidores 

técnico-administrativos e representantes da sociedade civil, nomeados pelo reitor para um 

mandato de dois anos, possibilitando para cada segmento a nomeação de um suplente e com 

direito a até duas reconduções. Quanto à composição, o Regulamento atende na íntegra o 

indicado pelo inciso I do parágrafo 2º, artigo 7º da Portaria nº 2051/2004. O artigo 9º do 

regulamento prevê a criação das Comissões Setoriais de Avaliação, cujos membros são 

indicados pelos diretores das unidades. Salienta Emília Cavalcanti que em relação à criação 

das CSA, 

 

no princípio houve uma discussão muito grande, mas que tamanho vai ter cada 

CSA? É do tamanho que a unidade escolar julgar conveniente porque se a faculdade 

de ciências médica diz que são 2 de cada representante porque resolve o problema 

deles então lá são 2, se a unidade tem pólos de educação à distância pode ser que 

precise de mais. Então cada unidade definiu o tamanho. Definidas essas comissões 

foram publicadas as portaria (salienta, está tudo aí na página), tem ainda algumas 

que enfrentam uma série de resistências quanto à avaliação, ainda traz muito a idéia 

de punição. De julho de 2008 a dezembro de 2008 visitamos todas as unidades pelo 

menos uma vez. E nesse ano (2009) nós fomos duas vezes a cada unidade e agora 

estamos retornando com o reitor no sistema de reitoria itinerante. O nosso contato é 

direto com as CSA das unidades (...). (18/11/2009). 

 

 Nem todas as CSA estão constituídas, mas esse tem sido um movimento da Comissão 

Técnica em relação à sensibilização sobre a importância diante das exigências da avaliação 

externa. A grande representação nas reuniões da CPA tem sido constituída pelas Unidades de 

Educação e Saúde, uma das razões pode ser encontrada pela relação da presidente com esse 

grupo, sendo a mesma originária da FENSG
123

, ou pela proximidade geográfica com a 

                                                 
123

 Trata-se da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças. 
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reitoria. Um exemplo dessa observação pode ser comprovado pelo total de presentes na posse 

da CPA. Salientamos, inclusive, que nem todos os representantes da CPA fizeram-se 

presentes no dia da posse. Fazendo a contagem dos representantes das unidades, na posse, 

temos: 

Tabela 6 - Total de representantes na posse da CPA 

 

Categorias presentes Total de representantes 

Unidades de Educação e Saúde 15 

Unidades de Educação 04, sendo 01 representando a PROACAD e 02 representando a 

POLI 

Diretores 03, sendo 02 das Unidades de Educação e Saúde 

Estudantes - DCE 02 

Sociedade Civil 04 

Reitoria e seus setores 07 
Fonte: Elaboração com base na contagem dos presentes durante a posse da CPA/UPE 10/02/2010 

 

 Há uma clara atitude de apoio dos representantes das Unidades de Educação e Saúde 

às solicitações da CPA, assim como uma participação efetiva nas reuniões e nos encontros, 

como constatamos no II Seminário de Autoavaliação da CPA, cujas mesas contaram com 

debatedores e mediadores do grupo representante destas unidades. 

 Na questão da participação efetiva das unidades aos processos propostos pela CPA, 

realizamos um levantamento por campus do quantitativo de cursos que realizaram as 

autoavaliações dos cursos e entregam seus relatórios à CPA em 2010. 

 

Tabela 7 - Quantitativo de propostas de Autoavaliação dos cursos de graduação presenciais 

entregues por campus/2010 
 

Campus Total de Cursos Total de propostas entregues 

Camaragibe 01 - 

Santo Amaro 04 03 

Benfica 08 01 

Nazaré 06 - 

Petrolina 10 04 

Garanhuns 09 

01 curso ainda não implantado 

06 

Caruaru 02 01 

Salgueiro 01 - 

Arcoverde 02 

02 cursos ainda não implantados 

- 

Serra Talhada 01 

01 curso ainda não implantado 

- 

Fonte: Relatório da CPA/2010 
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 O Relatório de 2010 (CPA/UPE, 2010) apresenta uma adesão muito pequena em 

relação à entrega da avaliação de cursos, o que dificulta a elaboração do Relatório da CPA ao 

mesmo tempo em que questiona a legitimidade do trabalho da Comissão indicando uma 

recusa quanto à participação ao modelo de avaliação institucional proposto. Confrontando os 

dados do relatório e a apresentação feita pela presidente, encontramos uma incoerência em 

relação à efetiva participação das unidades, enquanto adesão ao processo de avaliação 

institucional e a afirmação feita de uma adesão significativa. 

 Confrontando o formato de apresentação dos resultados entre o primeiro Relatório 

(2006) e os seguintes, há um afastamento em relação ao modelo proposto de análise no 

primeiro que buscou, em um primeiro momento, diagnosticar os problemas e não os cursos, 

apontando os pontos frágeis, potencialidades e proposições a serem consideradas como 

estratégias pela instituição (quanto aos cursos, o Relatório em tela apresenta as sugestões do 

CEE quanto ao observado por esse órgão). A tabela abaixo apresenta as avaliações da CPA 

em relação ao diagnóstico levantado:  

 

Tabela 8 - Sínteses das Análises dos Formulários Aplicados e Escutas Realizadas no Âmbito 

da UPE nas Dimensões do Ensino, Pesquisa, Extensão 
 

Pontos Positivos Pontos Negativos Sugestões 

Há constatação da ampliação da 

interiorização da UPE, com oferta 

de novos cursos de graduação, com 

diversidade de modalidade de 

ensino 

Biblioteca não atende às 

necessidades do ensino, 

necessitando ampliar acervo, 

atualizar títulos, assinaturas de 

revistas e de biblioteca on-line e 

outros pontos de manutenção. 

Ampliação da estrutura física que 

não mais atende à demanda dos 

trabalhos. 

A UPE é vista como uma 

Instituição que cresceu muito, 

apesar das dificuldades e 

incertezas nos enfrentamentos dos 

cenários internos e externos. 

Falta espaço para acomodar 

atividades outras para além da sala 

de aula como apoio ao 

atendimento de trabalhos 

científicos, aulas práticas, 

demonstrações de trabalhos e 

outras. 

Ampliação do quadro docente 

Reconhecimento do caráter de 

transparência dos processos 

seletivos realizados pela UPE para 

ocupação de cargos, fortalecendo a 

trajetória da Instituição. 

Falta de titulação e produção 

científica baixa dos professores, 

impossibilitando possíveis 

projetos de pesquisa de serem 

desenvolvidos. 

Fortalecer a integração do 

ensino-pesquisa e extensão 

através da superação de pontos 

nodais dos currículos e do 

fomento à pesquisa e à extensão. 

Aumento do número de projetos 

de pesquisa e de extensão. 

Abertura de novos cursos de Pós-

Graduação 

Elevado contingente de 

professores substitutos que em sua 

maioria não estão aptos a lecionar 

em uma faculdade. 

Melhorar o sistema de 

comunicação para agilizar o 

trabalho e promover rapidez de 

decisão. 

Quanto ao corpo docente observa-

se uma diversidade e muito 

frequente controvérsias quanto à 

avaliação de desempenho do 

professor. De um lado constata-se 

Por outro lado, também 

verificamos que foram pontuados 

como negativos os aspectos de: 

desinteresse do professor, baixo 

nível do ensino, insuficiência de 

Aumentar oferta de curso de pós-

graduação stricto sensu e 

desenvolver diversificação nas 

linhas de pesquisa que atendem 

às demandas da sociedade. 
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que em todos os cursos houve 

depoimentos positivos do tipo: “Há 

compromisso do professor com a 

instituição”; menção à “qualidade 

de oferta de conteúdos no contexto 

da aprendizagem e consideração 

sobre a excelência do perfil do 

corpo docente” além de fazerem 

elogios à excelente integração do 

corpo docente com os alunos.  

atividade de campo.  

A discussão e a consolidação de 

projeto político pedagógico dos 

cursos ofertados pela UPE, com 

participação da comunidade 

acadêmica. 

Baixo investimento financeiro do 

Governo do Estado na preparação 

do potencial humano da UPE. 

Criação e implementação de 

políticas públicas na atenção aos 

alunos em situação de 

vulnerabilidade social e 

econômica. 

Projetos políticos pedagógicos em 

constante adequação aos novos 

paradigmas do conhecimento e em 

observação às normas emanadas 

do MEC. 

Inadequação das ferramentas e do 

uso de novas metodologias, que 

esteja em sintonia com as reformas 

curriculares. 

Que a Universidade seja pública, 

gratuita e de qualidade. 

 Foi unânime por parte da 

comunidade acadêmica que existe 

um déficit de pessoal técnico-

administrativo. 

Enfoque ainda maior no processo 

de democratização das discussões 

sobre os projetos pedagógicos 

dos cursos. 

 Precarização nas relações do 

cotidiano entre professor/aluno. 

Criação de mais espaços 

culturais, esportivos e de lazer no 

âmbito da UPE. 

 Se faz necessária uma reciclagem 

dos professores da casa, pois a 

maioria ainda ensina de forma 

“antiga” em relação à pedagogia 

que os mesmos utilizam. 

Implantação de sistema de 

informação e comunicação que 

atenda ao estágio atual e dê 

suporte ao crescimento da  

UPE.  

 Melhoria do processo avaliativo 

e revisão das práticas 

pedagógicas adotadas. 

Fonte: Relatório CPA 2004-2006 - ANEXO III item 5. DAS AVALIAÇÕES DA COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO – CPA DA UPE/2006.  

 

 O Relatório de 2010, entretanto, realiza uma individualização por curso/campus, 

apresentando os dados obtidos em relação ao CPC e uma observação quanto à entrega ou não 

pelo curso da autoavaliação, sob o título “SÍNTESE DA AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 

DE expressa o nome do curso ANO 2010”. Finaliza-se com uma síntese dos cursos por 

campus, conforme abaixo: 
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Tabela 9 – Síntese da Autoavaliação do Curso de Bacharelado em Medicina - Ano 2010 

Campus: Santo Amaro - Curso Presencial 
 

Unidade: FCM 

Curso: Bacharelado em 

MEDICINA 

Conselho Estadual de Pernambuco – CEE 

Autorizado pela Portaria - SE nº 7171, de 10/10/2008 

Renovação do reconhecimento PARECER CEE – PE nº 75/2008 – CES 

Prazo: 05 anos 

DIMENSÕES AVALIADAS Autoavaliação - Ano base 2010 

Ano  Enade IGC CPC Dimensão I – Organização  

Didático-Pedagógica 

Dimensão II – Corpo: 

docente, discente e técnico-

administrativo 

Dimensão III – 

Instalações físicas 

2004 1 4  - - - 

2007 3 4 3    

2010       

RESULTADOS – EXAME NACIONAL DE CURSOS – ENC (PROVÃO 

ANO 2003 2002 2001 2000 1999 1998 

Conceito E E E C C - 

OBS: Não apresentou a autoavaliação do curso no ano de 2010. 

Fonte: CPA/UPE – Relatório 2010 p. 34. 

 

 

 Após a apresentação de cada curso, a CPA construiu a tabela a seguir com as 

fragilidades avaliadas em dimensões, que no caso do curso acima, ficou sem preenchimento; 

segue a tabela: 

 

Tabela 10 – Síntese final do campus com algumas dimensões exemplicadoras 
 

Fragilidades 
Educação Física Ciências 

Biológicas 

Medicina 

 

Enfermagem 

Bacharelado Licenciatura 

A licenciatura e os bacharelados têm 

coerência com o PPC e do currículo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. 

x x x  x 

Atualização e adequação das ementas, dos 

programas e das bibliografias, considerando 

o perfil do egresso 

x x x  x 

Adequação de laboratórios, instalações, 

equipamentos e materiais específicos com a 

proposta curricular 

x x x  x 

Quantidades adequadas de mobiliário e 

equipamento didático-pedagógico 

  x   

Acessibilidade para portadores de 

necessidades especiais 

  x   

Atividades acadêmicas articuladas à 

formação: prática profissional e/ou estágio, 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, 

Atividades Complementares e estratégias de 

flexibilização curricular 

  x  x 

Fonte: CPA/UPE – Relatório 2010, p. 34. 
 

 As duas tabelas exemplificam o campus e individualizam por curso, logo se acredita 

que em relação a um campus é possível visualizar um processo de análise institucional com 

base nas dimensões que formam uma síntese. 
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 Em relação aos valores e crenças que poderiam fazer significar o modelo proposto 

pelo relatório, confrontamos os objetivos enunciados entre os relatórios do período de 2004-

2006 com o relatório de 2010. Salientamos que a CPA produziu 04 relatórios no período de 

2004-2010. Entre os objetivos do primeiro relatório e do último percebemos um 

distanciamento em relação à ação da CPA. No primeiro relatório (CPA/UPE, 2006, p. 6), o 

objetivo foi assim elaborado:  

 

Analisar as políticas, as práticas e as formas de gestão no ensino, na pesquisa e na 

extensão da Universidade de Pernambuco, com vistas a contribuir com uma cultura 

avaliativa emancipativa, voltada para a melhoria do Ensino Superior, e dar sua 

resposta à sociedade 

 

 Nesse documento, o objetivo se justifica pela análise das políticas, práticas e formas 

de gestão. No último relatório (CPA/UPE, 2010, p. 8), 

 

Neste documento, registramos as sínteses das avaliações mais recentes realizadas 

nos cursos de graduação (bacharelados e licenciaturas), tecnológicos e seqüenciais, 

nas modalidades presencial e à distância, ofertados pela Universidade de 

Pernambuco, nos diferentes Campi Universitários do Estado pelas instituições 

anteriormente referidas. Ainda, incluímos os resultados da autoavaliação de cursos, 

realizada pelas Comissões Setoriais de Avaliação das Unidades de Educação da 

Universidade. 

 

 A ênfase do objetivo da Comissão Técnica da CPA mudou o foco agora para os cursos 

e seus resultados; essa ênfase na individualização nos cursos não aparece no primeiro 

Relatório. Talvez essa ênfase possa ser explicada no contexto de exigências que vivem os 

sujeitos, os cursos e as unidades da universidade para manter o status de universidade, e 

talvez explique a forte relação que os sujeitos estabelecem entre o processo de avaliação 

institucional e os resultados dos cursos. 

 Compreendemos que essa escolha faz significar que a CPA tem um modelo de 

instituição que se faz materializar nos relatórios. Propor um relatório avaliativo implica, em 

um primeiro momento, a crença sobre um modelo de instituição como parâmetro, sobre seu 

funcionamento e sobre a ação dos sujeitos no seu interior; e num segundo momento uma 

crença sobre a razão do estabelecimento da avaliação: sua necessidade e função. O Relatório 

nesse sentido materializa uma concepção de avaliação e instituição. 

 Nesse capítulo, ao analisarmos o papel e função da CPA na realização dos processos 

de avaliação institucional, constatamos uma ressignificação do papel da CPA, que no contexto 

da UPE tem sido definido no âmbito da gestão e das políticas institucionais com a função 

definida de contribuir para a manutenção do status de universidade. Nesse sentido, se justifica 
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a avaliação institucional para diagnosticar as dificuldades e traçar as metas a fim de atingir as 

exigências do recredenciamento cabendo à CPA um papel ativo na cobrança dessas 

exigências. Compreendida como órgão suplementar e diretamente vinculada à reitoria, a CPA 

se distancia do que foi estabelecido pela política do SINAES, caracterizando-se como órgão 

administrativo e não acadêmico. 

 A seguir, no último capítulo analisaremos a relação entre os processos de avaliação 

institucional e suas implicações em relação às tensões presentes quanto à identidade da 

universidade e a possibilidade de mudanças efetivas. 
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CAPÍTULO 8 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL, IDENTIDADE INSTITUCIONAL E 

MUDANÇA 

 

“Chega mais perto e contempla as palavras cada 
uma tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta 
pobre ou terrível que lhe deres: 

trouxeste a chave?” 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 Neste capítulo, analisamos as questões relativas à identidade institucional, a relação 

entre os processos de avaliação institucional e o encaminhamento de mudanças. 

 Salientamos que as questões sobre Identidade Institucional emergem de nossa inserção 

no campo, presente nos discursos dos sujeitos da UPE, o que nos colocou diante da 

necessidade de investigar essa categoria. Segundo afirmou Magalhães (2004), quando uma 

instituição começa a procurar seu sentido, a questionar sobre a sua razão de ser, ou sobre a sua 

identidade, isto é um sinal de declínio e do advento de algo. Nesse capítulo, analisamos a 

relação que começa a ser engendrada na UPE a partir dos processos de avaliação institucional 

que fazem questionar a identidade da instituição. 

 

8.1 Avaliação Institucional e Identidade Institucional 

 

 Na entrevista com Mario Medeiros, quando questionamos a imagem do mosaico, a 

partir da afirmação feita por ele de não concordar que essa imagem representa hoje a 

universidade, explica o entrevistado que 

 

... a universidade surgiu muito mais em relação aos cursos da área da saúde, e as 

unidades que tratam das Faculdades de formação de professores, não tem de fato 

peso, só agora é que começam a ganhar algum peso. Ela [a universidade] se dá conta 

de que dos 20 mil alunos que a universidade tem 70% quase são da área da educação 

e é exatamente aí que a universidade não anda. E isso só para a gente ficar em 

alguns aspectos: quem trata da educação na universidade é uma enfermeira, quem 

trata da avaliação é uma enfermeira, quem trata da pesquisa é um biólogo, quem 

trata da extensão e cultura é um médico, e você começa a ver por aí, que por mais 

que você tenha boa vontade falta conhecimento de causa. Eu costumo dizer que das 

atividades humanas a educação é a mais complexa, porque não é possível você 

desenvolver como um algoritmo, como você desenvolve para a construção de um 

edifício, com um software de um computador. Não tem um algoritmo para a sala de 

aula, na sala de aula vale sua capacidade heurística, sua hermenêutica, sua 

competência, estratégia que você pode desenvolver (02/02/2010). 
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 Há, de acordo com o discurso do entrevistado, um “lugar” referente à área da educação 

que vem sendo preenchido por quem “falta conhecimento de causa”, e exatamente nesse 

lugar, “é exatamente aí que a universidade não anda”. Entretanto, o “não andar” é reconhecido 

como da universidade, explicado na forma como se organiza, ou na forma como elege os 

postos de gestão, diferente do discurso formulado pela presidente da CPA: “a gente começa a 

ir para o mosaico das licenciaturas, é... alguns problemas que eu não atribuo à Universidade 

de Pernambuco” (19/11/2009). 

 Nessa disputa quando justificada pelo entrevistado Mario Medeiros são apresentadas 

três razões: primeiro, “a universidade surgiu muito mais em relação aos cursos da área da 

saúde”; segundo, “(...) as faculdades de formação de professores elas não têm de fato peso”; e, 

terceiro, “(...) quem trata da educação numa universidade é uma enfermeira, quem trata da 

avaliação é uma enfermeira”, ou quem faz o governo da universidade é o pessoal da área de 

saúde. 

 A tensão e a disputa são evidenciadas a partir da forma de justificar qual setor seria 

legítimo em relação ao domínio do campo. Isso implica na posse e domínio da universidade, 

que a crítica do “cercado” expressa tão bem, como salientou o Reitor Carlos Fernando de 

Araújo Calado
 
na posse da CPA (10/02/2010). Entretanto, “pensar a universidade”, como 

enfatiza Rosa Costa no II Seminário de Avaliação Institucional, realizado em 9 e 10 de 

dezembro de 2010, não significa pensá-la como um “mosaico”, como um fragmentado 

conjunto que parece um todo, mas, na verdade, constitui pedaços bem definidos para aquele 

sujeito que o construiu, nem como “o cercado”, com a demarcação de posse em cada espaço 

ocupado. Segundo Rosa Costa, significa definir suas metas, avaliar seus objetivos, analisar 

seus resultados e confrontar sua missão com as políticas implementadas.  

 Em alguns relatos, não temos de fato uma universidade, temos as faculdades e seus 

representantes disputando as áreas de comando daquilo que se denomina universidade, e nesse 

campo de disputa não há representatividade das licenciaturas nos espaços de comando, que 

sem espaço legítimo no campo da gestão, continuam sem representação, reconhecimento, 

excelência, „advogados‟ e pertencimento.  

 A questão da centralidade na área de saúde, enfatizada pelo entrevistado Mario 

Medeiros, foi também destacada, a partir do discurso, como positividade na entrevista com 

Rute Cândido e Emília Cavalcanti: 

 

Rute - Se você me perguntar assim, por exemplo, o curso como Biologia, ele tem 

nota 4 desde o começo, mas ele tem um corpo estruturante excelente, tem 
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laboratórios bons lá dentro do campus de Santo Amaro. O corpo docente discutiu 

muito o seu PPP e eles têm uma prática muito sadia de semestralmente fazerem um 

encontro pedagógico para rediscutir com os professores, tem essa prática histórica 

(...) o aluno que sai daí é um aluno bem preparado, tem concorrido a mestrados e se 

colocado muito bem, e está ali no campus Santo Amaro, entende? Não é Emília? 

Emília – Isso. Tem o detalhe e o diferencial, o convívio do curso de biológicas com 

os demais cursos de saúde, porque o básico é único para todos, então nesse convívio 

há também um crescimento da qualidade. 

Rute – Você tem toda razão (olhando para Emília) (19/11/2009). 

 

 Parece-nos que o convívio com a área de saúde é condição de qualidade tão relevante 

quanto o fato da existência de bons laboratórios e professores qualificados que se reúnem para 

discutir e rediscutir o projeto do curso. Nesse sentido, a “qualidade” advogada ao curso é 

resultante do convívio com os cursos de saúde. 

 O discurso que individualiza pode ser representado no sentimento de pertencimento a 

uma unidade específica da universidade e não à universidade, o qual pode ser comprovado no 

discurso da palestrante Ana Célia Oliveira dos Santos
124

 durante o II Seminário de 

Autoavaliação Institucional, realizado nos dias 9 e 10 de dezembro de 2010:  

 
Sou avaliadora do INEP, e estou nesse processo há algum tempo e sou uma 

defensora desse processo. E autoavaliação é um ponto muito importante do processo 

(...) a Universidade de Pernambuco é uma universidade multicampi, mas ser 

multicampi não é realmente um problema, pois agora mesmo fui avaliar um curso, 

em um dos campi da Universidade Federal do Amazonas, uma região até de difícil 

acesso, mas lá não ouvi ninguém dizer: “Sou de Guari”. Nenhum dos docentes, 

nenhum dos estudantes, nenhum se referia como sendo daquela unidade, antes 

diziam: “Nós somos UFAM”. E essa é uma preocupação que eu tenho em relação à 

UPE. A UPE se vê muito mais como unidades, ou melhor, os servidores, gestores, 

professores se vêem muito mais como unidades isoladas, que às vezes, até 

reivindicam seus espaços pelos anos que têm. Então é a unidade mais antiga, a 

unidade mais nova, é a unidade que tem mais tradição, que tem menos tradição, do 

que propriamente como UPE. E essa é uma preocupação que eu vejo nos processos 

de autoavaliação, que é o fato da gente lidar com avaliações que são mais voltadas 

para as unidades e não para a universidade como um todo.(10/12/2010) 

 

 A professora salienta um aspecto que foi observado durante as visitas, e levantamento 

de dados no campo, que é a clara identificação com a unidade, expressa muitas vezes como: 

“nós, da faculdade X”, “o projeto de nossa faculdade”, “sou da faculdade Y”, “A UPE não 

enxerga a gente aqui”, “sinto como se os nossos problemas não fossem da UPE, mas só dessa 

faculdade e algumas vezes, só desse curso”. A identificação com a unidade faz estabelecer 

uma relação de distanciamento em relação ao Projeto da Universidade, criando uma 

competição entre faculdades e cursos, acrescentando o que apresenta Ana Célia Santos, que o 

problema da universidade não é sua característica multicampi, mas a ausência de uma 
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 Professora do ICB – Instituto de Ciências Biológicas/UPE. 



220 

 

 

identidade com a universidade. Esse processo de não identificação com a universidade é 

produto e produz a disputa, por poder e espaço institucional. Vianna (2005) reflete sobre a 

existência de uma competitividade negativa no interior da IES, que separa em vez de agregar 

os sujeitos, formando “os cercados”, como citado pelo Reitor Carlos Fernando de Araújo 

Calado. 

 O projeto de universidade deveria ser mais que uma agregação de faculdades reunidas 

sob um nome, precisa de algo em comum que lhe dê uma identidade. O que a representação 

do mosaico se contrapõe, tendo em vista que apesar de compor um todo, na verdade é a 

aparência do todo, porque o que se preserva é a individualidade das partes, ou de forma mais 

evidente o domínio pelo espaço como expressa a concepção do “cercado”. Tem-se uma ilusão 

de um todo constituído, mas as especificidades é que são evidenciadas. E isto justifica 

também a fala da presidente da CPA, em entender que o problema do “mosaico das 

licenciaturas” não é da universidade, que o problema das notas baixas no ENADE não é da 

universidade e sim das unidades.  

 A servidora, coordenadora de apoio acadêmico e membro da CSA/FFFNM, Maria de 

Fátima Bezerra Dantas apresenta “o problema” das licenciaturas da seguinte forma: 

 
(...) o problema está fora e dentro, temos sofrido uma resistência, há uma resistência 

imensa em mudar. Mudar a matriz, a malha curricular dos cursos. Mudar. Desde 

2006 estamos tentando mudar o perfil do curso, principalmente Pedagogia e temos 

sofrido uma resistência imensa. Tentaram mudar e hoje ainda está precisando mudar 

e muito (12/08/2010). 

 

 Há um “problema fora e dentro”. Questionamos sobre fora e dentro de onde? O que 

significa fora e dentro? Explica a entrevistada que “dentro” é em relação aos docentes da 

UPE que resistem em mudar, e buscam justificativas fora da prática que desenvolvem: o baixo 

nível dos alunos, a pouca participação dos mesmos se restringindo apenas aos momentos de 

aulas, o modelo do ENADE que não leva em conta a especificidade do que se ensina na IES, 

o PROGRAPE, entre outros. “E essas justificativas não explicam a situação, não propõem 

mudanças, acomodam”, só faz sentido em relação à resistência de manter tudo como está 

provocando a estagnação. E “fora” é o movimento da universidade frente aos diagnósticos 

apresentados, onde também não há mudança, não se discutem as possibilidades e as ações, 

apenas exige que soluções sejam tomadas. Maria de Fátima esclarece que 

 

Veja só, para a reunião de hoje com todos os coordenadores de curso com a CPA da 

reitoria, o que querem é o seguinte: cada curso deverá trazer a sua autoavaliação 

conforme o modelo do MEC publicado na página da CPA e sua atualização para 
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2010, acrescentando as recomendações que foram elencadas (quadro docente, tempo 

de cada um na instituição, por exemplo), e as soluções encontradas, as decisões. Eu 

acho que isso não é avaliação institucional, é avaliação de curso e vou além (...) não 

fala da IES e fala muito pouco do curso e do ENADE. Quais são as proposições? Se 

não estamos acertando é porque não sabemos e, como vamos acertar? Quem pensa 

com a gente? E penso que a gente deveria ter o nosso instrumento, em cima da nossa 

realidade e depois fazer um trabalho sobre os cursos, com o modelo do MEC. Pensar 

cada curso isoladamente não é nem pensar a faculdade, quanto mais à universidade 

(silêncio e suspiro) (12/08/2010). 

 

 Apesar de a entrevistada fazer parte da CSA da faculdade e ter sido da CPA em 2004, 

como representante de sua unidade, nessa fala produz o distanciamento em relação à 

composição da comissão, que aparece como “CPA da reitoria”, não é nem CPA da 

universidade, e se desloca para o lugar de não identificação com o grupo. Em seguida, o que 

propõe é pensar a universidade em conjunto, buscar as soluções conjuntamente, e nesse 

processo que não personifica “cada curso”, pensar as dificuldades e propor soluções como 

universidade em relação aos procedimentos e estratégias da UPE: “Se não estamos acertando 

é porque não sabemos e, como vamos acertar?” Na análise sobre o “problema”, propõe que 

essa necessidade possa ser diagnosticada através de um instrumento construído pela IES. 

Compreende ainda que a avaliação institucional seja mais ampla que a avaliação de cursos e o 

trabalho com os resultados do ENADE. O processo de avaliação institucional precisa “falar da 

IES” e não de partes da mesma. Acrescenta ainda a entrevistada: “É o que eu sinto, nós não 

temos avaliação, nós coletamos os dados, divulgamos bonitinho, mas não mudamos nada, 

você sabe que uma avaliação hoje tem que resolver pelo que é mais critico”.  

 Recolher os dados e divulgar sem ações propositivas não “muda nada”, como também 

afirmam Leite (2005) e Estebam (2008), sendo assim avaliar não é apenas recolher dados, faz-

se necessária uma proposição que possibilite uma ação, mesmo que a esfera da decisão sobre 

a ação seja política. 

 

8.2 Avaliação Institucional e possibilidade de mudança 

 

 Na posse da CPA, o Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado
 
relaciona os processos 

de avaliação como aquilo que “mostra” o que precisa ser modificado ou melhorado. Afirma 

que 

 

Aí vem o que estamos fazendo hoje aqui, a questão de você planejar, avaliar e 

implementar aquilo que as avaliações mostrem que precisa ser modificado, 

melhorado. Esse ciclo de planejar, avaliar e implementar, avaliar de novo. Esse ciclo 

é fundamental. Nós cumprimos no segundo semestre do ano passado a partir dos 
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resultados do ENADE, só ficou faltando cumprir três unidades, mas nós passamos e 

conversamos sobre os resultados. Então trabalhar uma agenda de uma avaliação 

institucional, e com a avaliação de cursos, olhando o todo, ou seja, ensino, pesquisa 

e extensão. Depois dessa avaliação nós já temos o novo estatuto e novo regimento 

(...). Opinar por opinar não vale nada, só agrega valor se a gente conhecer aquilo que 

a gente está opinando, souber o que está falando, então a avaliação interna da 

universidade, é fundamental (10/02/2010). 

 

 O Reitor da UPE relaciona a construção do estatuto e do regimento ao processo 

avaliativo, que, segundo afirma, é um ciclo que contempla as fases “planejar, avaliar e 

implementar, avaliar de novo”. Nesse sentido, encara a ação avaliativa associada ao 

planejamento e suas fases, como defende Vasconcellos (2000), uma ação onde planejar é um 

movimento e um ato de autoconhecimento e avaliação que direciona a uma ação. Nesse 

sentido, parece-nos que o ato de avaliar compreendido como parte do processo para conhecer 

legitima as considerações do avaliador, assim como respalda as ações de planejamento 

direcionando a ação.  

 A relação da avaliação com o autoconhecimento se faz presente na análise apresentada 

por Givaldo Barbosa dos Santos, CSA/CISAM
125

, das expectativas quanto ao processo de 

avaliação institucional, durante a posse da CPA, realizada em 10 de fevereiro de 2010: “Eu 

acho muito importante o autoconhecimento, esse olhar para dentro, esse olhar crítico, onde a 

gente possa rever as falhas e com isso a gente possa aprender e a universidade tem muito a 

ganhar com isso”. O termo “olhar para dentro” também utilizado por De Sordi (2002) 

presente na apresentação das expectativas do médico é significado como olhar crítico, aquele 

que possibilita ver as falhas, e esse movimento é um espaço de aprendizagem, não apenas 

para quem aprende com as falhas, mas para a universidade. 

 A professora da UFPB, Maria Elba Dantas de Moura Pereira (2010), durante a sua 

palestra no II Seminário de Autoavaliação da UPE, realizada no dia 10 de dezembro de 2010, 

define que “a avaliação institucional permite o conhecimento através do autoconhecimento, 

porque no momento da autoavaliação a gente deve ir às causas, identificar os desafios que 

deverão estar contemplados nas metas e no planejamento estratégico da IES”.  

 A relação entre as práticas de autoavaliação como possibilidade de autoconhecimento 

foi defendida por Leite (2005) quando conceitua que o processo de avaliação institucional 

possibilita o autoconhecimento e o autorreconhecimento, mas esse processo só tem sentido se 

for propositivo, ou seja, diante do autoconhecimento estabelecer o percurso, as ações e as 

decisões a serem seguidas pela IES. A palestrante Ana Célia Oliveira dos Santos ICB/UPE, 

                                                 
125

 Trata-se do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros. 
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durante o debate no II Seminário de Autoavaliação da UPE, no dia 10 de dezembro de 2010, 

também significa o processo de autoavaliação como autorreconhecimento, a possibilidade de 

ver a sua imagem, a imagem da instituição: 

 
Uma imagem em espelho da instituição, e às vezes as pessoas vêem a autoavaliação 

com certo temor, talvez com receio de identificar na autoavaliação uma imagem que 

não quer se ver, identificar suas fragilidades. Mas a autoavaliação é para ser espelho 

mesmo, espelho da realidade, mas não adianta querer olhar tendo se arrumado antes 

como se fosse tirar uma foto, se arrumar para a autoavaliação só por fora. Essa 

imagem tem que ser a que é a instituição sem esconder, nem mascarar, mas o que é. 

(10/12/2010). 

 

 O mascaramento da realidade foi referido por De Sordi (2002) como algo que impede 

uma ação efetiva para a mudança. Segundo a autora, a avaliação institucional teria a função e 

a ação de “tirar as máscaras” para se conhecer e autoconhecer. Esses discursos vêm sendo 

significados no campo discursivo da UPE como favoráveis à autoavaliação, porque esta 

possibilita conhecimento, autoconhecimento e auto-reconhecimento, além de possibilitar a 

implantação de ações que proporcionem mudanças. De acordo com a presidente da CPA, 

professora Rute Cândido, no discurso de posse da CPA, o uso da avaliação institucional 

proporcionou avanços para a UPE. Afirma a presidente: 

 

Fecha-se hoje um ciclo de trabalho iniciado em 2004 que teve por meta implantar e 

consolidar a estrutura organizacional do processo avaliativo, contando com o 

cumprimento de metas que inclui o projeto de avaliação da UPE, passando por uma 

etapa de sensibilização e instalação das comissões setoriais de avaliação, em todas as 

unidades de educação e educação e saúde, da implantação do site da CPA, 

elaboração de relatórios, visitas de trabalho com vistas a implantar processos 

avaliativos e /ou acompanhar em algumas unidades exemplos avançados de 

processos avaliativos em franco desenvolvimento (...). Como podemos observar a 

comunidade acadêmica sempre teve clareza dos avanços e das necessidades que 

aconteciam dentro da UPE. Entre os avanços: a consolidação do processo de 

avaliação, a exemplo do novo regimento e estatuto da UPE, a formação das 

comissões setoriais, inclusive nos três hospitais (...). A ampliação da estrutura física, 

ampliação do corpo docente, fortalecimento da integração ensino, pesquisa e 

extensão (...). A interiorização da universidade e a abertura de novos cursos de 

graduação com diferentes modalidades de ensino. Início de ampla discussão dos 

projetos pedagógicos dos cursos, transparência nos processos seletivos de ocupação 

de vagas (...). (10/02/2010). 

 

 Segundo a presidente da CPA, a avaliação institucional proporcionou transparência, 

investimento na rede física, revisão dos projetos dos cursos, construção do estatuto e do 

regimento, implantação de processos inovadores, contratação de professores, interiorização, 

fortalecimento da relação ensino, pesquisa e extensão e a consolidação de um processo de 

avaliação. Salienta, entretanto, que as necessidades sempre foram conhecidas pela 
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comunidade acadêmica, mas os avanços são decorrentes do processo de avaliação 

institucional. Sobre a importância da avaliação institucional para a instituição, afirma o Pró- 

Reitor José Thomaz Correia, em entrevista concedida: 

 
A Avaliação Institucional serve como um diagnóstico dos pontos fortes e dos pontos 

fracos para a gente poder corrigir o modelo, então a CPA avalia os pontos fracos e 

diz: é preciso corrigir e aí. Você como gestor busca o ajuste, criando novos 

mecanismos institucionais e de gestão, de recursos e de material. A CPA está na 

posição de trazer resultados da avaliação e isso eu acho interessante para a gestão 

tomar atitudes. A instituição sabe o que precisa mudar (...). Veja a questão do RH, é 

uma coisa que nem precisa da Avaliação, porque isso a gente já sabe. Isso mesmo. 

Tivemos até alguns professores que não quiseram ir para Salgueiro (...). Nós 

funcionamos assim, somos 17 unidades em cada uma com um diretor eleito que 

funciona como um reitor na unidade, só que tem alguns recursos que eles dependem 

da UPE e a UPE depende do governo do Estado, porque a gente não tem autonomia 

(23/09/2010). 

 

 O discurso do Pró-Reitor significa a importância da avaliação institucional como 

instrumento de gestão, uma concepção presente no campo discursivo defendida por Marback 

Neto (2007). Entretanto, faz significar que existem questões que a instituição já sabe 

independente da avaliação, mas a ausência de autonomia financeira tem impedido a 

instituição de caminhar, salientando também situações em que as providências em relação aos 

problemas são tomadas, mas a gestão se depara com situações inesperadas, como o fato de 

que os professores concursados “não quiseram ir para Salgueiro”. A “pausa” depois desse 

relato parece-nos um momento de reflexão que pode revelar a falta de condições de 

funcionamento da nova unidade, ou a imobilidade frente à situação, ou ainda os entraves em 

relação à autonomia tendo em vista que depois da “pausa” esclarece a relação de dependência 

entre unidade-reitoria e reitoria-Governo do Estado.  

 O “já-conhecido” pela comunidade foi expresso também pelo entrevistado Mario 

Medeiros: ”diagnóstico por diagnóstico todo mundo já sabe” (02/02/2010), salientando, 

entretanto, não a questão da ausência de autonomia, mas a ausência de uma ação acadêmica 

dos professores na busca de mudanças que alterem as dificuldades apontadas pela avaliação. 

A justificativa apresentada para a não-mudança sobre a questão do que “já se conhece” e se 

diante disso vêem na avaliação uma possibilidade de que a mudança se efetive, foi elaborada 

da seguinte forma: 

 

Isso é outro problema, a universidade tem uma vida, uma vida que corre num 

sentido. Também não estou falando, só, da nossa. Ela tem um cotidiano e me parece 

que estes processos avaliativos, eles tem (...) é como se fossem um apêndice, eles 

não se integram as atividades acadêmicas propriamente ditas. É como se alguém de 

fora estivesse sinalizando: PERIGO! Mas quem anda pilotando faz como quer e 

como deseja. Qual a repercussão, por exemplo, que teve essa última avaliação do 
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ENADE na sala de aula, no professor, na escola? Três meses depois, ninguém falava 

coisa nenhuma porque evidentemente ninguém gosta de falar das derrotas, e só 

depois que o reitor levantou a bandeira é que se começou a pensar nisso, mas isso é 

como um estremecimento. E você não vê, na prática pedagógica, nada que indique 

mudança nos estilos das pessoas. Elas vão lá, continuar “dando aula”. Tem lá um ou 

outro que estuda e que pensa diferente, que está preocupado, mas esses começam a 

aparecer como diferentes. É difícil o processo de avaliação, venha de onde vier e o 

instrumento para avaliação institucional é o melhor, mudou a infraestrutura sim, mas 

os problemas pedagógicos (...). (Mario Medeiros 02/02/2010). 

 

 O entrevistado aponta a avaliação institucional como algo que sinaliza e que identifica, 

mas um processo que ainda não se consolidou como possibilidade de mudança. Ou como 

afirmou a presidente da CPA: “é como se fossem um apêndice, eles não se integram as 

atividades acadêmicas propriamente ditas” (19/11/2009). Apesar de ocasionar 

“estremecimentos”, o entrevistado não vê mudanças significativas na prática pedagógica dos 

sujeitos, causando até estranhamento quando há uma preocupação com os resultados que 

apresenta a avaliação. Dessa forma “pensar, estudar e se preocupar com os resultados” é algo 

não incorporado às práticas. Outro discurso que parece não perceber a “consolidação do 

processo de avaliação” é significado por Emerson Alexandre de Oliveira Lima, realizado 

durante a posse da CPA, CSA/Poli e CPA: 

 
Eu acho que talvez o grande desafio da comissão, da professora Rute, do trabalho de 

todos vai ser nos próximos anos a gente procurar essa mudança do conceito de 

avaliação. É a gente incorporar essas mudanças, gerar um efeito multiplicador para 

que as mudanças sejam propagadas pela instituição. Eu espero que nos próximos 

anos que a gente consiga vir aqui com outra visão, como algo que está integrado no 

nosso ciclo normal de atividades (10/02/2010). 

 

 Parece-nos que segundo o professor não há uma consolidação, antes esse processo é 

um desafio para a comissão, que implicará um trabalho de longo prazo, para que os resultados 

da avaliação se integrem no “nosso ciclo normal de atividades”. Os alunos representantes 

também se colocam como desejosos que o diagnóstico se consolide em ações e políticas 

institucionais porque “achamos muito importante o resultado desse instrumento para ter um 

feedback, para podermos impulsionar as políticas da universidade. Estamos esperando as 

respostas e os resultados” (Divonaldo Barbosa de Sousa, durante o levantamento das 

expectativas na posse da CPA, em 10 de fevereiro de 2010).  

 Salientamos que das reuniões observadas da CPA, essa foi a única reunião que contou 

com a presença de representação de estudantes, e expressa não um processo de consolidação, 

mas uma esperança em relação ao diagnóstico, no sentido de que as respostas ainda não se 

efetivaram, mas são “esperadas”. 
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 A disputa no campo da discursividade sobre a validade da avaliação institucional faz 

significar a certeza da possibilidade de mudança, a esperança de que a mudança aconteça e os 

limites da avaliação ora em relação à autonomia institucional, ora em relação às práticas já 

existentes. Entre aqueles que compartilham com a concepção de que a avaliação pode 

contribuir para a mudança encontra-se Maria Vanda Araújo CSA/CISAM, que ao apresentar a 

expectativa em relação ao trabalho da CPA, relata seu crescimento ao participar do grupo dos 

hospitais na elaboração do instrumento: “pude através dela (avaliação), desse estudo todo 

agregar e compartilhar experiências e mudar minha visão e passar a ter uma visão mais 

integral, a avaliação pode mudar a gente e as coisas” (10/02/2010). 

 O campo discursivo sobre a avaliação e sua contribuição é formado por discursos que 

significam a prática da avaliação na contribuição que desencadeia ou pode desencadear as 

mudanças por um lado e, por outro, o discurso que não reconhece a contribuição da avaliação 

como parte integrante das práticas, sendo um processo existente, mas não interventivo. 

 Nesse sentido, perguntamos ao diretor da FFPNM, Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues, se 

o processo avaliativo agora adotado, com a inclusão da avaliação institucional, ajuda a IES 

a implantar ações efetivas direcionadas à melhoria da qualidade. Segundo o entrevistado, 

 
A avaliação do SINAES tem servido para fazer “brilhar” os cursos com boa 

avaliação e levar ao “inferno” os com baixa avaliação. Para não serem penalizados 

os professores e alunos tentam correr atrás do prejuízo, revendo os conteúdos, 

redirecionando para o que apontam as provas. Há de positivo o esforço para uma 

melhor qualificação, no entanto não compromete o Estado no financiamento 

necessário para a universidade. Todo o esforço observado para a melhoria esbarra 

nos limites do financiamento (17/01/2011). 

 

 A entrevista concedida pelo diretor da FFPNM faz significar a tensão provocada pelos 

resultados e o sentido de punição até agora, ainda não significado no campo: “tem servido 

para fazer “brilhar” os cursos com boa avaliação e levar ao “inferno” os com baixa 

avaliação”. Dessa forma, estabelece uma classificação evidente entre as instituições/cursos 

diante dos resultados.  

 A relação entre processos de avaliação e estabelecimento de hierarquias existe no 

campo em duas perspectivas: 1) a primeira em relação à meritocracia, esta é criticada por 

Fernandes (2001); e 2) a performatividade, analisada por Ball (2004, 2005). A punição é uma 

característica apontada pelos dois autores, que impulsiona a mudança não por necessidade, 

mas diante da possibilidade de punição. A punição como interdiscurso retorna na entrevista 

do diretor da FFPNM: “Para não serem penalizados os professores e alunos tentam correr 

atrás do prejuízo”, ou como afirma Ball (2005, p. 542), “em que o que conta como prática 
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profissional resume-se a satisfazer julgamentos fixos e impostos a partir de fora”. Salienta o 

entrevistado, entretanto, que o “esforço”, mesmo na concepção da avaliação como punição, 

tem se deparado com a questão da insuficiência de financiamento, ou com o “não 

comprometimento” do Estado.  

 Em relação ao financiamento, esclarece o Pró-Reitor José Thomaz Correia, em 

entrevista concedida em 29 de setembro de 2010. 

 

O que acontece? Veja. Agora o governador decretou a gratuidade, então o que 

entrava como uma taxa de matrícula mínima não entra mais e não chegou ainda 

nenhuma verba substituindo-a, mas como pagar luz, água, sem dinheiro? Se a luz for 

cortada? Como fica com o aluno? Acho que precisamos caminhar como a USP, 

termos um percentual da receita do estado, porque além da autonomia acadêmica 

você tem a autonomia financeira, ter só uma, não tem como funcionar. Como Pró 

Reitor eu não posso contratar professores. Veja que modelo complicado a avaliação, 

nós cremos que nós dará subsídios para mostrar que estamos precisando de RH, 

equipamentos, laboratórios, para poder o Governo do Estado “refletir”, sobre 

quando, de que forma, se é necessário (sorri) e a gente dizendo que é (...). E as 

unidades cobrando (...), Na hora que der autonomia financeira, eu vou ter um 

produto melhor para o próprio estado. Eu acho que esse negócio da Avaliação 

Institucional é sempre um instrumento de melhorar a gestão, pois quando você 

detecta os problemas você tem que tomar uma decisão, mas nós não podemos tomar 

decisões (...). (29/09/2010). 

 

 Reconhece-se a necessidade da avaliação, principalmente em relação à ação de 

subsidiar a tomada de decisão, identificando as áreas que precisam de um “investimento”. 

Nesse sentido, não expressa uma relação de autorreconhecimento ou autoconhecimento, antes 

um instrumento que aponta as áreas onde a ação estratégica da gestão, em termos de materiais 

e recursos, precisa atuar. A tensão presente entre “reconhecimento” e “limite” parece-nos 

indicar que os processos de avaliação têm desencadeado um nível de cobrança em relação aos 

órgãos centrais de decisão da universidade, que se vêem limitados diante da ausência de 

autonomia. Isto faz significar no discurso do Pró-Reitor um “desabafo” que assim se expressa: 

“Esse negócio da avaliação institucional” que tem confrontado a gestão com a 

impossibilidade na tomada de decisão, pois “quando você detecta os problemas você tem que 

tomar uma decisão, mas nós não podemos tomar decisões”. 

 Apesar da tensão provocada pelos resultados da avaliação externa, salienta o diretor da 

FFPNM Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues que esta tem sido um instrumento positivo para 

nortear o planejamento da gestão dentro da faculdade. Nesse sentido, 

 
A avaliação institucional realizada na FFPNM tem contribuído sob vários aspectos: 

Proporciona uma gama de diálogo ou escuta da comunidade acadêmica, identifica 

pontos de estrangulamento – por vezes repetidos a cada semestre, alimenta o 

processo de planejamento de modo a orientar prioridades de investimento, subsidia a 

função de gestão local a busca de soluções por melhorias. É limitada ao processo, 
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tem pouco alcance no que se refere a uma leitura política sob a ótica da sociedade 

(17/01/ 2011). 

 

 Segundo o entrevistado, apesar de limitada quanto ao alcance de leitura política do 

social, tem proporcionado a identificação dos “pontos de estrangulamento” subsidiando a 

gestão local na busca de soluções. Tem servido como um instrumento de gestão como defende 

Fernandes (2001) e De Sordi (2002). 

 A questão da prática docente, como uma área que precisa ser “cuidada” pela 

universidade, aparece no primeiro e no segundo relatório da CPA, conforme afirma a 

entrevistada Rute Cândido: 

 
Se você pegar o relatório, você vai ver que algumas fragilidades, e algumas coisas 

estão sendo respondidas sim, mas ela não responde magicamente, por exemplo: tem 

uma crítica que aparece no primeiro relatório e aparece no segundo sobre a questão 

do docente. Do ponto de vista discente, precisa melhorar a capacidade do professor: 

em relação ao diálogo, as suas metodologias, do ensino mesmo. Quanto a isso a 

gente vem procurando, mas não é mágico (...). Mudar a proposta pedagógica e as 

condições de ensino (...) esse problema está se tentando, tentando solucionar a partir 

de encontros da PROGRAD
126

, é necessário que este corpo docente comece a rever 

a sua prática pedagógica e isto requer a pedagogia. Mas ainda existe aquilo que a 

pedagogia é “lero-lero”, que o “pedagogês” é (...). É essa resistência que a gente 

conhece (...). E com o curso de pedagogia com as “notas”, não gera credibilidade. O 

que vamos aprender? (16/11/2010). 

 

 Existe um registro sobre a crítica dos alunos quanto à relação professor-aluno, as 

metodologias e o ensino. Uma crítica que conta com o reconhecimento da PROGRAD no 

oferecimento de encontros que buscam “solucionar” essa questão, e se reconhece também que 

este é o campo da “pedagogia”. Aponta, contudo, a resistência como um entrave, uma 

resistência dos professores em relação às mudanças, que se ancora nos “maus resultados dos 

alunos no ENADE”, sendo esses alunos aqueles da Licenciatura em Pedagogia. Nesse sentido, 

a “pedagogia” não é entendida como uma área que ajuda nas questões didáticas e na reflexão 

sobre as questões pedagógicas, mas como um curso cujos resultados não geram 

“credibilidade”. 

 Quanto à questão dos problemas, acrescenta o entrevistado Mario Medeiros, que a 

questão também é “dentro”, na forma como se trabalha o aluno, cuja ênfase é a retenção e não 

a aplicação dos conhecimentos que é estabelecida nas aulas:  
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 Conforme a informação obtida no site da UPE, a Pró-Reitoria da Graduação (PROGRAD) tem como objetivo, 

“Planejar, gerir e desenvolver políticas e programas que assegurem a oferta e a melhoria da qualidade do 

ensino de graduação nas Unidades de Educação da UPE”. Fonte: www.upe.br 
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Em Pedagogia, você ainda tem o ensino centrado na assimilação de conhecimentos e 

a avaliação, a prova do ENADE avalia competências, então, enquanto não se 

resolver, não se retirar esse distanciamento entre o que se avalia e aquilo que se 

ensina, não há como você dá conta. As provas do ENADE, nós analisamos a última 

prova, são provas que requer do aluno um conjunto de processos mentais que nada 

tem a ver com a simples retenção de informações. A prova do ENADE supõe que 

você domina que você tem a informação guardada e que sabe aplicá-la em um 

determinado contexto. Então, ora se o nosso aluno nem domina a informação, isso 

também não é somente um caso da UPE, é o caso da Federal, é o caso da FAFIRE e 

de tantas instituições desse tipo, onde o aluno mal domina; mal assimila os 

conhecimentos básicos, mas ele não é trabalhado no sentido de pegar esse 

conhecimento e resolver problemas, esse é o viés, é a perspectiva da prova do 

ENADE (02/02/2010). 

 

 Existe um problema de ordem pedagógica diagnosticado na unidade que o professor 

generaliza como um problema comum aos cursos de Pedagogia, não apenas da UPE. Este 

envolve a distância entre o que é trabalhado no curso e as exigências estabelecidas no âmbito 

do SINAES, no caso, ENADE. O reconhecimento pela UPE da necessidade de mudança em 

relação à prática docente aponta a resistência dos professores, ou por não acreditarem naquilo 

que a “pedagogia” poderia contribuir na revisão das práticas ou por centrarem as práticas em 

modelos que se distanciam das exigências estabelecidas. Segundo Clark (2004, p. 184), “as 

exigências atuais, claramente, não produzem mudança. O que conta são as respostas 

elaboradas de dentro das diversas universidades”
127

. Nesse sentido, afirma a entrevistada Rute 

Cândido, em 16 de novembro de 2011: “Já temos políticas como a Política de Fortalecimento 

Acadêmico
128

, o que é um reflexo, vem responder, tem o propósito de responder algumas 

coisas do nosso relatório que foram colocadas pelo aluno, mas as coisas não mudam como 

mágica”. Como enfatiza Clark (1998, 2004), a autoconfiança institucional possibilita à 

instituição olhar o diagnóstico detalhando os pontos estratégicos, definir ações e empreender 

políticas para atingir os pontos. A autoconfiança é a crença de que a mudança é uma 

possibilidade e pode ser organizada estrategicamente pela instituição. 

 Em entrevista com o Pró-Reitor Administrativo, José Thomaz Correia, realizada em 

28 de abril de 2010 ao tratar sobre qual o papel da universidade diante dos processos de 

avaliação institucional, inicia sua resposta com a seguinte afirmação: “não adianta você 

montar um modelo de gestão acadêmica, maravilhoso, método tal, se você colocar um gestor 
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 “The demands of the day clearly do not produce change. What count are the responses summoned from 

within by diverse universities”. 
128

 Informações sobre a política no site da UPE. PFA: Programa de Fortalecimento Acadêmico da UPE. Segundo 

o site, o programa visa o desenvolvimento de ações, no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, com a 

perspectiva de contribuir para a elevação do nível de qualidade das atividades desenvolvidas na UPE, tem 

como pilares: Apoio ao Estudante; Apoio ao Docente; Apoio à Pesquisa; Apoio à Extensão e Reestruturação 

do Ensino de Graduação. www.upe.br. 
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que não tenha a visão de que o resultado é mais importante de que o processo”. Parece-nos 

que para os gestores, ou melhor, para o gestor de administração, o que interessa são os 

resultados do modelo. Indagado sobre porque os resultados são mais importantes, continua o 

Pró-Reitor: 

 

Não há compromisso com o resultado. O processo é mais importante que o 

resultado, quer dizer o papel, a burocracia, o parecer, as pessoas chegam e dizem: „é 

mais fácil eu mandar o papel para o outro de outra área que eu resolver‟. Por quê? 

Falta o compromisso, com a população, com o usuário. E aí, a organização, os 

departamentos, eles são duríssimos. Por isso se a gente como idealizador do sistema 

não cria um sistema que tenha compromisso com o resultado a gente vai se justificar 

como? Dizendo: Por que não pode, por que existe o parecer, ou „Por que tem que 

mandar não sabe para quem‟? (...). Veja, eu fui pró- reitor há 15 anos atrás e voltei 

agora e estou desde outubro aqui e pelo pouco tempo que estou aqui, eu vejo que 

não mudou muita coisa, porque as organizações públicas (...) parecem que elas 

ficam girando “em torno do próprio rabo”, girando em círculo e a população sem 

saúde, sem educação, precisando de coisas mínimas (...). Parece-me que nós 

enquanto universidade, quando criamos a nós mesmos, criamos para nos beneficiar e 

não nos colocarmos a serviço da população, da comunidade (28/04/2010). 

 

 O Pró-Reitor faz a crítica sobre a questão da não mudança, da persistência de 

estruturas que não são eficientes, que se expressa no discurso como: “eu vejo que não mudou 

muita coisa”, “girando em círculo e o não compromisso com a população e com o usuário em 

relação “a uma resposta”, “a gente vai justificar como?”. Parece advogar a necessidade de 

apresentar resultados dos serviços oferecidos, prestar contas diante do público a quem deve 

servir. Nesse sentido, os resultados se colocam como prioritários. Mas o sentido da mudança 

começa na própria gestão, na elaboração de uma estrutura organizacional que opere em favor 

da população, do usuário e se coloque a serviço da comunidade. Esse processo de não-

mudança é também resultado de uma decisão criadora interna à universidade, nas palavras do 

Pró-Reitor: “quando criamos a nós mesmos”, ou seja, o sistema criado na UPE serve a si 

mesmo e à sua lógica. 

 O Pró-Reitor sugere que o processo criador da universidade faz escolhas, que 

justificam inclusive as práticas desenvolvidas. Nesse sentido, há um projeto que cria o sentido 

da universidade, que é uma criação daquela instituição. Podemos inferir que, nesse sentido, se 

há uma criação, não há algo determinado, já definido e imutável, nesse sentido a mudança é 

uma possibilidade, que exige um novo projeto criador, que segundo o entrevistado, seria o 

compromisso com a população, ou seja, a universidade tem como função servir à 

comunidade. A função defendida pelo Pró-Reitor pode encaminhar ao desenvolvimento de 

um modelo de universidade engajada (RIBEIRO, 1986), ou uma universidade prestadora de 

serviços, no caso mercantil (CALDERÓN, 2004). No sentido de esclarecer a perspectiva, 
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solicitamos que explicasse como o bom resultado da gestão se colocaria na dimensão de 

serviço à comunidade. 

  

Eu acho que a universidade tinha uma responsabilidade muito grande em fazer a 

inclusão. Afinal qual o tripé da universidade? Ensino, Pesquisa e Extensão. Ensino é 

a transmissão do conhecimento, a Pesquisa é a geração do conhecimento e a 

Extensão a aplicação do conhecimento. Então, está aqui a sociedade e a gente vai 

aplicar aonde? Por isso o modelo de Cuba funciona, pois está focado para a 

população, conhecimento útil a serviço da nação. Tem uma grande classe pobre, mas 

a universidade está a serviço dessa sociedade (...). Uma vez chegou Renato e me 

disse, „o pessoal está arrombando a ESEF
129

, roubando os equipamentos, sujando a 

piscina‟. Renato, eu disse, o que acontece é que esse muro é um muro de Berlim, ele 

mora na favela, olha pelo muro e vê uma piscina daquela, o que você quer? Vamos 

fazer um programa com os alunos, cuja escola de aplicação de educação física, cujos 

usuários sejam a comunidade que está bem aí. Foi só fazer o projeto e deixaram de 

roubar. O projeto contemplava escolinhas de natação, e outros. Veja como é simples 

quando a gente olha e cumpre a nossa função (28/04/ 2010). 

 

 No exemplo, parece-nos uma universidade engajada. Entretanto, o foco não é a 

pesquisa, mas a extensão, nesse caso uma universidade emergente. O discurso de uma 

universidade engajada é ressignificado no discurso do Pró-Reitor quando afirma que há uma 

função a ser cumprida e esta é a que coloca a universidade a serviço da comunidade, que 

aproxima universidade e sociedade, um discurso que faz significar a relação universidade-

comunidade. Podemos perceber em Fávero (1980) uma perspectiva que também é significada 

no discurso do Pró-reitor. Fávero (1980, p. 29), quando apresenta seu conceito de 

universidade emergente, afirma que esta “não pode ser simplesmente o lugar de transmissão 

de saber, onde se discutem e se projetam os rumos da cultura nacional (...). Exige uma atitude 

fundamental: a participação da universidade na comunidade”. 

 Cumprir essa função exige olhar para além dos muros, o que o exemplo sugere. 

Entretanto, que não basta olhar, precisa “cumprir a função”. Não é apenas ver, é agir. O 

exemplo do Pró-Reitor traz ainda o interdiscurso articulado da tradição humboldtiana de 

universidade, como um “lugar privilegiado da produção de alta cultura e conhecimento 

científico avançado: instituição única dotada de grande prestígio e imprescindível para a 

formação das elites” (SANTOS, 1999, p. 193). 

 Esse modelo chega articulado na fala do Pró-Reitor, ressignificado, pois o mesmo não 

faz referência ao Estado, nem se refere à universidade como um espaço de discussão livre e 

independente, mas de produção útil, o que agrega o caráter da função como “conhecimento 

útil a serviço da nação”. 
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 Refere-se à Escola Superior de Educação Física. 
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 Em uma das reuniões da CPA, realizada no dia 17 de agosto de 2010, nos deparamos 

com um conflito acerca de qual seria a função da universidade (UPE). Nessa reunião foi 

apresentado o projeto de avaliação externa que está sendo financiado pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Um 

primeiro motivo de tensão é a presença de dois instrumentos que parecem competir – o 

modelo do SINAES e o projeto financiado. E a segunda diz respeito à natureza e à identidade 

da CPA. Na apresentação do projeto, justifica a professora da FOP, Aronita Rosenblatt, 

assessora do projeto de avaliação externa encomendado ao Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos sobre a primeira visita dos avaliadores externos às unidades e aos documentos da 

Universidade: 

 

As coisas que tem em outras universidades nós não temos, mas eu não achei ruim 

não, talvez no fim, talvez a gente vá ter um modelo diferente. Acho que o nosso 

desejo seja tão diverso. Que a nossa universidade seja tão diversificada que não seja 

a vocação dela, não estou dizendo, que eu acho que seja isso não, que talvez seja 

outra coisa, mas, a gente vive muitos conflitos com o que ela é principalmente na 

área de educação. Eles estranharam muito que, em uma das nossas unidades de 

educação [Faculdades de Licenciatura] (...) e perguntaram: “o que vocês pensam do 

futuro?” A resposta foi: „nós somos professores e vamos formar professores. 

Estamos aqui para formar professores‟. Eles [os avaliadores externos] ficaram assim 

(balançou a cabeça negativamente). E comentaram, porque tem outras coisas 

também para fazer (17/08/2010). 

 

 O reconhecimento da não-identidade com outras universidades é expresso no discurso 

da professora. Apesar de construir a afirmativa de outro modelo de universidade, um “modelo 

diferente”, a professora tece uma argumentação que indica que essa constatação de 

reconhecimento de não pertencimento ao campo universitário tem feito a universidade viver 

muitos conflitos, e parece-nos indicar o campo onde o conflito de não identidade universitária, 

se encontra “principalmente na área da educação”. A universidade pertence ao campo da 

educação superior, como a educação seria um fator de não-identidade para o campo? A 

justificativa para “os conflitos” é avaliada/legitimada no “olhar”, no que observaram os 

avaliadores (“eles estranharam” “e comentaram”). Salientamos que a pergunta foi provocada 

em uma das Faculdades que oferece cursos de licenciatura. O estranhamento então é 

relacionado a uma identidade no campo da Licenciatura que não se identifica com o modelo 

de universidade observado em outras universidades.  

 A afirmativa exemplificadora trouxe o conflito para o espaço da reunião, quando 

Maria do Carmo Barbosa de Melo CPA/FFPNM interferiu: “isso foi na minha unidade” 

(17/08/2010). Mesmo diante da fala do estranhamento e da expressão “porque tem outras 
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coisas também para fazer”, a professora se reconhecesse no estranhamento dos avaliadores e 

rompeu o silêncio da apresentação. Continua a informante que também é coordenadora da 

Graduação da FFPNM, coordenadora da CSA de Nazaré da Mata e Membro da CPA:  

 

...foi na minha! E o diretor realmente colocou que transformar Nazaré num grande 

Centro de Educação é a nossa meta, que parece não ser da UPE – talvez ela não 

queira e que talvez eles [os avaliadores externos] não tenham compreendido isso, 

inclusive porque eles estão voltados somente para ciência e tecnologia e não 

conseguem entender nada, além disso.(17/08/2010) 

 

 A expressão “foi na minha” separa a unidade do todo. A UPE não “é a minha”, a UPE, 

mais tarde na fala tratada como “ela”, “diferente da minha”, “é estranha”. Mas em relação à 

unidade, se coloca na identificação. Nós temos uma meta que é a “nossa meta”, que se 

contrapõe àquilo que parece ser, segundo a apresentação da assessora, a meta da UPE e se 

contrapondo ainda quanto à ausência de compreensão dos avaliadores sobre o que seria uma 

meta relacionada ao campo da educação, porque não estão no campo discursivo da educação e 

“não conseguem entender nada” no que se refere a só entenderem de ciência e tecnologia. 

Esta enunciação nos remete, ao mesmo tempo que se opõe, ao discurso do ex-Secretário de 

Ciência e Tecnologia, no capítulo 6, ao afirmar da aceitação dos professores ao grupo 

contratado para o trabalho da avaliação externa. 

 Percebemos também que o significado dado à expressão “Grande Centro de 

Educação” expressa diferentes sentidos no que ressignifica a assessora e no que ressignificam 

os sujeitos da FFPNM.  

 A busca pelo controle do discurso é retomada pela assessora Aronita Rosemblatt que 

afirma: 

 

Sua observação é perfeita, mas a universidade, nós estamos ligados a Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, e o Secretario queria ver ciência e tecnologia e foi aí que eu 

falei que aqui é uma instituição de ensino que também produz ciência e tecnologia, 

mas não há agenda para o ensino (17/08/2010). 

 

 

 A tensão presente faz retomar a fala com o uso da universidade como “nós”, em 

oposição a “vocês”. Assim, “nós estamos ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia”, “não 

há agenda para o ensino”. Apesar de reconhecer que a instituição é de ensino e também 

produz ciência e tecnologia, a fala da assessora aponta que é campo de disputa. Parece-nos 

que o conflito antes representado na fala como “principalmente ao que ela é na área da 

educação”, torna-se evidente na justificativa de que a área é Ciência e Tecnologia; esse é o 

lugar da universidade e não o lugar da Educação. 
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 O tripé ensino-pesquisa e extensão, reconhecido na fala do Pró-Reitor de 

Administração, é desconsiderado na fala da assessora Aronita Rosenblatt. O reconhecimento 

da instituição como de ensino é apenas algo que possibilita a emergência de sua vocação: 

“não há agenda para o ensino”. E esse “outro”
130

, a Educação, é que não permite a identidade 

da Universidade. 

 A co-existência de dois processos de avaliação tensiona mais ainda o campo 

discursivo, sua função e necessidade. Realizar processos que envolvem uma avaliação 

institucional é prática recente, isto talvez explique suas limitações no contexto da UPE; por 

especificar apenas a visão interna das unidades, a prática se apresenta como um excelente 

instrumento para a revisão da ação da gestão e contribui significativamente “para a 

humanização do processo de trabalho e de formação”. Entretanto, essa ação está sendo 

desvalorizada como afirma o diretor da FFPNM, Luiz Alberto Rodrigues: 

 

Algumas Unidades da UPE realizam processos de avaliação institucional antes 

mesmo do SINAES. Alguns processos, no entanto limitavam-se ao julgamento do 

processo de gestão, a condição de trabalho e a satisfação dos estudantes e demais 

pessoas. Esse processo, que no geral é limitado a uma visão interna das instituições, 

levanta questões éticas sob a gestão e foi significativa para a humanização do 

processo de trabalho e de formação. Com o SINAES, elementos outros ganharam 

importância, tais como: notas e conceitos de curso, laboratórios, bibliotecas. 

Chamou-se a atenção sob variáveis novas da qualidade acadêmica. Observa-se hoje 

certa confusão. Temos diferentes instrumentos para coleta de dados. Outra equipe de 

avaliação foi criada por exigência externa. Há uma confusão em relação ao peso de 

cada uma das formas de avaliação. Percebo que há uma desmobilização das 

iniciativas locais de avaliação (17/01/2011). 

 

 As unidades convivem com duas perspectivas de avaliação externa. Duas propostas 

distintas que buscam resultados específicos, o que tem gerado “confusão” nas unidades e o 

sentimento de desvalorização e não-reconhecimento dos procedimentos utilizados, 

compreendido pelo diretor da FFPNM como um processo de “desmobilização”. Na reunião 

com os coordenadores realizada na FFPNM, no dia 18 de agosto de 2010, a técnica Emília 

Cavalcanti da Comissão Técnica da CPA explicou o motivo das solicitações sobre os cursos e 

enfatizou que mesmo ocorrendo um processo de avaliação externa diferente daquele que 

propõe o SINAES, há a necessidade de manter o processo como orienta a CPA. Afirma 

Emília Cavalcanti: 

 

                                                 
130

 “Esse Outro deve ser definido como o lugar da fala. Não é ali de onde a palavra se emite, mas ali onde 

assume seu valor de palavra, isto é, onde ela inaugura a dimensão da verdade” (LACAN, 2006, p. 46) ou ainda, 

como o destinatário do sintoma, aquele que “está na origem de seu sofrimento, ou de qualquer acontecimento 

inesperado” (NASIO, 1993, p. 15). 



235 

 

 

Vocês já devem saber do CGEE
131

 – Grupo responsável pela avaliação externa, 

contratado pelo Governo do Estado. Mas haverá também a solicitação ao INEP para 

os cursos com 1 e 2. E precisamos chegar ao patamar de 4 em todos os cursos. Além 

disso, com dois doutorados, senão perderemos o status de universidade e 

passaremos a ser Centro Universitário (18/08/2010). 

 

 Mesmo diante de uma avaliação contratada pelo Governo do Estado, a exigência dos 

requisitos em relação ao recredenciamento do MEC se mantém. Faz nesse sentido uma 

separação entre a perspectiva assumida pela CPA e aquela que “se deve saber”. Diante da 

afirmação sobre a necessidade de atender à solicitação do INEP como parte do processo de 

manter o status de universidade, Emília Cavalcanti elenca um conjunto de procedimentos 

considerados necessários, estabelecidos como metas, destacando: 1) elevar o patamar dos 

cursos no ENADE e, 2) a criação de um doutorado. Diante das metas apresentadas, os 

participantes começaram a apresentar as dificuldades emergenciais da faculdade, que 

extrapolam uma ação localizada da gestão, e parece-nos que afetam o cumprimento da meta 

apresentada. 

 O diretor da FFPNM professor Luiz Alberto Rodrigues inicia apresentando o 

esvaziamento de docentes afirmando: 

 

Pense na carência toda de professores que nos leva hoje, para termos 55 professores 

à disposição, e 55 do quadro e 06 professores a disposição que estão em tramitação, 

chegando (...). Estamos para ter mais professores à disposição que do próprio 

quadro, diante disso como falar em qualidade? (18/08/2010). 

 

 As exigências não consideram a carência de pessoal, inclusive de docentes, e ausência 

de uma política de contratação de professores pelo Governo estadual, o que é reforçado pela 

coordenadora do curso de Pedagogia, Maria Cristina Almeida:  

 

A questão maior nossa é a problemática dos professores. Não temos professores da 

casa para termos um trabalho sistemático e de acompanhamento, precisamos de uma 

quantidade x de professores para dar exclusividade ao curso. Mas como não temos, 

precisamos requisitar gente para trabalhar para gente. Hoje a gente fecha horários 

sem saber quem serão os professores. Como fechar um NDE
132

 sem professores? 

(18/08/2010). 
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 Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – são finalidades do mesmo: 1- Promover e realizar estudos e 

pesquisas prospectivas de alto nível na área de ciência e tecnologia e suas relações com setores produtivos; 2-

Promover e realizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e sociais das políticas, 

programas e projetos científicos e tecnológicos; 3- Difundir informações, experiências e projetos à sociedade; 

4- Promover a interlocução, articulação e interação dos setores de ciência e tecnologia e produtivo; 5-

Desenvolver atividades de suporte técnico e logístico a instituições públicas e privadas; e prestar serviços 

relacionados à sua área de atuação. Fonte: http://www.cgee.org.br Acesso em 13 de agosto de 2010. 
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 Núcleo Docente Estruturante - foi um conceito criado pela Portaria Nº 147, de 2 de fevereiro de 2007, com o 

intuito de qualificar o envolvimento docente no processo de concepção e consolidação de um curso de 

graduação. Neste instrumento legal, em seus artigos 2.º, inciso IV, referente à autorização de cursos de 
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 A problemática da ausência de professores pode ser sentida na dificuldade de 

organização do horário, ausência de um trabalho sistemático e de acompanhamento, 

dedicação ao curso e constituição do Núcleo Docente Estruturante (NDE), ao que 

complementa o diretor Luiz Alberto Rodrigues: 

 

Temos muitos professores da casa, a disposição na reitoria: o que esvazia mais a 

unidade. É necessário levantar os problemas reais e não apenas levantar aqueles que 

estão no vermelho. Temos 37,8 alunos por professor, quando o MEC diz que este 

número precisa ser de no máximo 18 alunos. Precisamos hoje no mínimo de 27 

professores, no mínimo. Foram abertas vagas e estas foram todas para o Recife. E 

como ficamos? (18/08/2010). 

 

 Salienta nesse sentido o caso dos professores que estão atuando na reitoria, uma 

condição que “esvazia a unidade”, que se caracteriza como um problema diante da demanda 

de professores não concursados e compromete a qualidade. E diante da dificuldade a UPE 

abre vagas para os campi de Recife e não há uma ação efetiva que proponha uma análise dos 

“problemas reais”. Uma análise “dos que estão em vermelho” não é real, não é só uma 

questão de atitude da faculdade, as respostas avançam para outras esferas. 

 Essa resposta do diretor da FFPNM se contrapõe a que foi dada pela presidente da 

CPA, no capítulo 6: “Essa pergunta não dá para responder daqui, tem que ser respondida nos 

cursos, nas unidades, não dá”. Parece-nos que a exigência sobre: “levantar os problemas reais 

e não apenas levantar aqueles que estão no vermelho”, implica ir além do que aparece 

enquanto dado caminhando no sentido da análise do contexto. Em momento posterior à visita 

o entrevistado Luiz Alberto Rodrigues afirma que, 

 

Do ponto de vista político, a adesão ao SINAES desarticula uma política estadual de 

ensino superior, desqualifica o papel do CEE e cria uma falsa ilusão de que sendo 

avaliada com os mesmos critérios das universidades federais, ter-se-á uma melhor 

qualidade. Está no interior, produzir conhecimentos sob a ótica de quem está fora do 

grande centro, aprofundar a própria cultura, papel que vem exercendo a UPE, pode 

ser esquecido em função de uma qualidade padrão pensada pelo SINAES 

(25/08/2010). 

 

 Observamos que o entrevistado aponta na direção que a adesão ao SINAES mascara, 

“cria uma falsa ilusão” de que todas as universidades podem ser analisadas nos padrões das 

Universidades Federais; revela também que há um desconhecimento do trabalho quanto à 

                                                                                                                                                         
Medicina, e 3.º, inciso II, referente à autorização de cursos de Direito, o NDE é caracterizado por ser 

“responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso - PPC, sua implementação e desenvolvimento, 

composto por professores: a) com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu; b) contratados em regime 

de trabalho que assegure preferencialmente dedicação plena ao curso; e c) com experiência docente”. Parecer 

CONAES Nº. 4, de 17 de junho de 2010, sobre o Núcleo Docente Estruturante – NDE. 
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produção de conhecimentos que está sendo realizada, e uma “perda” enquanto possibilidade 

de aprofundar uma cultura própria e não falseada com base em padrões exógenos. Entretanto, 

o SINAES constitui um padrão não para as federais, mas para um Sistema Nacional, 

considerando possível uma diversificação institucional, que não é determinada geográfica, 

nem localmente através da justificativa de uma “cultura própria”. Poderia a qualidade ser 

geograficamente determinada? Portanto, não é “máscara”, nem tão pouco “cultura própria de 

produção de conhecimento”. O lugar da universidade, independente de sua localização 

geográfica, precisa ser de ensino, pesquisa e extensão, e esse tripé exercido com qualidade. 

 A questão do status de universidade parece ser o foco da CPA como política 

institucional, diante das exigências relacionadas, garantindo a subsistência da UPE. 

 No campo em disputa, o foco também recai sobre o papel da universidade em relação 

à contratação dos professores e à busca das soluções. Em relação a essas questões, os sujeitos 

apresentam que a busca de solução precisaria ser realizada de forma conjunta que se opõe à 

atitude de distanciamento em relação aos problemas das faculdades e dos cursos, como se não 

fossem da universidade e sobre o papel que deve a universidade exercer em relação à 

formação continuada dos professores. A situação é agravada com a “migração” dos doutores 

para outras universidades, tema recorrente nos encontros, visitas, conversas e reuniões que no 

discurso é significada como “doutores que perdemos”. Os coordenadores salientam as 

dificuldades, principalmente em relação ao quadro de docentes efetivos, ficando em segundo 

plano, embora também levantados, aspectos estruturais como salas para atendimento de 

alunos ou laboratórios.  

 Entretanto, nas apresentações dos coordenadores em relação ao quadro de docentes 

vinculados a cada curso, os professores à disposição estão tão incorporados na vida acadêmica 

que parecem pertencer à IES. Houve dificuldade em reconhecê-los nas listas e contá-los como 

não efetivos. Há uma dificuldade em percebê-los como não pertencentes ao quadro efetivo da 

unidade, precisando conferir para contabilizar.  

 Acrescenta-se que, como afirma Rosa Maria da Costa membro da CSA/FACETEG e 

CPA, na reunião da CPA, realizada no dia 11 de agosto de 2010: “não temos ninguém, não 

temos estrutura, além de não termos professores”. A visita informal à unidade de Petrolina 

testemunhou um prédio bem precário em relação à presença de laboratórios e adequação das 

salas de aula no nível de um efetivo trabalho acadêmico. A questão da infraestrutura que 

envolve a construção de novas salas de aula tem sido resolvida com recursos federais, o 

“emendão”, como se referiu Emília Cavalcanti (19/11/2009). 
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 O Emendão Federal, Convênio nº 171/2007 MEC/ UPE, se destina às unidades que 

foram interiorizadas e às unidades de licenciatura, assim como uma reestruturação da 

reitoria
133

, a exemplo do novo prédio da UPE em Nazaré da Mata
134

 (ver foto abaixo). 

 

Figura 2 - Prédios Novos da FFPNM 

 

Fonte: site da UPE: http://www.upe.br/ffpnm/index.php 

 

 A questão da necessidade de contratação de professores foi constatada em outros 

enunciados, associada inclusive ao desafio da interiorização e abertura de novos cursos, como 

podemos comprovar abaixo: 

 

... Porque todo dia você manda ofício que não tem professor, que vai abrir mais 

unidades, mas ela [a universidade] não está prevendo que para abrir unidades você 

tem que ter professor, tem que ter estrutura... É tanto que quando eu disse que 

estávamos abrindo faculdade de medicina, eles [os avaliadores externos] 

perguntaram na hora: “estão abrindo com base em quê?” (Aronita Rosemblatt – 

18/08/2010). 

 

 No II Seminário de Avaliação (9 e 10 de dezembro/2010), a polêmica sobre o curso de 

medicina
135

, que será implantado em Garanhuns, foi trazida pelo diretor Pedro Falcão, diretor 

dos campi da UPE em Garanhuns, Caruaru, Arcoverde e Salgueiro. Entretanto, não houve 

                                                 
133

 Obra em Salgueiro iniciada em 25/09/09, construção do campus definitivo da instituição no município de 

Salgueiro. Em Garanhuns, iniciada em 14/08/09, construção de ampliação do campus da instituição no 

município de Garanhuns. Em Petrolina, iniciada em 18/09/09, ampliação do campus da instituição no 

município de Petrolina e requalificação do espaço já existente, que dará maior conforto à comunidade 

acadêmica. Em Nazaré, iniciada em 17/08/09, construção do novo campus da instituição no município de 

Nazaré da Mata. Fonte: www.upe.br 
134

 Inauguração da nova sede da Universidade de Pernambuco - Campus Nazaré da Mata, a ser realizada no dia 

15 de agosto/2011. Fonte: http://www.upe.br/ffpnm. 
135

 Segundo o site da UPE, “a expectativa é que o primeiro vestibular da nova faculdade já aconteça no segundo 

semestre deste ano/2011. A principal intenção da nova unidade de ensino é ampliar o acesso ao estudo de nível 

superior, principalmente no Interior do Estado, garantindo uma formação de qualidade aos estudantes, que não 

precisarão mais vir à capital para cursar essa graduação” (http://www.upe.br/faceteg). 
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questionamento sobre o funcionamento precário das licenciaturas. O que justificaria o 

esquecimento em relação às licenciaturas e a denúncia em relação ao curso de Medicina? 

 No dia 12 de setembro de 2010, o Jornal do Commercio, em reportagem no “Cadernos 

Cidades” de domingo, página 6, traz a seguinte manchete: “Os novos desafios da UPE – 

Eleição para reitor na próxima terça-feira traz à tona a falta de professores e funcionários. A 

universidade cresceu, mas não ampliou o quadro de pessoal”. A entrevista concedida pelo 

diretor Pedro Falcão, como parte da matéria jornalística, reforça a necessidade de ampliação 

de quadro: 

 

Uma das principais queixas dos diretores das unidades da UPE é o déficit de 

professores. ‟A universidade cresceu, fortaleceu a interiorização, mas não houve 

ampliação do número de docentes. Outro problema é o quadro administrativo. Estou 

na UPE há 16 anos e a quantidade de funcionários é a mesma. No campus de 

Caruaru, por exemplo, a necessidade é de cerca de 20 pessoas. Hoje temos lá apenas 

um servidor, cedido por outro órgão, além de estagiários‟ (JC: 12/09/2010). 

 

 A necessidade de contratação de professores não é uma especificidade das 

licenciaturas, mas da universidade que vem funcionamento com funcionários cedidos de 

outras secretarias ou órgãos, e este tem se tornado um tema recorrente em todos os encontros, 

reuniões e seminários promovidos pela CPA. 

 Um aspecto que nos chamou atenção durante as entrevistas, observações e conversas 

foi o deslocamento do foco da avaliação institucional para os resultados do ENADE. Parece-

nos que não há, ainda, uma diferenciação entre os entrevistados sobre os diferentes 

instrumentos e sua função dentro do SINAES, estabelecendo dessa forma um conflito sobre o 

papel e função da CPA diante do processo de avaliação proposto. 

 Entretanto, o processo de avaliação institucional tem possibilitado um repensar efetivo 

sobre a universidade, há uma “inquietação” diante dos resultados, dos critérios e uma disputa 

no campo da UPE. Começa a haver uma percepção que o padrão que qualifica uma 

universidade estabelece critérios objetivos que confrontam sujeitos, resultados e cursos, para 

além do geograficamente localizado. A política nacional constitui-se em um sistema nacional 

que estabelece qualidades e hierarquias, diferenciando as instituições. Nesse sentido, os 

sujeitos indagam qual seria a identidade da UPE? Que cursos, faculdades e sujeitos seus 

representantes? Como atingir os critérios da política nacional? Essas indagações são fruto da 

avaliação institucional. 

 Teceremos a seguir as considerações finais, na certeza que acabar é tão difícil quanto 

começar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Eu tenho à medida que designo - e este é o 
esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho 
muito mais à medida que não consigo designar. A 
realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo 
como vou buscá-la - e como não acho. Mas é do 
buscar e não achar que nasce o que eu não 
conhecia, e que instantaneamente reconheço. A 
linguagem é o meu esforço humano. Por destino 
tenho que ir buscar e por destino volto com as 
mãos vazias. Mas - volto com o indizível. O 
indizível só me poderá ser dado através do 
fracasso de minha linguagem. Só quando falha a 
construção, é que obtenho o que ela não 
conseguiu”. 
Clarisse Lispector – A paixão segundo G.H., 1964. 
 
 
 
 

 Nessa tese analisamos a avaliação institucional como discurso, compreendendo-o 

como prática social, forjada nas relações históricas, sociais, culturais e políticas estabelecidas 

pelos sujeitos em um campo discursivo. O campo da discursividade é o terreno da luta 

política, da constituição de sentidos e das práticas sociais. 

 O objetivo geral foi analisar o discurso construído sobre a avaliação institucional na 

Universidade de Pernambuco. A universidade faz parte de um campo, o campo da educação 

superior, e como instituição vem se constituindo historicamente como espaço de produção, de 

formação, de reprodução e de poder, espaço que vem sendo disputado pela fixação de 

sentidos sobre as suas funções sociais, por isso vem sendo ao mesmo tempo regulado, 

supervisionado e avaliado. A compreensão da universidade como espaço de luta foi estudado 

por meio da categoria campo de Bourdieu (2010). Entretanto, essa categoria foi trabalhada a 

partir da teoria do discurso, que tem a categoria articulação (LACLAU; MOUFFE, 1990) 

como chave-explicativa. 

 A articulação é uma prática que se estabelece no campo da discursividade no 

engajamento dos sujeitos de forma histórica, relacional, específica e social, constituindo o 

“real” que não está dado ou determinado, a não ser em sua forma contingente. Esta representa, 

entre outras coisas, a possibilidade da mudança, porque nunca há um domínio completo, ele 

sempre pode ser posto em jogo (BOURDIEU, 2010), assim não há uma fixação última de 

sentido. Dessa forma, os sentidos podem ser outros.  
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 A prática articulatória acarreta a necessidade de forjar novas identidades 

(MARCHART, 2008), “quebrando” velhos conceitos e práticas, estabelecendo novos sentidos 

como tem se dado com a política do SINAES na articulação realizada entre os conceitos de 

formação e regulação. 

 A formação, de acordo com a política do SINAES, foi forjada como a aferição da 

“qualidade das instituições e cursos” através do uso de testes aplicados aos alunos e a 

publicização dos resultados na justificativa da prestação de contas. A regulação opera através 

do estabelecimento de critérios avaliativos, cada vez mais rígidos e sofisticados que 

favorecem o exercício do controle do Estado sobre as instituições e os sujeitos, assim como 

através do reconhecimento, do credenciamento e recredenciamento das instituições. 

Identifica-se uma nova identidade, uma identidade que se constitui no contexto de uma ação 

(MUTZENBERG, 2008), no caso da ação de avaliação institucional. 

 A política de avaliação, como política de Estado, é um discurso que define critérios 

que imprimem sentidos às instituições, os quais se materializam em hierarquias, em 

resultados, diferenciando as instituições, classificando-as e categorizando-as. Isto porque 

avaliar inscreve-se no âmbito do sentido, articulado em práticas sociais, pertencente a um 

contexto, integrado ao sistema de regras o qual é socialmente construído (LACLAU; 

MOUFFE, 1990), assim o sentido da avaliação é político. O discurso da avaliação 

institucional presente na política de avaliação do SINAES faz significar que diante das novas 

configurações sociais a UPE precisa atender as demandas e as exigências do mercado e da 

formação profissional, e para traduzir sua eficácia de ação necessita de um diagnóstico 

institucional que aponte fragilidades e possibilidades para que a Instituição promova as 

mudanças consideradas necessárias. Esse reconhecimento é validado por um grupo externo de 

especialistas que confronta o diagnóstico que a instituição apresenta com o que pode ser 

constatado e observado na visita realizada à instituição.  

 Entretanto, no campo discursivo, os sujeitos recriam a política no contexto das práticas 

desenvolvidas (BALL, 2009), como nossos principais achados confirmam principalmente em 

relação ao papel e à função da CPA na UPE, como nos propusemos analisar. 

 Em relação à CPA, desde 2008, esta vem sendo usada para manutenção do status de 

universidade da UPE, em face dos requisitos de recredenciamento estabelecidos na política do 

SINAES. Para atingir essa função houve a redefinição de seu papel, que passa a ser de 

instrumento de gestão e legitimação das políticas institucionais na atual gestão da UPE. 
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 Constatamos a evidência de uma memória que torna a ser falada, como reaparição 

(FOUCAULT, 2006), com a instalação das Comissões Setoriais de Avaliação, não previstas 

no SINAES, porém anunciadas no Documento que antecede o SINAES em 2003 (CEA/2003), 

que foi “esquecido” na materialização da política, mas que re-emerge no contexto das práticas 

avaliativas que buscam atender a especificidade da estrutura organizacional da UPE de 

universidade multicampi. 

 Os nossos achados indicam uma tensão que se define não em relação à estrutura 

multicampi, mas na ausência de uma política estatal clara em relação ao financiamento e à 

contratação de professores. Em relação ao quadro de funcionários constatamos a existência de 

um quadro muito significativo de funcionários contratados ou cedidos de outros órgãos para 

as funções administrativas e de docência, principalmente dos cursos de licenciatura. Isto foi 

relacionado por alguns sujeitos aos baixos resultados dos alunos no ENADE. Outro achado 

importante, com profundos impactos para os problemas de sustentabilidade da UPE, emerge 

da persistente migração dos professores-doutores para outras universidades, motivada pela 

ausência de condições de trabalho relacionadas à infraestrutura, salas de aula, laboratórios e 

baixos salários.  

 Há ainda um grande debate em relação aos critérios de recredenciamento estabelecidos 

pela política de avaliação e seu marco legal e também em relação à legitimidade da adesão ao 

SINAES pela universidade aqui estudada. O que implica em discutir o papel do CEE e a 

contratação pelo Governo do Estado de uma comissão externa que simultaneamente concorre 

com o processo de avaliação desenvolvido pelo INEP, em relação aos critérios, às exigências 

e ao diagnóstico da avaliação institucional.  

 A avaliação como discurso político, materializado em mecanismos reguladores, busca 

definir o sentido da universidade como instituição, fortalecendo o Estado fortemente presente 

no que se refere ao controle e à avaliação do desempenho institucional em detrimento do 

financiamento estatal (refere-se à política do Estado de Pernambuco). O foco do controle por 

parte do Estado Avaliador (NEAVE, 1988) não centra nos processos pedagógicos, mas nos 

resultados dos processos avaliativos. A universidade vem sofrendo influência do campo 

político. Há uma evidente disputa sobre o que é universidade, sobre seus projetos e o que se 

pretende como resultado de sua ação e formação. Vive-se um conflito em relação à autonomia 

financeira frente aos repasses do Governo do Estado, além do confronto com outras 

instituições que lutam pelo domínio do campo. 
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 O discurso da avaliação como política encontra, no interior da UPE, outro foco de 

tensão, qual seja, os sujeitos ressignificam a política através da resistência em implementar, 

tal como prescrito, a avaliação institucional, formulando assim justificativas e explicações 

para os resultados alcançados, estabelecendo uma separação no interior da universidade entre 

os cursos “de qualidade” e de “não-qualidade” ou “os outros”; a ressignificação também 

ocorre através da construção de novos instrumentos de avaliação institucional, ou por meio do 

questionamento dos resultados obtidos no ENADE, apresentando seus limites e suas 

possibilidades. 

 Em nossa pesquisa, quanto ao discurso da necessidade da avaliação institucional, a 

tensão vivida na instituição centra-se mais em relação aos instrumentos e resultados do que na 

construção de um questionamento sobre a necessidade da avaliação e a relação avaliação-

mudança, tema explorado a partir do nosso terceiro objetivo. Entretanto, os processos de 

avaliação institucional têm impulsionado um movimento na Universidade que tem “mexido” 

com os sujeitos e suas concepções, ainda que não tenha atingido patamares de mudanças 

efetivas em termos de implementação de políticas institucionais que atinjam o núcleo das 

mudanças, que podem ser justificadas diante das limitações estruturais em que vive a 

universidade estadual. Há, todavia, um movimento de mudança da instituição, que indica 

clara inquietação no sentido de buscar saídas, não se esconder e enfrentar os resultados. 

 Analisar o sentido do discurso da avaliação institucional da UPE e a possibilidade da 

mudança fez emergir no campo tensão e disputa, isto porque há uma desconfiança sobre a 

identidade dessa universidade, quais seriam seus representantes legítimos e sua função. Assim 

como há uma tensão sobre os procedimentos para que as mudanças se realizem, ora 

enfatizando uma revisão no interior de cursos ora enfatizando a necessidade de uma ação 

institucional coletiva e participativa. Compreendemos que analisar a universidade e suas 

práticas não é analisar os prédios, o imobiliário, mas os sujeitos, compreendendo que são os 

sujeitos nas relações que constituem os sentidos sobre o mundo e sobre a universidade. 

 A luta presente no campo da avaliação institucional tem sido significada como 

possibilidade de mudança das instituições universitárias, através de práticas de autoavaliação, 

permitindo que os sujeitos que compõem a universidade possam, a partir de diagnósticos da 

“realidade institucional”, identificar potencialidades e fragilidades, traçando estratégias para a 

melhoria da qualidade da instituição, de seus cursos e principalmente de seus alunos. 

 Analisando a UPE, compreendemos que o uso de avaliações diagnósticas permite que 

a instituição possa mapear as suas fragilidades, tornando conhecidas suas potencialidades em 
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face dos indicadores estabelecidos. Entretanto, a análise do que seja a fragilidade institucional 

e suas potencialidades ancora-se em divergentes sistemas de crenças e valores. 

 Analisamos que os aspectos que indicam mudanças envolvem não apenas o 

conhecimento ou autoconhecimento institucional, mas a constituição de novas práticas, 

ancoradas em valores e crenças. Nesse processo, alguns procedimentos estão sendo utilizados 

na busca e justificativa da mudança. Entretanto, no movimento pela mudança, esses 

procedimentos acabam por constituírem-se movimentos iniciais de mudança desencadeados 

pelo processo de avaliação institucional. Por exemplo, reformar prédios e construir prédios, 

comprar equipamentos, melhorar setores de infraestrutura. Porém, tais iniciativas, embora 

importantes, não resultaram ainda na construção de princípios, valores e crenças de forma 

consolidada que orientam as práticas da Universidade de Pernambuco como um todo. Nesse 

sentido, em relação às condições de trabalho, esses procedimentos trabalham a aparência do 

novo e muitas vezes são significados em termos da novidade, mas as práticas continuam as 

mesmas. É reconhecido que não é apenas a interpretação dos resultados da avaliação que 

possibilita a mudança. A interpretação possibilita o “conhecimento” a partir de critérios e de 

indicadores sobre o que se busca conhecer, sendo uma condição fundamental para que os 

discursos se instrumentalizem e ganhem materialidade.  

 A mudança é contingente, não depende de azar nem de sorte, nem de um grande 

desejo, muito menos resultado do acaso. A mudança é uma atitude política na construção de 

novos fundamentos que articulam as crenças e os valores no campo de luta e tensão, cuja 

possibilidade não está determinada. 
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APÊNDICE 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

1) Quais as razões que trazem a necessidade da implantação da CPA? 

2) Quais os critérios para fazer parte da CPA e da CSA? 

3) De que forma a IES vem integrando as unidades na construção das diretrizes e 

documentos? 

4) Como fica a relação entre universidade e CEE, frente a adesão ao SINAES? 

5) Acredita-se que a adesão ao SINAES proporcionou um movimento dentro da IES para a 

necessidade da avaliação institucional? 

6) A avaliação institucional realizada ajuda a IES a rever-se enquanto instituição e à 

implementação de políticas que solucionem as falhas detectadas e avancem para novos 

propósitos? 

7) Este processo avaliativo agora adotado, com a inclusão da avaliação institucional, ajuda a 

IES a implantar ações efetivas direcionadas à melhoria da qualidade? 

8) Que atitudes são tomadas, e como são tomadas, diante dos resultados obtidos pelos alunos 

no ENADE? 

9) Os critérios norteadores das avaliações no âmbito federal contemplam a realidade de uma 

instituição estadual? 

10) Como conciliar na IES as diferentes faces da estrutura multicampi quanto à formação 

profissional? 

11) Como se dá a negociação entre universidade e Estado, frente as necessidades da IES? 
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ANEXOS 

Anexo 1 

LISTAGEM DOS PROFESSORES DA FFPNM 

Nº Nome Cargo Matrícula Titulação 

1 Adilson de Castro Chaves Prof. Adjunto 6014-3 Doutorado 

2 Alexandre Furtado de Albuquerque Corrêa Prof. Adjunto 11378-6 Doutorado 

3 Aliomar Ramos Pinheiro Prof. Assistente 7365-2 Mestrado 

4  Amara C. de Barros e Silva Botelho Prof. Adjunto 11364-6 Doutorado 

5 Ana Maria Sotero Pereira Prof. Assistente 7440-3 Mestrado 

6 Anahy Samara Zamblano de Oliveira Montinho Prof. Assistente 10626-7 Mestrado 

7 Aurea Lucina Monteiro Prof. Auxiliar 5570-0 Especialização 

8 Avanilda Torres da Silva Prof. Adjunto 6016-0 Doutorado 

9 Carlos Fellipe Guerra Correa de Oliveira Prof. Auxiliar 8067-5 Especialização 

10 Cleide Maria Ferraz  Prof. Assistente 6752-0 Mestrado 

11 Delma Maria de Albuquerque Prof. Assistente 4763-5 Mestrado 

12 Divânia Fonseca Franco de Oliveira Prof. Assistente 6213-8 Mestrado 

13 Doralice Soares de Morais Prof. Auxiliar 4857-7 Especialização 

14 Edileuza Marina da Silva Prof. Titular 40h 4715-5 Mestrado 

15 Edna Leuthier Pimentel Pereira Prof. Auxiliar 7537-0 Especialização 

16 Esdras Jafet Aristides da Silva Prof. Assistente 8973-7 Mestrado 

17 Gerson Henrique da Silva Prof. Titular 40h 4727-9 Especialização 

18 Gevson Silva Andrade  Prof. Assistente 11057-4 Mestrado 

19 Gilberto Pereira da Silva - C LT Prof. Assistente 4757-0 Mestrado 

20 Gilvaneide Nascimento Silva Prof. Assistente 11288-7 Mestrado 

21 Jorge José Araújo da Silva  Prof. Assistente 11049-3 Doutorado 

22 José Maria Gomes de Souza Neto Prof. Adjunto 9249-5 Doutorado 

23 José Oliva Apolinário Prof. Assistente 4373-7 Mestrado 

24 José Roberto da Silva Prof. Assistente 6227-8 Doutorado 

25 José Sobral Cruz Prof. Titular 40h 4371-0 Mestrado 

26 Kalina Vanderlei Paiva da Silva Prof. Adjunto 8627-4 Doutorado 

27 Laercio Henrique da Silva Prof. Titular 40h 4721-0 Especialização 

28 Leda Cristina da Silva Prof. Assistente 7279-6 Doutorado 

29 Lúcia Maria Firmo Prof. Assistente 4759-7 Mestrado 

30 Luciana Rachel Contreiras de Almeida Prof. Assistente 10560-0 Mestrado 

31 Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues Prof. Adjunto 7273-7 Doutorado 

32 Maria Auxiliadora Leal Campos Prof. Assistente 5110-1 Mestrado 

33 Maria Cristina Alves de Almeida Prof. Adjunto 11028-0 Doutorado 

34 Maria da Conceição Costa Basto Prof. Assistente 7265-6 Mestrado 

35 Maria de Fátima Gomes da Cruz Prof. Adjunto 7364-4 Doutorado 

36 Maria do Carmo Barbosa de Melo Prof. Adjunto 6225-1 Doutorado 

37 Maria do Rosário da Silva A Barbosa Prof. Assistente 10562-7 Doutorado 

38 Maria Gilda de Freitas Araújo Prof. Titular 40H 4736-8 Mestrado 

39 Maria Helena Alves da Cunha Prof. Titular 4728-7 Mestrado 

40 Maria Ione Alexandre Coutinho Prof. Assistente 4760-0 Mestrado 

41 Maria Rosalva Santos Vasconcelos Prof. Assistente 11050-7 Mestrado 

42 Marise Sobreira Bezerra da Silva Prof. Adjunto 8576-6 Doutorado 

43 Marlene Souza de Alencar Araripe Prof. Assistente 4840-2 Especialização 

44 Múcio Luiz Banja Fernandes Prof. Adjunto 4758-9 Doutorado 

45 Niedja Maria Galvão Araújo e Oliveira Prof. Titular 40H 4731-7 Doutorado 

46 Patricia Formiga Maciel Alves Prof. Adjunto 10989-4 Doutorado 

47 Renata de Farias Limeira Prof. Assistente 11257-7 Mestrado 

48 Roberto Luiz Alves Torres Prof. Assistente 6977-9 Mestrado 

49 Rômulo Luiz Xavier do Nascimento  Prof. Adjunto 113362-0 Doutorado 

50 Salathiel Celestino de Souza Prof. Assistente 4714-7 Especialização 

51 Severino Carlos da Silva Prof. Assistente 4762-7 Mestrado 

52 Solange Fernandes Soares Coutinho Prof. Titular 20H 4734-1 Mestrado 

53 Suelly Gomes Teixeira Prof. Assistente 7278-8 Mestrado 

54 Susan Lewis Prof. Adjunto 11362-0  Doutorado 

55 Ubirany Lopes Ferreira Prof. Adjunto 11196-1 Doutorado 
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Anexo 2 

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS PROFESSORES CEDENTE DA FFPNM – UPE- 

CATEGORIA: PROFESSORES À DISPOSIÇÃO DA UPE 

 
Nº MATRÍCULA PROFESSOR CARGO PORTARIA ÓRGÃO DE ORIGEM 

1. 1 156.706-3 Adilson Luiz Cabral Professor Portaria Nº 1.207/2003 Secretaria de Educação de PE 

2.  238.994-0 Alberon de Lemos Gomes Professor Portaria Nº 895/2009 Secretaria de Educação de PE 

3.  253.337-5 Alceu Domingues Alves Professor Portaria Nº 564/2009 Secretaria de Educação de PE 

4.  190410-8 André Luiz Campos Silvestre Professor Portaria Nº207/2004 Secretaria de Educação de PE 

5.  168.205-9 Ana Cláudia Dantas Cavalcanti Professor Portaria Nº 341/2009 Secretaria de Educação de PE 

6.  105.948-3 Antônio José de Oliveira Professor Portaria Nº916/2006 Secretaria de Educação de PE 

7.  242-9 Carlos Alberto B. Campelo de Melo Professor Portaria Nº2.282/2007 IRH-FIDEM 

8.  191.199-6 Cláudia Ribeiro Professor Portaria Nº 2.005/2008 Secretaria de Educação de PE 

9.  172.683-8 Elias Gonçalves da Silva Professor 

EAD 

Portaria Nº 814/2006 Secretaria de Educação de PE 

10.  254.332-0 
243.845-0 

Gilmara Ferreira de Araújo Professor AGUARDANDO 
PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

11.  237.732-2 Gilvaldo Gentil da Silva Professor Portaria Nº61/2009 Secretaria de Educação de PE 

12.  253.532-7 Gutemberg Antônio Alves Professor 

 

AGUARDANDO 

PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

13.  250.793-5 Hérica Karina Cavalcanti de Lima Professor 

 

Portaria Nº192/2009 Secretaria de Educação de PE 

14.  155.137-0 

5706-7 

Iraquitan José Leite Ribeiro Professor Portaria Nº194/2006 Secretaria de Educação de PE/ 

Prefeitura de Recife 

15.  176.555-8 Jair Gomes de Santana Professor Portaria Nº 364/2009 Secretaria de Educação de PE 

16.  191.177-5 Joaes Freitas de Paula Professor 

EAD 

Portaria Nº 814/2006 Secretaria de Educação de PE 

17.  105.452-0 Joaquim Porfírio de Carvalho Júnior Professor Portaria Nº758/2003 Secretaria de Educação de PE 

18.  251.204-1 
16.102-0 

João Allyson Ribeiro de Carvalho Professor Portaria Nº940/2009 Secretaria de Educação de PE/ 
Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes 

19.  173.576-4 Joseane Laurentino de Brito Professor Portaria Nº315/2005 Secretaria de Educação de PE 

20.  175.409-2 Jorge José de Araújo da Silva  
 

Professor Portaria Nº 691/2009 Secretaria de Educação de PE 

21.  129.072-0 José Jacinto dos Santos Filho Professor Portaria Nº 36/2009 Secretaria de Educação de PE 

22.  175.146-8 Josineide Rodrigues Santana de Morais Professor AGUARDANDO 
PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

23.  162.114-9 Leila Santos de Mesquita Professor AGUARDANDO 

PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

24.  172.867-9 Marcos Alexandre de Morais Cunha 
 

Professor Portaria Nº 2.159/2009 Secretaria de Educação de PE 

25.  161.750-8 

154.054-8 

Marcos José da Silva Professor 

EAD 

Portaria Nº 814/2006 Secretaria de Educação de PE 

26.  245.595-1 Madalena Maria Barbosa Duarte Professor Portaria Nº 1.857/2008 Secretaria de Educação de PE 

27.  174.618-9 Maria Aparecida da Silva Rufino Professor Portaria Nº 516/2009 Secretaria de Educação de PE 

28.  133.724-6 Maria Cristina Alves de Almeida Professor Portaria Nº192/2009 Secretaria de Educação de PE 

29.  255.685-5 

41.343 

Maria da Conceição de Souza Rego Professor Portaria Nº 

2.202/2008 - SEDUC 

Portaria Nº. 590/2008 – 
Pref. de Paudalho 

Secretaria de Educação de 

PE/Prefeitura de Paudalho 

30.  107.183-1 Maria das Dores Crisóstomos de 

Miranda 

Professor Portaria Nº195/2004 Secretaria de Educação de PE 

31.  103.138-4 Maria de Fátima S. de F. Cabral Professor Portaria SAD Nº 
2011/2008 

Secretaria de Educação de PE 

32.  12383-8 Maria de Fátima Gomes da Cruz Professor Of. Nº13/2006 

Decreto 25.621 de 
28/02/2003 

Prefeitura de Jaboatão 

33.  161.008-2 Maria do Rosário da Silva Albuquerque 

Barbosa 

Professor Portaria Nº424/2001 Secretaria de Educação de PE 

34.  155.291-0 Maria do Socorro Souto Braz Professor Portaria Nº305/2002 Secretaria de Educação de PE 

35.  161.794-0 Maria Ester de Paula Júnior Professor Portaria Nº 2.283/2006 Secretaria de Educação de PE 

36.  173.706-6 Maria José Negromonte de Oliveira Professor AGUARDANDO 

PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

37.  154.231-1 Marlene Burégio de Lima Professor AGUARDANDO 
PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

38.  189.210-0 Marilene Rosa dos Santos Professor Portaria Nº689/2006 Secretaria de Educação de PE 

39.  175.037-2 Marinalva Luiz de Oliveira Professor Portaria Nº 995/2006 Secretaria de Educação de PE 

40.  239.030-2 Mário de Souza Professor 

EAD 

Portaria Nº 814/2006 Secretaria de Educação de PE 

41.  181.021-9 Mônica Maria Gadelha de Souza Professor Portaria Nº 36/2009 Secretaria de Educação de PE 
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Gaspar 

42.  251319-6 Patrícia Barreto da Silva Professor Portaria Nº 1390/2009 Secretaria de Educação de PE 

43.  249.726-3 Paulo Tavares Muniz Filho Professor Portaria Nº 2.66/2009 Secretaria de Educação de PE 

44.  193.810-0 Rilda das Neves Cabral de Barros              Professor Portaria Nº 2.005/2008 Secretaria de Educação de PE 

45.  251.039-1 Rinalda Fernanda de Arruda Professor AGUARDANDO 
PORTARIA 

Secretaria de Educação de PE 

46.  113.692-5 Roberto de Albuquerque Régis Professor Portaria Nº240/2004 Secretaria de Educação de PE 

47.  107.570-5 Ronaldo Cordeiro Santos Professor Portaria nº288/2007 Secretaria de Educação de PE 

48.  154.638-8 
6921-3 

Saul Campos de Siqueira Filho Professor Portaria Nº 2.088/2008 Secretaria de Educação de 
PE/Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes 

49.  113.678-0 Selma Nunes Silva dos Santos Professor 

EAD 

Portaria Nº 814/2006 Secretaria de Educação de PE 

50.  163.883-1 Shirley Cristina Lacerda Malta Professor Portaria Nº565/2003 Secretaria de Educação de PE 

51.  158.513-4 Simone Nunes Silva Professor 

EAD 

Portaria Nº 814/2006 Secretaria de Educação de PE 

52.  249.729-8 Thiago Trindade Matias Professor Portaria Nº 1.417/2009 Secretaria de Educação de PE 

53.  257.484-5  Urias Elmon Firmino Alves Professor Portaria Nº 1.9602009 Secretaria de Educação de PE 

54.  158.523-1 Valéria Maria Amaral de Andrade Professor Portaria Nº341/2009 Secretaria de Educação de PE 

55.  164.878-0 Ubirany Lopes Ferreira Professor Portaria Nº 2.405/2004 Secretaria de Educação de PE 
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Anexo 3 - Cursos de Graduação 

CURSOS DE GRADUAÇÃO – UPE/2010  

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Geografia 

Licenciatura em Informática 

ENGENHARIAS 

Engenharia Civil 

Engenharia da Computação 

Engenharia Eletrotécnica 

Engenharia Eletrônica 

Engenharia de Telecomunicações 

Engenharia Mecânica Industrial 

Engenharia Mecânica Mecatrônica 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Bacharelado em Ciências Biológicas 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Enfermagem 

Bacharelado em Educação Física 

Licenciatura em Educação Física 

Fisioterapia 

Medicina 

Odontologia 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

Licenciatura em História 

Pedagogia 

Psicologia 

Lingüística, Letras e Artes 

Letras 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração de Empresas 

Administração (com ênfase em marketing de moda) 

Sistemas de Informação 

Fonte: Portal da UPE: www.upe.br  

 

 

 

 

 

http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=92
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=94
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=89
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=90
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=93
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=81
http://www.upe.br/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=93
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Anexo 4 – Artigo 3º do regimento da CPA sobre a sua função em relação a AI 
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Anexo 5 - Panfleto da ADUPE 
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Anexo 6 - GOVERNO DE PERNAMBUCO SUCATEIA SUA ÚNICA UNIVERSIDADE 

PÚBLICA ESTADUAL. HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS E PROFISSIONAIS 

JOGADOS AO LÉU 

 

domingo, 27 de fevereiro de 2011 

Situação é tão caótica nas unidades de saúde da UPE, que enfermeiro denuncia que tem como 

mais uma atribuições matar baratas e escorpiões. 

Alô COREN -PE tem denúncia por aqui pra ser averiguada! 

Na manhã dessa quarta-feira (23), por volta das 09 horas, convocados pela diretoria do 

SINDUPE, cerca de 150 servidores das diversas unidades da UPE (PROCAPE, HUOC, 

CISAM, FOP, FCAP, POLI, HR, FCM, REITORIA e FFPNM), compareceram à atividade da 

Campanha Salarial 2011 na frente do Hospital Universitário Osvaldo Cruz (HUOC). 

Foi uma manhã repleta de reivindicações, explanações, discussões e até desabafos sobra o 

PCCV e as condições de trabalho na UPE. 

O presidente do SINDUPE, Gleidson Ferreira, denunciou: 

• a sobrecarga de trabalho por parte dos trabalhadores da UPE; 

• o déficit de cerca de 800 servidores em todas as Unidades; 

• a ausência de concurso público há 06 anos deixando o quadro de servidores totalmente 

defasado; 

• a falta de reenquadramento por tempo de serviço (trabalhadores que têm 30 anos recebendo 

como 20 se tivessem 20 anos, trabalhadores com 20 anos de serviço recebendo como 10 anos 

e trabalhadores com 10 anos recebendo como se tivessem no início da carreira); 

• a distorção salarial dos trabalhadores da UPE do concurso de 2004 (trabalhadores da mesma 

função, mesmo concurso e mesma carga horária recebendo salários menores); 

• a total ausência de uma política de saúde do trabalhador (que desde outubro de 2009 é 

cobrada da Reitoria, sem nenhum avanço); 

• péssimas condições de trabalho ferindo a dignidade profissional dos servidores; 

• o corte de 50% dos vales-refeição dos trabalhadores. 

Após a fala inicial, o presidente do SINDUPE foi enfático ao afirmar que “nenhuma das 

bandeiras levantadas pelo SINDUPE é mais importante que a bandeira de concurso público”. 

Para Gleidson Ferreira, o que parece se configurar com a situação grave de déficit de 

servidores na Universidade e com a execução de seleções simplificadas, é que há um aparente 

interesse do governo do Estado em tornar os servidores públicos da UPE quadro em extinção. 
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Gleidson denunciou, ainda, que a euforia com a qual o governador fala da Universidade e de 

sua interiorização, é inversamente proporcional à atenção que tem dado ao corpo funcional da 

UPE. “Já temos duas Unidades que funcionam sem servidores. E uma Unidade onde o 

número de servidores é menor do que a soma do número de estagiários e terceirizados. É para 

se calar diante de uma realidade como essa?” questiona o presidente do SINDUPE. 

Salários precários, Plano de Cargos e Carreiras que não funciona, sobrecarga de trabalho, 

péssimas condições em seus ambientes de trabalho e total ausência de um programa de saúde 

do trabalhador que atenda os servidores - que mês após mês têm se afastado de suas 

atividades laborais, com patologias de diversas ordens e sem qualquer intervenção de gestão 

da UPE. Um verdadeiro purgatório! 

Trabalhadores de diversas unidades usaram o microfone para dialogar sobre as 

particularidades e dificuldades de cada Unidade específica. O enfermeiro Ronaldo, do HUOC, 

denunciou novamente as precárias condições de trabalho do seu setor “fui procurar no código 

de ética de minha profissão se tinha como atribuições de um enfermeiro, matar escorpiões e 

ratos”. O enfermeiro afirmou que as condições de trabalho na Unidade se mantêm em situação 

de muita fragilidade e precariedade. 

Ainda do HUOC, a servidora do CME Alda Carlos, afirmou que há dois meses os 

trabalhadores da enfermagem estão desviados de suas funções carregando caixas de até 40 

quilos para esterilizar material em outros hospitais, em condições de muita precariedade e 

ocasionando inclusive doenças ocupacionais. 

Servidores das Unidades de Ensino denunciaram a precariedade salarial “sem nenhuma 

vantagem salarial das que têm, por exemplo, os servidores dos hospitais, está havendo fuga 

dos servidores ou via exoneração, ou via solicitação de transferência para os hospitais” 

comentou Cláudia, servidora da POLI. 

Após o diálogo e das denuncias dos servidores, houve apresentação do grupo de teatro, TV 

Sindical, que abordou o tema, “Abre o olho servidor”, arrancando risos e aplausos dos 

presentes. 

Em caminhada, servidores e diretores do SINDUPE saíram rumo à reitoria da UPE, onde 

foram recebidos pelo vice-reitor, Professor Rivaldo Mendes de Albuquerque. No gabinete, 

uma comissão de 25 servidores e diretores do SINDUPE, externou ao prof. Rivaldo suas 

preocupações com a carreira. O vice-reitor, que após ouvir as colocações da diretoria do 

SINDUPE e dos demais servidores, afirmou que a reitoria é “solidária nessa batalha”. 

Infelizmente, a Reitoria não tem autonomia administrativa para resolver os problemas do 

PCCV. Mas o vice-reitor se colocou à disposição para ir à SECTMA ou SAD, junto ao reitor, 

para defender um PCCV que atenda aos interesses dos servidores. 

Quanto à questão de concurso público, o vice-reitor reconhece a sua necessidade. E disse que 

a UPE tem feito reiterados apelos ao governo para que libere a realização de concurso 

público. 
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VALE REFEIÇÃO 

O prof. Rivaldo não estava ciente da diminuição do valor do vale refeição para os 

plantonistas. Ficou de fazer uma apuração do assunto e dar, no 24/02, uma justificativa sobre 

o assunto. 

Fonte: SINDUPE 

Governador, é assim que o senhor afirma que educação é uma prioridade do seu governo? 

Universidade não é só feita de concreto e equipamentos excelentíssimo. A Universidade é 

feita também das pessoas que a fazem ser o que se almeja que ela seja. 

Com trabalhadores sem um plano de cargos decente, sem nenhum incentivo para se 

qualificarem, recebendo salários distorcidos, com péssimas condições de trabalho e 

sobrecarga de atividades e agora, com o vale refeição cortado pela metade, como o senhor 

acha que tem condições de bancar seu discurso. 

O Blog denuncia pra todo o Brasil, e pros mais de 150 internautas que nos lêem diariamente a 

realidade da situação dos trabalhadores da Universidade de Pernambuco. Pra onde a UPE 

caminha? Pra onde o governo pretende levá-la? Em que ela tende a se transformar? 

Fonte: Enfermagem Pernambucana 

http://www.enfermagempernambucana.net/2011/02/governo-de-pernambuco-sucateia-

unica.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sindupe.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=350:servidores-da-upe-sairam&catid=37:rokstories-samples
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Anexo 7 - Portaria de nomeação da CPA/UPE 
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Anexo 8 – Portaria de Nomeação das CSA 
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Anexo 9 - Portaria de constituição da 1ª CPA/UPE 
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Anexo 10 – Primeira página do regulamento da CPA 
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Anexo 11 - 2º Seminário de Autoavaliação da Universidade de Pernambuco  
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