
 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

 UM ESTUDO ANALÍTICO SOBRE AS PRÁTICAS DISCURSIVAS NOS GOVERNOS 

DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

BRUNA TARCÍLIA FERRAZ 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

 UM ESTUDO ANALÍTICO SOBRE AS PRÁTICAS DISCURSIVAS NOS GOVERNOS 

DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO E LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.  

   

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Pernambuco como requisito parcial para 
obtenção do grau de mestre em educação. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Alfredo Macedo Gomes 

 

 

 

RECIFE 

2006 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Ferraz, Bruna Tarcília  

 

  Políticas de avaliação para a educação superior 
: um estudo analítico sobre as práticas discursivas 
nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz 
Inácio Lula da Silva / Bruna Tarcília Ferraz.  – Recife 
: O Autor, 2006. 

  148 folhas : il., quadro. 

 

   
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

de Pernambuco. CE. Educação, 2006. 

 

  
  Inclui bibliografia. 
 

 

 1. Educação superior – Políticas de avaliação. 2.
Governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio 
Lula da Silva – Caracterização e estrutura – 
Pressupostos e fundamentos – Convergências e 
divergências. 3. Teoria de Norman Fairclough – 
Análise do discurso – Legislação educacional. I. 
Título. 

  

         
  37.014.5 CDU (2.ed.) UFPE  
  379.1 CDD (22.ed.) BC2006 – 540  

 
 



 4 4

 



 5

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus, por minha existência e por ter segurado a minha mão, conduzindo-me  na 

realização deste trabalho, dando-me saúde e força para prosseguir.  

Aos meus pais, Elza Maria Ferraz e Mateus Ferraz, por todo amor e incentivo 

fornecido ao longo desta caminhada. À minha irmã, Nadja Poliana Ferraz, pela torcida e 

orações realizadas em prol do desenvolvimento de um trabalho de qualidade.  

Às minhas avós Maria Sinhazinha Ferraz e Adelaide Ferraz (in memorian); e aos meus 

avôs José Gomes Ferraz (in memorian) e Manoel Gomes Ferraz Irmão (in memorian), por 

serem exemplos de dedicação à família e sempre me estimularem ao crescimento. 

À meu orientador, Professor Dr. Alfredo Macedo Gomes, pelo incentivo e valiosa 

orientação, repleta de ensinamentos que me possibilitaram desenvolver o presente estudo.  

Aos professores do Mestrado em Educação: Lícia de Souza Leão Maia, Ramon de 

Oliveira, José Policarpo Júnior, Ferdinand Röhr e João Francisco de Souza, pelas 

contribuições ao longo das disciplinas obrigatórias e eletivas. 

Às professoras Alice Miriam Happ Botler e Janete Maria Lins de Azevedo pelas 

considerações feitas na minha qualificação. 

À coordenação e funcionários do Mestrado, que sempre me atenderam com atenção. 

Aos colegas do mestrado da UFPE: Antônio M. A. de Oliveira, Bernardina, Érika C. 

V. de Matos, Lenira S. Barbosa, Lúvia B. Silva, Silvânia de Jesus, Terezinha F. Nunes, pelo 

convívio, amizade e contribuições fornecidas nas aulas de Pesquisa em Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação I e II.  

Aos professores João Ferreira de Oliveira e Márcia Ângela Aguiar, pela presença e 

considerações realizadas na defesa dessa dissertação.  

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste sonho. 



 6

SUMÁRIO 

 

RESUMO  

ABSTRACT 

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................12 

 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 1  

A REFORMAS NEOLIBERAIS: REGULAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR.                27 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 – Menos estado e mais mercado: repercussões da reforma do estado ...............................28 

1.2 – A reforma da educação superior brasileira: novo modelo, nova configuração .............. 36 

1.3 – Políticas públicas para a educação superior: influência dos organismos internacionais 49 

 

___________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 2  

A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DO ESTADO 

AVALIADOR: CARACTERIZANDO AS POLÍTICAS                                                   56 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 – O Estado Avaliador: surgimento e características ..........................................................57  

2.2 – As políticas de avaliação da educação superior ..............................................................73 

2.2.1 – A política de avaliação no governo de Fernando Henrique Cardoso............................74 

2.2.2 – A política de avaliação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva................................81 

___________________________________________________________________________ 



 7

CAPÍTULO 3  

POLÌTICAS DE AVALIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: DESVELANDO 

OS DADOS                                                            90 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 – Políticas de avaliação para a educação superior nos governos FHC e Lula .................. 91 

3.2 – As políticas de avaliação e seus procedimentos ...........................................................101 

3.3 – Os pressupostos e fundamentos das políticas avaliativas: concepções de educação e 

avaliação nos governos FHC e Lula.......................................................................................110 

3.4 – Políticas avaliativas dos governos FHC e Lula: convergências, divergências e suas 

causas ...................................................................................................................................  126 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 137 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8

LISTA DE TABELAS 

 

QUADRO 01 - Divergências entre as políticas avaliativas nos governos FHC e Lula ........130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACE Avaliação das Condições de Ensino 

ACG     Avaliação dos Cursos de Graduação 

ACOC Análise das Condições de Ofertas dos Cursos 

ADTO     Análise de Discurso Textualmente Orientada  

AVALIES  Avaliação das Instituições de Ensino Superior 

BM Banco Mundial 

CAPES            Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CB Condições Boas 

CEA Comissão Especial de Avaliação 

CES Câmara de Educação Superior  

CI Condições Insuficientes 

CMB Condições Muito Boas 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CONAES Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CPA Comissão Própria de Avaliação 

CR Condições Regulares 

CRUB Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

DESUP Departamento de Supervisão da Educação Superior 

ENADE Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes 

ENC Exame Nacional de Cursos 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

GERES Grupo de Estudos para a Reformulação do Ensino Superior 

ICSID  Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos 



 10

IDA  Associação Internacional de Desenvolvimento 

IES Instituições de Ensino Superior 

IFC  Corporação Financeira Internacional 

INEP Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

IPES Instituições Privadas de Ensino Superior 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MARE Ministério da Administração e Reforma do Estado 

MEC Ministério da Educação  

MIGA Agência de Garantia de Investimentos Multilaterais 

PAIUB Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

PARU Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PIB Produto Interno Bruto 

PPPs Parcerias Público-Privadas  

PROUNI           Programa Universidade para Todos 

SEED                Secretaria de Educação a Distância 

SEDIAE            Secretaria de Avaliação de Informação Educacional  

SEMTEC          Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

SESu                 Secretaria de Ensino Superior 

SETEC Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  

SINAES            Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

 

 

 

 



 11

RESUMO 
 
 

O trabalho analisa comparativamente as políticas de avaliação para a educação superior dos 
governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Buscamos através da 
Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO) de Norman Fairclough, analisar as 
práticas discursivas a partir da interdiscursividade, da intertextualidade e do discurso como 
prática social, com vistas à captar o sentido implícito no material recolhido. Como resultados, 
observamos que a política de avaliação no governo FHC, caracterizou-se pela preocupação 
com o desempenho institucional, através de iniciativas de avaliação isoladas. A avaliação 
assumiu um caráter somativo e classificatório, por basear-se numa concepção tecnicista que 
enfatizava o controle por desempenho, a hierarquização e a produtividade, segundo uma 
lógica economicista-instrumental. Os pressupostos identificados nessa política avaliativa 
foram: a racionalização como forma de formular e implementar as políticas; o domínio de 
aspectos economicistas nas avaliações externas protagonizadas pelos Estados e suas agências; 
a avaliação como recurso para aferir o desempenho; a visão fragmentada do processo 
avaliativo. No governo Lula, a política de avaliação caracterizou-se pela visão sistêmica, 
sendo o SINAES um reflexo da combinação entre a abordagem quantitativa e qualitativa da 
avaliação. Entretanto, a questão da regulação e supervisão permanecem nesse governo, sendo 
ressignificados os termos. A idéia de regulação no governo FHC era pautada pelos agentes 
econômicos, não sendo enfatizado esse elemento no governo Lula, onde a regulação foi mais 
estatal que mercadológica. A concepção de avaliação se apresenta como formativa no 
discurso, permanecendo a visão regulatória, mas dentro de um modelo progressista, cuja 
lógica democrático-participativa se insere num projeto avaliativo, que visa produzir processos 
sociais de compreensão das instituições, buscando a melhoria. As convergências entre as 
políticas dos governos foram: a comparação das performances das instituições, a preocupação 
com o controle regulatório, o interesse pela avaliação das instituições de educação superior, 
dos cursos e do desempenho dos estudantes, a importância dada à realização das avaliações 
periódicas, a obrigatoriedade na realização dos exames. Algumas divergências identificadas 
foram: no governo FHC predominou uma visão fragmentada da realidade da educação 
superior; a avaliação somativa era utilizada para controlar, regular e fiscalizar o desempenho 
das instituições; a política de avaliação do governo Lula apresentava visão integrada das 
estruturas e atividades acadêmicas; o SINAES articula a avaliação educativa, de natureza 
formativa, mais voltada à atribuição de juízos de valor e mérito, visando aumentar a qualidade 
com as funções de regulação e em suas funções de supervisão, aspectos não mencionados na 
política do governo antecessor. Apontamos assim, para a transição de modelos, que 
possibilitaram o surgimento de uma outra visão de avaliação e educação, nascida a partir da 
perspectiva de mudança indicada com a instituição do SINAES. Acreditamos que nessa 
perspectiva, encontram-se presentes ideais que visam romper com as práticas neoliberais e 
fortificar discursos contrários às avaliações impostas, no sentido de construir uma outra 
proposta para a educação superior, com vista à inclusão social dos diversos segmentos.  
 
 
Palavras-chave: Política de Avaliação. Regulação. Educação Superior. Avaliação. 
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ABSTRACT 

   

This work analyses comparatively the evaluation policies for higher education during  
Fernando Henrique Cardoso´s and Luiz Inácio Lula da Silva´s  terms of office. Through the 
Textually-Oriented Discourse Analysis Model (TODA) of Norman Fairclough, discursive 
practices have been analyzed as from interdiscursiveness, intertextuality, and discourse as 
social practice with a view to capturing the implicit meaning of the sample material. It has 
been observed that the evaluation policy during FHC´s term of office characterized itself by 
the concern with the institutional performance by means of isolated initiatives of  evaluation. 
Evaluation took on a quantitative and classificatory character because it was based on the 
technical criteria which emphasized the control of the performance, the hierarchy and the 
productivity, according to an instrumental-economic logic. The assumptions identified within 
this evaluation policy were: the rationalization of the process as a means of formulating and 
implementing the policies; the command of the economic aspects in the external evaluations 
promoted by the States and their agencies; the evaluation as a resource to measure 
performance; a fragmented view of the evaluation process. During Lula´s mandate, the 
evaluation policy characterized itself by a systemic vision, SINAES being a result of the 
combination between the quantitative approach and the qualitative evaluation. However, the 
issues of regulation and supervision in this government are being re-signified. The idea of 
regulation in the FHC government was based on the economic indicators whereas in Lula´s 
government the regulation was done by the state rather than the market, thus without taking 
into account those elements. The concept of evaluation presents itself as part of the discourse 
by keeping the regulatory vision, but within a progressive model, whose participative-
democratic logic inserts itself in an evaluative project, which aims to produce social processes 
of the understanding of institutions in the search for improvement. The convergences between 
the policies of the two governments were: the comparison of the performances of the 
institutions; the concern with the regulation system; the interest in the evaluation of the higher 
education institutes; of their courses as well as the performance of their students; the 
importance given to the carrying out of periodical evaluation; the compulsory feature in the 
doing of the tests. Some divergent aspects were identified: in the FHC government what 
predominated was a fragmented vision of reality in higher education; the quantitative 
evaluation which was used to control, regulate and supervise the performance of the 
institutions; on the other hand, the  evaluation policy of the Lula government presented an 
integrated vision of the academic structures and activities; the SINAES articulated the 
educational evaluation, through its formative nature, more supportive of  assessments of value 
and merit, which aimed at increasing the quality of the regulatory and the supervisory 
functions, aspects which had never been mentioned in the policies of the previous 
government. Thus, the situation points at the transition of models, which has made it possible 
for the appearance of another vision of evaluation and education, born out of the perspective 
of change supported by the foundation of SINAES. It is believed that, within this perspective, 
ideals can be found which aim to break away form the neo-liberal practices and strengthen 
discourses contrary  to the compulsory evaluations, in the sense of construction of another 
proposal for the higher education with a view to the social inclusion of the various segments 
of society.  
 
Key words: Evaluation Polity. Regulation. Higher-Education. Evaluation. 
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Desde 1990, as políticas para a educação superior articularam-se às mudanças do 

processo de reforma do Estado brasileiro, momento em que se encontrava em curso propostas 

e projetos visando à redefinição do papel estatal em diversos setores.  

Segundo Lechner (1996), esse “paradigma reformista” é fortemente influenciado pela 

competição internacional, a globalização financeira e pelo esgotamento do padrão de 

financiamento do setor público, contribuindo assim para a adaptação do Estado Nacional ao 

novo quadro mundial. Conforme Melo (1998, p. 236), 

 

o paradigma reformista pauta-se na redefinição do padrão histórico de 
intervenção do Estado, possibilitando a implantação de uma ampla agenda 
de reformas, de inspiração neoliberal, que apontam novas formas de 
resolução da crise estatal baseadas na idéia do Estado-mínimo, como o 
arcabouço adequado a uma economia de mercado. No plano das políticas 
públicas, ressalta-se também a necessidade da descentralização e 
privatização de atividades sob controle do Estado, relegando-se ao setor 
público funções quase clássicas do estado mínimo como: ações de 
estabilização econômica, administração da justiça, defesa nacional e 
garantia de acesso das populações de baixa renda à ações residuais de 
assistência social. 

 

No Brasil, esse paradigma impõe-se a partir dos anos 90 no governo de Fernando 

Collor de Melo, quando o movimento pró-reforma era apresentado como necessidade 

imperiosa. Sob a bandeira da eficiência da administração pública, propagou-se o discurso de 

uma reforma que possibilitasse ao Estado, mais enxuto, reduzir seu papel de prestador direto 

de serviços, tornando-se mais competitivo, produtivo e eficiente. 

Concomitantemente, o Estado passa a admitir a lógica do mercado através da 

importação para o domínio público de modelos de gestão típicos do setor empresarial. A 

avaliação, nesse processo que foi gestado a partir dos anos 80, ganha destaque na medida em 

que se constitui num dispositivo de controle por parte do Estado. 

Além disso, segundo Afonso (2000, p. 49), a avaliação era “uma alternativa em meio à 

necessidade de se medir as performances dos sistemas educativos, de acordo com um 
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paradigma de educação preocupado com o acompanhamento dos níveis de educação nacional 

através da mensuração dos resultados”. 

No âmbito da educação superior brasileira, políticas de avaliação foram propostas com 

o objetivo de avaliar as instituições de ensino superior, cujos instrumentos se materializavam 

no Exame Nacional de Cursos (ENC), juntamente com a Análise das Condições de Oferta dos 

Cursos (ACOC), estabelecidos durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002), e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído no 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que teve início no ano de 2003. 

 O Exame Nacional de Cursos (ENC), instituído através da portaria nº 249, de 18 de 

março de 1996, a partir da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, consistia de avaliações 

periódicas das instituições e cursos de nível superior. O discurso oficial de então o 

apresentava com objetivo de fornecer subsídios para as ações de melhoria da qualidade do 

ensino, qualificação dos docentes, assim como verificar o processo de ensino-aprendizagem, 

no que se refere à aquisição e aplicação de conhecimentos e habilidades básicas dos 

concluintes dos cursos de graduação. 

 Aliando-se à sistemática da avaliação periódica das instituições previstas no ENC, foi 

estabelecida a Análise das Condições de Ofertas dos Cursos (ACOC), cujo objetivo consistia, 

segundo o Decreto 3.860/2001, em avaliar a organização didático-pedagógica, a adequação 

das instalações físicas em geral, a adequação das instalações especiais, tais como laboratórios, 

oficinas e outros ambientes indispensáveis à execução do currículo, a qualificação do corpo 

docente, as bibliotecas com atenção para o acervo bibliográfico, regime de funcionamento e 

adequação ambiental (BRASIL, 2001, art 17º). 

 Por sua vez, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi 

criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 e se constitui de três componentes 

principais: 1º) A Avaliação das Instituições de Ensino Superior (AVALIES); 2º) A Avaliação 
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dos Cursos de Graduação (ACG); e 3º) A Avaliação do Desempenho dos Estudantes, através 

do ENADE. 

Os processos avaliativos serão coordenados e supervisionados pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e sua operacionalização será de 

responsabilidade do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

que transfere responsabilidades às instâncias locais como universidades, por exemplo, 

delegando a condução das avaliações às comissões próprias de avaliação (CPA), cabendo ao 

mesmo o ato de regular. Na avaliação desencadeada através do SINAES, serão avaliados os 

seguintes aspectos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho 

dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações, dentre outros. 

Sendo assim, desenvolvemos no presente estudo uma análise comparativa das políticas 

e instrumentos de avaliação da educação superior nos governos de Fernando Henrique 

Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das seguintes questões orientadoras: quais as 

concepções de educação superior e avaliação expressas nas determinações de políticas 

avaliativas implementadas nos governos de FHC e Lula? Quais as convergências e 

divergências existentes? Que pressupostos e fundamentos das políticas avaliativas para a 

educação superior estão subjacentes às políticas de avaliação dos dois governos? 

 Considera-se que existem continuidades nas políticas de avaliação dos governos FHC 

e Lula, no tocante à preocupação com a avaliação das instituições de educação superior e dos 

cursos e com o desempenho dos estudantes. Além disso, apresenta-se como evidente a 

utilização dos resultados no subsídio de processos de regulação como credenciamento e 

renovação de credenciamento de IES; autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos. 

No entanto, apesar dessas continuidades, é possível indicar rupturas significativas, 

particularmente no que se refere à concepção/modelo de avaliação e aos próprios 
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instrumentos avaliativos. Ou seja, nossa hipótese é a de que se trata da transição de um 

modelo somativo e tecnicista, para um outro que busca fortalecer e desenvolver a avaliação 

formativa e emancipatória, com foco não somente nos produtos, mas, sobretudo, nos 

processos. 

A transição entre modelos implica, ao mesmo tempo, a continuidade de alguns 

elementos previamente definidos, porém ressignificados ao sabor da nova política, e a 

introdução de novos elementos, que não estão presentes no cenário da política de avaliação do 

governo FHC, estando, no entanto, presentes no cenário mais amplo dos discursos da 

avaliação da educação superior brasileira. 

Como conseqüência dessa transição, os instrumentos e procedimentos de avaliação são 

alterados drasticamente, indo além de meros ajustes no instrumento “Provão”. Tais mudanças 

nos levam a considerar que a própria política de avaliação formulada durante o governo FHC 

foi ressignificada, inclusive seus pressupostos e fundamentos. 

O interesse pela investigação nessa área decorre primeiramente da nossa participação 

como bolsista de iniciação científica nas atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação. Aliado a isto, 

também foi fundamental o contato com diversas produções que problematizam não só o 

contexto onde o nosso objeto de estudo se insere, como também as referidas políticas 

avaliativas, a exemplo de autores como Lima (2004), Mancebo (2004), Cunha (2005), Chauí 

(2003), Silva Jr (2002), Gomes (2003), Dias Sobrinho (2000), Belloni (1989), dentre outros, 

despertando o nosso interesse em ampliar os estudos sobre a temática.  

É importante destacar que lacunas foram observadas após o contato com a revisão da 

literatura, as quais se tornaram alvo de reflexão e contribuíram para a elaboração dos 

objetivos do presente estudo. Desse modo, estabelecemos como objetivo geral analisar 
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comparativamente as políticas e instrumentos de avaliação da educação superior dos governos 

de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. 

Como objetivos específicos, buscamos caracterizar os instrumentos de avaliação da 

educação superior dos dois governos; analisar as concepções de educação e avaliação 

expressas nas determinações das políticas avaliativas; analisar os pressupostos e fundamentos 

das políticas avaliativas para a educação superior nos governos de FHC e Lula; e identificar as 

causas para as possíveis convergências e divergências encontradas nas políticas avaliativas 

para a educação superior dos dois governos. 

Importante é destacar nesse momento, que para a efetivação dos objetivos propostos 

nesse trabalho, iremos utilizar um enfoque qualitativo no processo de entendimento da 

realidade. Nesse processo, o real vai ser compreendido levando em conta as subjetividades 

dos sujeitos inseridos nos contextos históricos determinados, na medida em que  

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; 
está possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em 
suas ações (CHIZZOTTI, 1998, p. 79). 

 

 Desse modo, como nosso objetivo é analisar comparativamente as políticas de 

avaliação para a educação superior e os instrumentos utilizados para avaliá-la nos governos 

de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, procuramos observar o lado 

objetivo dos fatos, sem deixar de lado a subjetividade, procurando apreender os aspectos 

históricos e estruturais que compõem o real. 

 Os aspectos estruturais, segundo Demo (1995), caracterizam-se pela sua regularidade, 

pelo seu caráter de relativa independência em relação às ações humanas. Por outro lado, as 
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condições históricas são caracterizadas pela ação do homem em sua realidade condicionada, 

que caracterizam o homem enquanto ser histórico e, portanto, dinâmico, em constante 

movimento.  

 Em suma, partimos desse entendimento da realidade enquanto uma totalidade 

complexa, onde cada elemento, cada fator e sujeito mantém uma interligação com os demais 

componentes desta mesma realidade.  

 Falando especificamente sobre nosso objeto de pesquisa, partimos do pressuposto de 

que deveríamos dispor de um conhecimento aprofundado sobre o contexto e a realidade onde 

se insere o mesmo. Desse modo, realizamos um levantamento bibliográfico sobre o conteúdo 

e estruturação das políticas analisadas, como também sobre categorias indispensáveis à 

estruturação do nosso referencial teórico, como a reforma administrativa do Estado, a reforma 

da Educação Superior e políticas de avaliação para o ensino superior, dentre outras, 

enfatizando possíveis conseqüências advindas da nova estruturação da educação superior. 

 Essa etapa foi indispensável à problematização de nosso objeto, como também para 

exposição da caracterização dos instrumentos avaliativos a serem analisados e a conseqüente 

sistematização de idéias que constituíram nosso referencial teórico. 

 A partir da descrição das políticas e da problematização da realidade na qual se insere 

nosso objeto de estudo, recolhemos os dados para a pesquisa através da coleta das 

informações em diversas fontes. De acordo com Chizzotti (1998), na pesquisa qualitativa 

 

Os dados não são coisas isoladas, acontecimentos fixos, captados em um 
instante de observação. Eles se dão em um contexto fluente de relações: são 
“fenômenos” que não se restringem às percepções sensíveis e aparentes, 
mas que se manifestam em uma complexidade de oposições, de revelações 
e de ocultamentos. É preciso ultrapassar sua aparência imediata para 
descobrir sua essência (CHIZZOTTI, 1998, p. 84). 
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 Assim, os dados estruturantes da nossa pesquisa estiveram expressos em documentos 

oficiais: legislação educacional, decretos e portarias, particularmente aqueles que instituíram 

as políticas avaliativas analisadas. 

É importante salientar que, segundo Gomes (2003), a principal estratégia usada pelo 

governo para implementar sua política de avaliação foi a institucionalização, via leis (o ENC 

e o CNE), decretos (os procedimentos constituintes do sistema nacional de avaliação do 

ensino superior, os centros universitários etc.) e portarias ministeriais 

Utilizamos também outros documentos como relatórios produzidos durante os 

governos de FHC e LULA, discursos expressos em jornais e revistas de gestores de 

Instituições de Ensino Superior (IES), e informações selecionadas em entrevistas e discursos 

publicados na imprensa sobre a educação superior no Brasil. 

 Como abordagem metodológica para a análise do material coletado, nos utilizamos de 

alguns elementos componentes da Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO) de 

Norman Fairclough (2001), pois esta se constitui numa técnica de pesquisa que nos permite 

analisar o sentido explícito ou implícito do material recolhido. O termo discurso, nesse caso, 

“... é empregado para se referir a todas as formas de fala e textos, seja quando ocorre 

naturalmente nas conversações, ... quando é apresentado como material de entrevistas, ou 

textos escritos de todo tipo” (GILL, 2002, p. 247). 

 Desse modo, percebemos a linguagem enquanto mediação entre o homem e a 

realidade natural e social. Segundo Orlandi (2003, p. 15), a análise de discurso, como seu 

próprio nome indica, não trata da língua, não trata de gramática, embora todas essas coisas 

lhe interessem. Ela trata do discurso, e a palavra discurso, etimologicamente, nos remete à 

idéia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. 
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 No entanto, a materialidade específica da ideologia é o discurso e a materialidade 

específica do discurso é a língua. Por isso, procuramos trabalhar a relação língua-discurso-

ideologia, concordando com o seguinte pressuposto de Pêcheux (1975): “...não há discurso 

sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela 

ideologia e é assim que a língua faz sentido” (apud ORLANDI, 2003, p.17).  

 Entretanto, centramos no conceito de ideologia re-elaborado por Fairclough (2001), 

que afirma que “as ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as 

relações sociais, as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a 

transformação das relações de dominação” (FAIRCLOUGH, 2001, p.117, grifos do autor). 

Assim, trabalhamos os dados coletados utilizando inclusive um dispositivo de 

interpretação que nos auxiliou na tentativa de compreender alguns sentidos presentes nos 

discursos analisados. Esse dispositivo “...tem como característica colocar o dito em relação 

ao não dito, o que o sujeito diz em um lugar com o que é dito em outro lugar, o que é dito de 

um modo com o que é dito de outro, procurando ouvir, naquilo que o sujeito diz, aquilo que 

ele não diz mas que constitui igualmente os sentidos de suas palavras” (ORLANDI, 2003, p. 

59). 

Nesse caso, ao mesmo tempo em que nos propomos a examinar a maneira como a 

linguagem é empregada, estaremos sensíveis àquilo que não é dito – aos silêncios. No entanto, 

segundo Gill (2002, p. 255), essa tarefa exige uma consciência aprimorada das tendências e 

contextos sociais, políticos e culturais aos quais os textos se referem. Desse modo,  

 

Na pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente importantes e 
preciosos: a constância das manifestações e sua ocasionalidade, a 
freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio. É necessário encontrar o 
significado manifesto e o que permaneceu oculto. Todos os sujeitos são 
igualmente dignos de estudo, todos são iguais, mas permanecem únicos, e 
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todos os seus pontos de vista são relevantes: do culto e do iletrado, do 
delinqüente e do seu juiz, dos que falam e dos que calam, dos normais e 
dos anormais. Procura-se compreender a experiência que eles têm, as 
representações que formam e os conceitos que elaboram. Esses conceitos 
manifestos, as experiências relatadas ocupam o centro de referência das 
análises e interpretações, na pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 1998, p. 
84).  

 

Desse modo, analisamos o discurso, procurando principalmente encontrar o 

significado manifesto e o que permaneceu oculto. Nesse processo, como já foi evidenciado 

anteriormente, o contexto sócio-político e cultural no qual o mesmo foi produzido será o 

fundamento da análise realizada. Segundo Pereira (2005), 

 

...ao levarmos em conta que o discurso é uma prática social, estaremos, na 
medida do possível, remetendo a análises sobre o contexto sócio-
econômico e político da sociedade brasileira, uma vez que o entendimento 
de uma prática discursiva está intimamente ligada a condicionantes 
macrossociais que caracterizam a conjuntura nas quais tais práticas se 
inscrevem (p. 197). 
 
 

Segundo a perspectiva de análise criada por Fairclough, o discurso deve ser analisado 

a partir de três dimensões, a saber: 1) discurso como texto: neste momento, levamos em 

consideração e analisamos o contexto de produção do mesmo, a partir dos textos expressos 

que no nosso caso nos remeteram à análise dos textos legais; 2) discurso como prática 

discursiva: analisamos questões inerentes à produção do discurso, bem como sua distribuição 

e consumo. Para Fairclough (2001), nesse instante da análise, um dos pontos principais é a 

explicação do modo como os formuladores do discurso produzem e interpretam a conjuntura 

social; 3) discurso como prática social: nessa dimensão, procuramos desvendar as questões 

ideológicas que nos remetem não só ao discurso, como também às práticas sociais 

vivenciadas a partir de uma determinada prática discursiva. Um fato a ser destacado nessa 

abordagem é a percepção do autor sobre o termo discurso. O mesmo nos propõe que, ao usar 

o termo discurso, devemos 
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... considerar o uso de linguagem como forma de prática social e não como 
atividade puramente individual ou reflexo de variáveis situacionais. Isso 
tem várias implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, 
uma forma em que a pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente 
sobre os outros... (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90-91). 
 

 

 Essa abordagem nos permite o trabalho com o discurso de um modo aberto, 

considerando-se a possibilidade de mudanças, incluindo a prática social como elemento 

importante na realização da análise. O objetivo geral nessa terceira dimensão é especificar “a 

natureza da prática social da qual a prática discursiva é uma parte, constituindo a base para 

explicar por que a prática discursiva é como é; e os efeitos da prática discursiva sobre a 

prática social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 289). 

 A análise das políticas de avaliação dos governos FHC e Lula no âmbito da prática 

discursiva foi realizada considerando-se três categorias propostas por Fairclough: 

interdiscursividade, intertextualidade e discurso como prática social. Fairclough (2001, p. 67) 

conceitua a interdiscursividade como sendo a relação de um discurso com outros, ou melhor, 

a investigação que se faz sobre a articulação das formações discursivas com as outras. 

Procuramos perceber nessa parte da análise a articulação entre os discursos avaliativos 

analisados, já que todo discurso tem a propriedade de estar relacionado a outros discursos, 

buscando verificar em que outros discursos se pauta o discurso das políticas de avaliação nos 

governos FHC e Lula. 

 A questão da intertextualidade foi uma outra dimensão privilegiada, uma vez que, 

segundo a abordagem analítica escolhida, os textos podem transformar textos anteriores e 

reestruturar os já existentes, possibilitando a geração de novos textos. A intertextualidade é a 

“propriedade que têm os textos de ser cheios de fragmentos de outros textos, que podem ser 

delimitados explicitamente ou mesclados e que o texto pode assimilar, contradizer, ecoar 

ironicamente, e assim por diante” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 114). 
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 Desse modo, estabelecemos como um dos focos de análise a identificação desses 

textos, tentando apreender o discurso presente nos mesmos e inclusive em outros textos 

legais surgidos posteriormente. No entanto, não podemos nos esquecer que as práticas 

discursivas são revestidas ideologicamente à medida que incorporam significações, 

contribuindo para manter ou reestruturar as relações de poder (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

121). 

 Sendo assim, observamos como uma terceira dimensão da análise, o discurso como 

prática social, ou seja, procuramos ao longo da tentativa de análise nessa dimensão apreender 

o rebatimento das práticas discursivas no âmbito social. Tentamos identificar, dentre outros 

elementos, as relações hegemônicas e ideológicas que permeiam os discursos, uma vez que  

 

O discurso implica um modo de ação das pessoas sobre o mundo e sobre os 
outros; implica uma relação dialética com a estrutura social: é moldado e 
restringido pela estrutura social; é socialmente constitutivo, contribuindo 
para a constituição das dimensões da estrutura social, dá significado ao 
mundo, constituindo e construindo em significado (FAIRCLOUGH, 2001, 
p. 91).  

 

Do ponto de vista operacional, a análise de discurso implicou a leitura e re-leitura dos 

dados com caráter exploratório para sistematização e organização preliminar; a re-leitura 

analítica, com sistematização e proposição de categorias analíticas; e análise propriamente 

dita. 

Cabe aqui destacar que não nos preocupamos em esgotar e abordar todos os conceitos 

presentes na teoria proposta por Fairclough, mas fazer uma re-leitura da teoria, 

sistematizando alguns elementos considerados pertinentes, no sentido de nos aproximar do 

exercício de análise proposto. 

Buscamos assim a chegada aos objetivos estabelecidos, apreendendo principalmente 

aspectos implícitos no discurso que revelam as concepções de educação e avaliação expressas 
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nas determinações das políticas avaliativas nos governos FHC e Lula, assim como também 

seus pressupostos e fundamentos, além de nos possibilitar a identificação de algumas causas 

para a existência de convergências e divergências encontradas nas mesmas. 

Esperamos com o presente trabalho não só contribuir com o debate acerca das 

políticas avaliativas para a educação superior, mas lançá-lo como um instrumento reflexivo 

no sentido de mobilizar novos estudos de questões discutidas ou que até então não foram 

tratadas nessa produção. 

Assim, poderemos questionar, apontar avanços e retrocessos das práticas avaliativas 

propostas pelos governos, favorecendo o aprofundamento e a produção de novos 

conhecimentos sobre a temática da avaliação na educação superior. 

Por fim, além de representar mais um passo no percurso da formação acadêmica da 

autora, acreditamos que o presente trabalho se faz relevante, na medida em que pode ser 

traduzido como uma contribuição à reflexão sobre as políticas e instrumentos de avaliação 

para a educação superior. 

 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

Estruturamos o presente trabalho em três capítulos, que juntamente com as 

considerações finais formam o corpo da dissertação. O primeiro capítulo foi dividido em três 

tópicos, abordando-se primeiramente a questão das reformas neoliberais, mais 

especificamente a Reforma Administrativa do Estado. Nesse tópico procuramos evidenciar 

algumas conseqüências para o setor educacional decorrentes da criação do setor de serviços 

não-exclusivos do Estado, acontecimento que possibilitou a redefinição do papel do Estado 

favorecendo iniciativas como a privatização do setor público como também diversas 

intervenções por parte da iniciativa privada nesse setor.  
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O segundo tópico trata da questão da Reforma da Educação Superior, iniciativa que se 

deu articulada à reforma do Estado ocorrida principalmente a partir de 1990, em meio à 

necessidade de se dar uma nova estruturação à educação superior, que o discurso oficial 

diagnosticava como vivendo profunda crise. Conforme esse diagnóstico, a crise decorria da 

crença nos altos custos do modelo universitário baseado no tripé ensino-pesquisa-extensão, 

inviabilizando assim, seu custeio total através dos cofres públicos. A partir daí, apontamos 

nessa seção algumas conseqüências do modelo de universidade decorrente dessa 

reconfiguração para a educação superior, no âmbito de uma reforma que prioriza a 

mercantilização dessa modalidade de ensino.  

Partindo-se do pressuposto de que as diretrizes das reformas educacionais são 

diretamente influenciadas por organismos internacionais como o Banco Mundial, dentre 

outros, refletimos no terceiro tópico sobre essa questão. Para tanto, abordamos nessa parte 

algumas diretrizes e determinações para a educação superior, priorizando principalmente a 

influência dos organismos internacionais nesse processo de favorecimento da instalação de 

mecanismos de privatização da educação superior, desencadeados com as referidas reformas. 

No capítulo 2, abordamos a emergência do Estado Avaliador e sua relação com as 

políticas avaliativas implantadas nas Instituições de Ensino Superior durante os governos de 

FHC e Lula, sendo assim problematizamos, no primeiro tópico, a questão do Estado 

avaliador, que por valorizar a dimensão de controle assumida pela avaliação e reconhecer a 

educação como uma mercadoria, utiliza-se de procedimentos avaliativos finalísticos, visando 

medir o desempenho dos sistemas educativos no mercado.  

No segundo tópico, apresentamos a política de avaliação do governo FHC, que se 

materializou na implantação de iniciativas como a Análise das Condições de Ofertas dos 

Cursos (ACOC) e principalmente a realização ao final do ano letivo do Exame Nacional de 

Cursos (ENC), avaliação que objetivava classificar e atribuir conceitos aos cursos de 
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graduação. Finalmente, no terceiro tópico do referido capítulo, caracterizamos a política de 

avaliação do governo Lula, particularmente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). A referida política é composta por dois componentes (a auto-avaliação 

ou avaliação interna e a hetero-avaliação ou avaliação externa), que integrados irão compor 

uma avaliação formativa e contínua. 

No capítulo 3, sistematizamos nossas análises que constituíram os achados da 

pesquisa, a partir do estabelecimento de temáticas relativas aos nossos objetivos, que foram 

analisadas com base nos discursos dos documentos. São elas: políticas de avaliação para a 

educação superior nos governos FHC e Lula; as políticas de avaliação e seus procedimentos; 

os pressupostos e fundamentos das políticas avaliativas: concepções de educação e avaliação 

nos governos FHC e Lula; políticas avaliativas dos governos FHC e Lula: convergências, 

divergências e suas causas. 

Na última parte do trabalho, foram feitas as considerações finais acerca dos resultados 

da pesquisa, lançando-se possibilidades para a realização de futuros estudos na área de 

avaliação da educação superior, e apontando-se limitações metodológicas deste estudo.  
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CAPÍTULO 1 AS REFORMAS NEOLIBERAIS: REGULAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. 
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1.1 MENOS ESTADO E MAIS MERCADO: REPERCUSSÕES DA REFORMA DO 

ESTADO 

Entendemos que as mudanças ocorridas no campo educacional fazem parte dos 

desdobramentos da nova concepção de Estado que fora implantado no Brasil, especialmente a 

partir de 1990. Entretanto, o movimento das reformas de Estado é um fenômeno que marca 

diferentes países, principalmente a partir de 1980, a começar pelos países centrais, entre os 

quais se destaca a Inglaterra. Seu surgimento deu-se a partir da crise do Estado Providência, 

criticado devido aos altos encargos sociais. 

Devido à crise do Estado de Bem Estar Social, reformas estruturais passam a ser 

proclamadas no intuito de se definir uma estratégia de desenvolvimento baseada na 

redefinição do papel do Estado relativamente à esfera econômica e à esfera dos serviços 

públicos. De acordo com o ex-ministro da Administração e Reforma do Estado do governo 

FHC, Bresser Pereira (1996), a queda da taxa de crescimento das economias capitalistas é, em 

parte, conseqüência das distorções e ineficiências provocadas pelo excessivo e distorcido 

crescimento do Estado1. 

Assim, “à medida que essas distorções foram percebidas pela sociedade, elas 

impulsionaram a onda conservadora ou neoliberal. As falhas do Estado foram 

responsabilizadas por todos os problemas que surgiram, as falhas do mercado foram 

ignoradas, e o objetivo a ser alcançado tornou-se o Estado mínimo” (BRESSER PEREIRA, 

1996, p. 69). 

Para o formulador e coordenador da reforma do Estado, a mesma se constituía numa 

tentativa de reconstruir o Estado, visando à estabilização e ao crescimento sustentado da 

economia. No entanto, Chauí (1999) alerta que a lógica reformista centrada na reestruturação 

                                                 
1 Segundo Bresser Pereira (1996, p. 5), a crise estatal compreende três aspectos: uma crise fiscal do Estado, uma 

crise do modo ou das estratégias de intervenção estatal, e uma crise da forma burocrática pela qual o Estado é 
administrado. 
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estatal pressupõe a existência de um Estado forte que realize uma reforma fiscal para 

incentivar os investimentos privados. 

Falando especificamente sobre o Brasil, o auge do movimento reformista, iniciado 

com Fernando Collor, ocorreu a partir de 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso, 

quando começou a ser tomado um conjunto de medidas voltadas para mudanças no padrão da 

gestão estatal, com reflexos diretos para o âmbito educacional. Vale destacar que as reformas, 

de inspiração neoliberal, apontavam soluções para a crise, baseando-se na idéia de Estado-

mínimo. 

Por acreditarem que uma das principais razões para a crise do sistema capitalista era a 

intervenção do Estado na economia, e que o mercado poderia coordenar racionalmente os 

problemas sociais tanto de natureza econômica quanto política, os neoliberais defendem a 

não-intervenção estatal em alguns setores da economia, como também no âmbito social e 

educacional (TEIXEIRA, 1996, p. 195). 

Sendo assim, as funções do Estado passam a ser redefinidas, abrindo-se espaço para o 

mercado disputar e controlar atividades que antes eram de responsabilidade do Estado e 

providas pelo setor público. 

Nesse contexto, questões inerentes à autonomia das unidades escolares como também 

das administrações locais, em articulação com os processos de descentralização das decisões e 

conseqüente transferência de responsabilidades entre as instâncias centrais e locais de poder, 

passam a ser priorizadas uma vez que, nessa lógica, o foco é a redefinição do papel estatal 

(AZEVEDO, FERREIRA E AGUIAR, 2001).  

No entanto, o Estado, ao flexibilizar o papel de executor ou prestador direto de 

serviços sociais como educação e saúde, mantém intensamente seu papel de regulador. Para 

tanto, é proposta a criação do Setor de Serviços Não-Exclusivos do Estado (BRASIL, 1995), 
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possibilitando a transferência e ampliação da oferta de serviços pelo mercado, os quais eram 

de responsabilidade do Estado. 

Nessa perspectiva, um dos argumentos utilizados na reforma do Estado no Brasil é o 

de que se deve buscar “...o fortalecimento das funções de regulação e de coordenação do 

Estado, particularmente a nível federal, e a progressiva descentralização vertical, para os 

níveis estadual e municipal, das funções executivas no campo da prestação de serviços sociais 

e de infra-estrutura” (BRASIL, 1995, p. 18). 

 Tal argumento entra em consonânica com a afirmação de Chaves (1991, p. 109), na 

medida em que a autora destaca que um dos pontos principais da reforma é a redefinição do 

papel do Estado frente às políticas sociais. Nesse caso, transferir funções específicas de 

prestador de serviços para o mercado, como também para entes federativos como os 

municípios, foi a estratégia utilizada pelo Estado como forma de reduzir custos, além da 

privatização. 

De acordo com o ex-ministro Bresser Pereira (1996), o ideal nesse processo de 

reestruturação é a articulação de um Estado reformado administrativamente com o mercado, 

possibilitando a recuperação da capacidade financeira e administrativa de governar. Nesse 

caso, afirma que só assim “... Estado e mercado serão complementares, de maneira que ambos 

possam, em conjunto, garantir a existência de taxas de poupança e de investimento adequadas, 

de uma eficiente alocação de recursos e de uma distribuição de renda mais justa” (BRESSER 

PEREIRA, 1996, p. 20-21). 

Nessa perspectiva, o argumento apresentado advoga a combinação, de forma 

equilibrada e dinâmica, entre o Estado – cujo fortalecimento se materializa na busca pela 

eficácia de sua ação reguladora – e o mercado, favorecendo o bom desempenho do sistema 

econômico. Um fato que corrobora essa formulação é a criação do Ministério da 
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Administração e Reforma do Estado (MARE), responsável pela elaboração do Plano Diretor 

da Reforma do Estado. Segundo Melo (1998, p. 262), o Plano Diretor propõe uma 

 
... redefinição do papel do Estado: este deve assumir a função de promotor e 
regulador do desenvolvimento (e não mais de provedor de bens e serviços). 
No plano econômico, caberia ao Estado transferir para o setor privado por 
meio da privatização, as atividades que podem ser controladas pelo 
mercado, evitando as distorções e ineficiências resultantes da assunção 
direta pelo Estado das funções de execução. 

 

Desse modo, podemos citar como elementos emergentes dessa redefinição a 

descentralização, a privatização e a competitividade, pois como o Estado passa a ser regulador 

e sua gestão deve tornar-se mais flexível, atividades que antes eram de sua responsabilidade 

são executadas através de entidades ou empresas privadas que irão competir entre si. 

Vale destacar que a ‘nova’ administração Estatal, cada vez mais flexível, foi 

ressignificada à luz de categorias tais como eficiência, eficácia e resultados. Por isso, o Plano 

Diretor da Reforma do Estado2 apontava para a necessidade da transição de um tipo de 

administração pública burocrática, rígida e eficiente, voltada ao controle interno, para uma 

administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para o atendimento da cidadania 

(BRASIL, 1995, p. 19). 

Ainda de acordo com o Plano Diretor, a administração pública gerencial volta-se para 

a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade, 

para a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros que lhe forem colocados à disposição, para que possa atingir os objetivos 

contratados, e para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados (BRASIL, 1995, p. 22).  

                                                 
2 Segundo Melo (1998, p. 261-162), o Plano Diretor propõe uma distinção entre os segmentos fundamentais da 

ação do Estado. No aparelho do Estado é possível identificar 4 setores: o Núcleo estratégico, que corresponde 
ao setor que define as leis e as políticas públicas; as atividades exclusivas, setor em que são prestados serviços 
que só o Estado pode realizar, como a cobrança de impostos, por exemplo; os serviços não-exclusivos, que 
correspondem às atividades em que o Estado pode atuar simultaneamente com outras organizações públicas 
não-estatais ou privadas; a produção de bens e serviços para o mercado, que corresponde a área de atuação das 
empresas, cujas atividades estão direcionadas para o lucro e que permanecem no Estado, seja porque são 
atividades naturalmente monopolistas, seja porque faltou capital ao setor privado para a realização de 
investimento. 
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Contudo, precisamos questionar os reais interesses de determinações advindas com a 

reforma do Estado brasileiro que, conforme Chauí (1999, p. 211), acabam contribuindo para a 

instalação dos mecanismos de privatização da educação embutidos num discurso de 

modernização das atividades estatais, redefinidas e distribuídas em setores. 

Devemos perceber que uma das conseqüências da redefinição do papel estatal tem sido 

presenciada no cenário nacional mediante o amplo processo de mercadorização da educação. 

A privatização, ou seja, a delegação de responsabilidades públicas para organizações ou 

entidades privadas, se constitui num dos principais elementos que favorecem a 

mercadorização, levando-se em consideração a necessidade de redução da intervenção estatal 

em alguns setores para que a mesma aconteça. 

Desse modo, estamos diante de uma lógica de reestruturação estatal na qual, como 

denuncia Silva Jr (2002), a função do Estado se reduziria a prover alguns serviços essenciais e 

à aplicação das leis. Por outro lado, produzir as políticas em todos os setores de ação de modo 

centralizado, transferir responsabilidades para a sociedade civil e avaliar esses processos, 

seriam pontos importantes para a regulação das atividades exclusivas ou não-exclusivas do 

Estado. Nesse sentido, o autor afirma que 

 

A administração pública será feita sob forte controle do Estado, a partir de 
suas políticas definidas por especialistas – na sua maioria pesquisadores nas 
respectivas áreas de nossas melhores universidades e institutos de pesquisa - 
porém realizadas por associações da sociedade civil, cobradas, por sua vez, 
por meio de resultados (SILVA JR, 2002, p. 47). 

 

Como vemos, a reforma implantada favoreceu o desmonte do Estado que, segundo 

Silva Jr (1998, p. 99), foi reflexo da expansão do mercado e de sua lógica, sob o discurso da 

auto-regulação, como também da introdução da racionalidade mercantil na esfera pública. 

No entanto, ao se colocarem atividades como educação, saúde, dentre outras, no Setor 

dos Serviços Não-Exclusivos do Estado, estas além de serem oferecidas pelo Estado, podem 
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também ser realizadas pela iniciativa privada, e submetidas a um sistema de mercado que 

muitas vezes compromete a qualidade de um dito “serviço”, que na verdade deveria ser 

reconhecido como um “direito”. Sendo assim, 

 
A saúde, a educação, a cultura e a pesquisa científica compõem, nesse 
projeto, o setor de serviços não-exclusivos, os quais o Estado provê mas que, 
como não envolvem o exercício do poder extroverso do Estado, podem ser 
também oferecidos pelo setor privado e pelo setor público não-estatal (não-
governamental) (DOURADO, 2002, p. 236). 

 

De acordo com Bresser Pereira (1998, p. 2), o setor público não-estatal é composto por 

organizações ou formas de controle “públicas”, voltadas ao interesse geral; e é “não-estatal” 

porque pode ser financiado tanto pelo Estado e principalmente pela iniciativa privada.  

É preciso lembrar que o Plano Diretor da Reforma do Estado define a propriedade 

pública não-estatal como sendo constituída por organizações sem fins lucrativos, que não são 

propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas diretamente para o atendimento 

do interesse público (BRASIL, 1995, p. 54). 

Por esta lógica, o Estado além de manter seu caráter social – comprometido com os 

direitos sociais, a proteção do patrimônio público cultural e ambiental e com o 

desenvolvimento tecnológico e científico – assegura simultaneamente a eficiência na medida 

em que induz às entidades públicas não-estatais a competir entre si para prestar os serviços à 

comunidade com financiamento parcial pelo Estado. 

Precisamos estar atentos para a lógica das reformas orientadas para o mercado, 

baseada na organização dos “serviços” sociais e científicos de forma competitiva, financiadas 

parte pelo Estado e parte diretamente pelo setor privado, em forma de contribuições ou de 

pagamentos por serviços prestados. De acordo com essa lógica, o Estado seria capaz de 

desempenhar um papel complementar e estratégico na coordenação da economia. Segundo 

Bresser Pereira (1996, p. 66), 
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No capitalismo contemporâneo, o Estado e as grandes corporações têm um 
papel especial de complementar o mercado no mecanismo de alocação de 
recursos. Nesse sistema social que chamamos de capitalismo, estão 
presentes importantes características de um tipo de sociedade estatista ou 
burocratizada. O sistema econômico é basicamente coordenado pelo 
mercado, pelo sistema de preços. Mas o Estado tem um papel preponderante 
na regulação e institucionalização do mercado. E, nas grandes corporações, 
assim como no Estado, os burocratas são responsáveis por uma parcela 
extremamente influente na regulação e coordenação da economia. 

 

No entanto, o papel desempenhado pelo Estado não deveria servir para consolidar e 

favorecer a atuação do mercado através das leis e das regulamentações emitidas pelo mesmo. 

Segundo Chaves (1991, p. 109), aberta a possibilidade para a transferência da educação ao 

setor privado ou público não-estatal, por exemplo, esta vai ser tratada como mercadoria a ser 

negociada no mercado. 

Transformando-se em serviços, atividades como educação, saúde, cultura e pesquisa 

cientifica passam a ser subsidiadas pelo Estado, que busca a realização de parcerias com a 

sociedade para seu financiamento, cabendo ao mesmo as funções de regulação e coordenação. 

Essa lógica “implica alterações substantivas no campo educacional no que se refere à 

organização jurídica das instituições educativas, ao possibilitar, entre outros aspectos, novos 

processos de regulação e gestão e formatos de privatização na arena educacional” 

(DOURADO, 2002, p. 236). 

Como vemos, as conseqüências da reforma do Estado se materializam a partir da 

redefinição do seu papel, de sua administração, no sentido de reduzir sua intervenção para 

favorecer o aquecimento do mercado e disseminar princípios empresariais como eficiência e 

eficácia na esfera pública. 

Sendo assim, a partir das questões problematizadas nessa parte do estudo, podemos 

concordar com Silva Jr (2002), na medida em que o autor denuncia a existência de um Estado 

centralizador, que contribui para a crise social em que vivemos e colabora com a degradação 

do processo civilizatório e para a banalização da vida humana. 
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Acreditamos que essa banalização advém principalmente das relações que se 

estabelecem numa sociedade competitiva, tornando o mundo mais desumano e excludente. No 

momento em que o “agente político” passa a ser o “agente econômico” e o “cidadão” passa a 

ser “consumidor”, não são mais valorizadas as relações de afetividade e solidariedade, mas 

sim relações utilitaristas e competitivas. 

Por isso, precisamos estar atentos para o que nos alerta Dias Sobrinho (2000), quando 

afirma que o neoliberalismo e sua política social de degradação dos serviços públicos, de 

desregulação do mercado de trabalho, de dissolução do público e de desmantelamento das 

políticas sociais, favorece o individualismo em oposição às relações de solidariedade e 

igualdade, em nome da saúde da economia. 

Assim, percebemos a partir do exposto que a política neoliberal com suas bases 

centradas num caráter empresarial, ressaltando valores como a eficiência e competitividade, 

influencia as relações que se estabelecem na sociedade, e em particular no setor educacional 

nos seus diversos níveis de ensino. 

No tocante à educação superior, essa política encontra-se presente nas determinações 

para essa modalidade de ensino, principalmente a partir da reforma da educação superior 

produzida pelo governo FHC, uma vez que sendo a desresponsabilização do Estado com a 

educação um dos pontos principais da reforma, inclusive com a superior, propõe-se que seu 

modelo seja reorientado.  

Nesse sentido, abordaremos a seguir as implicações dessa política para o campo da 

educação superior. A reforma da educação superior reconfigura e propõe um novo modelo 

para a mesma, visando à superação da crise que se instala nas universidades, justificada por 

componentes do governo FHC como, por exemplo, Bresser Pereira, Paulo Renato, Eunice 

Durham, dentre outros, como sendo decorrente da existência nas universidades de um sistema 

de funcionamento caro e que se torna cada vez mais insustentável para os cofres públicos. 
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Pretendemos também refletir sobre os impactos de determinações inerentes à referida 

reforma, que se expressam nas políticas para a educação superior vivenciadas ao longo do 

governo FHC, ampliando-se a discussão para as políticas implementadas no governo Lula 

que, sem dúvida, constituem-se de iniciativas diferenciadas em relação ao governo anterior, 

mas que se propõem, como seu antecessor, a aprofundar o processo de mercantilização da 

educação superior. 

 

1.2 A REFORMA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA: NOVO MODELO, 

NOVA CONFIGURAÇÃO. 

A reforma da educação superior passa a ser proclamada e elaborada pelo Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE) e o MEC, e é justificada, conforme Silva Jr e 

Sguissardi (2001, p. 47), pelo pressuposto de que 

 
... o ensino superior estaria em crise, por não absorver toda a crescente 
demanda e por não preparar adequadamente universitários para o mercado. 
Por outro lado, isso se deveria ao elitismo que marca toda a história da 
universidade brasileira e ao modelo universitário das universidades de 
pesquisa (modelo humboldtiano)3, excessivamente unificado, caro e 
insustentável no médio prazo pelo poder público, em tempos de crise do 
Estado. 

 

Os autores acima referidos diagnosticam uma realidade inerente, sobretudo, ao 

governo FHC, na qual se questiona a impossibilidade de permanecer a articulação das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão nas instituições, decorrente de um modelo 

universitário “caro” adotado no país. 

Esta articulação, apesar de prevista na Constituição Federal, também se tornaria 

inviável de acordo com o discurso ou diagnóstico da reforma do governo FHC, devido aos 

                                                 
3 Nesse modelo, predominariam “indicadores” como: presença de estruturas de produção científica e de pós-

graduação stricto sensu consolidada e reconhecida; presença majoritária de docentes em regime de tempo 
integral e com qualificação pós-graduada que habilite para a pesquisa; integração das unidades em torno de 
projetos comuns de ensino e pesquisa; associação de ensino, pesquisa e extensão em diferentes níveis; 
estrutura administrativo-acadêmica voltada para a formação de profissionais e para a formação de 
pesquisadores na maioria das áreas de conhecimento (SGUISSARDI, 2003, p. 8). 
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“elevados custos” que as universidades teriam ao articularem essas três dimensões. Sendo 

assim, soma-se a essa realidade, a idéia de que 

 
...a educação superior baseada no princípio da associação entre ensino, 
pesquisa e extensão seria, a curto e médio prazo, inviável teórica e 
financeiramente, disto decorrendo, entre outras, a recomendação de 
estabelecer-se de modo claro e oficial a dualidade institucional 
universidades de pesquisa ou de conhecimento – que associariam ensino-
pesquisa-extenção – e universidades de ensino; estas, no caso presente, 
representadas pelas IES não-universitárias, das quais não se exige o vínculo 
ensino-pesquisa-extensão, posto que centradas especialmente nas atividades 
de ensino (SGUISSARDI, 2000, p. 27). 

  
 

Consideramos que essa dualidade caracteriza a oferta de educação superior nos setores 

público e privado. As universidades públicas, que possuem como característica principal a 

associação entre ensino, pesquisa e extensão, continuariam funcionando com recursos 

escassos; e por outro lado, teríamos as universidades de ensino, que seriam IES não-

universitárias, ou seja, privadas, onde a questão da produção do conhecimento através de 

pesquisas não seria privilegiada. Vale destacar que 

 
Estas idéias de distinção entre universidades de pesquisa e universidades de 
ensino vêm sendo defendidas por alguns estudiosos dos problemas da 
educação superior no país desde meados dos anos 80, quando em 1986, o 
Grupo de Estudos para a Reformulação do Ensino Superior (GERES4), 
formado pelo MEC, propunha essa alternativa para o sistema (SILVA JR e 
SGUISSARDI, 2001, p. 48). 

 

 No entanto, um dos grandes obstáculos para as mudanças previstas na reforma da 

educação superior seria a Constituição de 1988, já que a mesma pressupõe que o ensino 

superior deve ser exercido por instituições públicas e privadas; que a gratuidade do ensino 

público será assegurada em estabelecimentos oficiais de ensino; e além disso, que sem dúvida 

deve existir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão nas universidades (SILVA 

JR, 2002).  

                                                 
4 O GERES funcionou como grupo de trabalho estabelecido pelo MEC em 1986 e teve como atribuição principal 

“elaborar proposições e apresentar medidas legais e administrativas voltadas para a reformulação da educação 
superior brasileira” (FÁVERO, 1998, p. 169). 
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 Contudo, a proposta da reforma, segundo Chauí (2003), defende uma organização 

mais flexível para as instituições públicas de ensino superior apoiada nas organizações 

sociais. Transformar a universidade em uma organização social, por exemplo, significa dizer 

que ela passará a ser regida por contratos de gestão5, avaliada por índices de produtividade, e 

estruturada a partir de operações definidas como estratégias e programas de eficácia, visando 

alcançar objetivos determinados. 

 Podemos inferir a partir das afirmações de Silva Jr (2002) e Chauí (2003), que apesar 

das determinações previstas na Constituição de 1988, uma forte pressão é exercida em prol da 

descaracterização da universidade pelos defensores da reforma, seja no âmbito estatal ou na 

sociedade, visando à implantação de uma gestão pautada em princípios empresariais.   

Contrário a essa idéia, Silva Jr (2002, p. 63) afirma que as organizações sociais6 

seriam fundações públicas regidas pelo direito privado e nos faz refletir sobre as 

conseqüências da transformação de entidades estatais em organizações públicas não-estatais. 

Segundo o autor, nesse processo advogado pela reforma do Estado, faz-se necessária a 

execução de duas iniciativas: 

 

1) Descentralização dos serviços essenciais do Estado em duas direções: a) para os 

estados e municípios; b) para as organizações de caráter público não-estatal e 

neste a partir da concessão de autonomia financeira e administrativa;  

2) A criação das fundações públicas de direito privado – as organizações sociais 

que serão organizações públicas não-estatais. 

 
                                                 
5 Mediante autorização legislativa expressa em lei, o governo da União ou de um Estado celebraria com uma 

organização específica um contrato de gestão, no qual estariam previstos os serviços a serem prestados, as 
metas a serem atingidas e os recursos financeiros a serem transferidos a cada ano, do governo para a 
organização. Os recursos previstos nos orçamentos governamentais poderiam ser completados com a receita 
da cobrança pelos serviços prestados (CUNHA, 1999, p. 44). 

6 Segundo Melo (1998, p. 263), o Plano Diretor denomina de Organizações Sociais as instituições que prestam 
serviços sociais competitivos, fundamentalmente fundações públicas, que são transformadas em organizações 
públicas não-estatais. 
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Como vemos, as organizações sociais significariam então a privatização do público e o 

gerenciamento da educação de acordo com a lógica do mercado, na medida em que se dizem 

públicas não-estatais, ou seja, pertencem ao Estado, mas podem e devem ser financiadas em 

parceria com a iniciativa privada. 

A partir daí, percebemos que a constituição do setor público não-estatal abriu espaço 

para que atividades como educação e saúde fossem oferecidas como serviços no mercado, 

como também para a responsabilização de outras esferas com a prestação de serviços, 

diminuindo consideravelmente os investimentos públicos nessas áreas. Segundo Mancebo 

(2004, p. 848-849), 

 
A privatização e a constituição do setor público não-estatal seriam os 
grandes instrumentos de execução dos serviços, que assim não 
demandariam o exercício do poder do Estado, mas apenas o seu subsídio. 
Como conseqüência imediata, obteve-se a diminuição dos investimentos 
públicos em saúde e cultura, bem como em educação, incluindo a educação 
superior e todo o campo de produção de ciência e tecnologia. 

 

Sendo assim, vemos que a tentativa de flexibilização da gestão das universidades, e a 

possibilidade anteriormente descrita de haver a dualidade “universidade de 

pesquisa/universidade de ensino”, servirá simplesmente para reduzir o número de instituições 

que realizam pesquisas, e descaracterizar a universidade enquanto instituição que se propõe a 

desenvolver um trabalho em benefício da sociedade, articulando as dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão. 

As considerações acima descritas encontram respaldo na política educacional do 

governo FHC, uma vez que uma das principais preocupações do referido governo foi com a 

expansão do sistema de educação superior brasileiro.  

Em conseqüência, surgiram inúmeras faculdades privadas, cujos “serviços” eram 

oferecidos de forma competitiva, e submetidos a avaliações muito mais preocupadas com a 
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atribuição de conceitos aos cursos, do que com a promoção e melhoria da qualidade dos 

processos educativos instituídos nas instituições.  

No tocante ao governo Lula, a implantação da reforma da educação superior mobiliza 

uma série de iniciativas, que podem contribuir para privatização da educação. De acordo com 

Lima (2004, p. 30), uma das vias que favorece esse processo seria através da liberalização dos 

serviços educacionais. 

Citamos, como exemplo, a criação e instituição do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI), através da Lei 11.096, de 13 de Janeiro de 2005, que se constituiu numa iniciativa 

responsável pela acelerada expansão das matrículas na educação superior nesse período.  

Enquanto que no governo FHC a expansão ocorria via financiamento através da 

expansão de instituições privadas, o discurso no governo Lula se articula à democratização do 

acesso da população de baixa renda ao ensino superior. 

O PROUNI caracteriza-se por ser um programa de concessão de bolsas de estudo em 

IES privadas. As instituições que aderirem ao programa deverão destinar pelo menos 10% das 

suas vagas a pessoas de baixa renda e a professores da educação básica das redes públicas de 

ensino. Em contrapartida, as IES participantes ficarão isentas do pagamento de impostos7 que 

incidem sobre as receitas no ensino superior (MANCEBO, 2004, p. 847).  

Vale destacar que de acordo com o artigo 1º da Lei nº 11.096/2005 que institui o 

PROUNI, além das bolsas de estudo integrais, as instituições podem conceder bolsas de 

estudo parciais com valores referentes a 50% (cinqüenta por cento) ou de 25% (vinte e cinco 

por cento). Os valores parciais seriam destinados aos estudantes matriculados em cursos de 

                                                 
7 De acordo com o art 8º da Lei 11.096, de 13 de Janeiro de 2005, a instituição que aderir ao PROUNI ficará 

isenta dos seguintes impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: Imposto de Renda 
das Pessoas Jurídicas; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de 
dezembro de 1988; Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída pela Lei 
Complementar nº 70, de 30 de dezembro de 1991; e Contribuição para o programa de Integração Social, 
instituída pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970. 
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graduação e seqüenciais de formação específica, que estivessem tendo acesso às instituições 

privadas de ensino superior. 

O PROUNI8 assume um papel de destaque na política educacional do governo Lula 

por ser uma iniciativa que possibilita além do acesso de estudantes carentes ao ensino 

superior, a expansão das matrículas nesse nível de ensino já que são oferecidas vantagens às 

instituições privadas para matricularem alunos. 

No entanto, precisamos refletir e perceber que a lógica inerente à política de expansão 

do governo Lula favorece a expansão das matrículas no setor privado em detrimento do setor 

público. Podemos dizer que o PROUNI caracteriza-se por ser um programa que favorece a 

transferência de verbas públicas para as IES privadas, dispondo não só de um discurso, mas 

de práticas voltadas para a inclusão de alguns excluídos no ensino superior. 

Entretanto, na medida em que são isentos determinados impostos visando à criação de 

vagas nas instituições privadas, retiram-se recursos públicos que poderiam ser investidos nas 

instituições públicas. Assim, percebemos que o referido programa, de certa forma, acaba por 

contribuir com o desinvestimento no setor público, uma vez que sua lógica pauta-se na 

alocação de verbas públicas a serem destinadas ao setor privado, financiando-se a um menor 

custo o estudo de estudantes nas faculdades privadas. 

A partir daí, reduz-se o investimento na formação em instituições públicas, já que a 

reforma privilegia a expansão da educação superior e redução de custos, que certamente são 

bem mais “elevados” nas instituições públicas. Contudo, devemos reconhecer que 

 

Para que o interesse público esteja salvaguardado, tanto no sentido de 
fortalecimento do setor público, como de adequada regulação de sua oferta 

                                                 
8 Segundo Mancebo (2004, p. 847-848), as instituições privadas serão envolvidas no PROUNI mediante dois 

mecanismos: 1) as instituições filantrópicas de ensino superior – que já têm isenção de impostos federais – 
terão que transformar 20% de suas matrículas em vagas para o PROUNI e 2) as universidades privadas com 
fins lucrativos, que atualmente pagam todos os impostos, se aderirem ao PROUNI, terão isenção fiscal de 
alguns tributos e, como contrapartida, deverão oferecer uma bolsa para cada nove alunos regularmente 
matriculados em cursos efetivamente instalados na instituição. 
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pela iniciativa privada, seria necessário rediscutir o significado, 
contraditório com os objetivos declarados deste anteprojeto de lei, do 
PROUNI, pelo qual os recursos (arrecadáveis) do fundo público são 
destinados ao fortalecimento das instituições privadas mediante a troca de 
vagas ociosas pela isenção de impostos. Com os valores não arrecadados, 
em razão dessa operação, avalia-se que se poderiam garantir muito mais 
vagas nas instituições federais de ensino superior, com melhor qualidade e a 
conseqüente e necessária valorização da educação superior pública (SILVA 
JR e SGUISSARDI, 2005, p. 23). 

 

Desse modo, podemos apontar um dos elementos centrais da reforma da educação 

superior implementada pelo Governo Lula, que se caracteriza pela existência das parcerias 

entre o setor público e privado. Essas medidas governamentais são tomadas visando o 

estreitamento dos laços entre os dois setores, o que segundo Leher (2004, p. 868), fazem parte 

de um processo onde o governo expressa os princípios e diretrizes pertencentes ao ideal de 

reforma esperado para essa modalidade de ensino. 

Sendo assim, as posições de Leher (2004) e Mancebo (2004) entram em consonância 

denunciando a lógica que permeia o PROUNI, ou seja, a realocação de verbas públicas para a 

iniciativa privada, através da isenção de impostos, visando à compra de vagas para estudantes 

no setor educacional privado. Leher (2004, p. 871) ainda denuncia que 

 
...quando o Executivo apresenta o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) para a sociedade, o que é mostrado é sobretudo a imagem de 
que, doravante, os muitos pobres, os negros e os egressos das escolas 
públicas finalmente terão acesso à educação superior. Somente com esforço 
teórico e analítico, é possível concluir que a sua essência é o 
estabelecimento de Parcerias Público-Privado também no campo da 
educação. 

 

Como vemos, tais parcerias ganham destaque na medida em que os processos de 

privatização passam a ser foco central ao longo das reformas no âmbito educacional. De 

acordo com Mancebo (2004, p. 860) o projeto de lei sobre as parcerias público-privadas 

(PPPs) institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 

âmbito da administração pública. O referido projeto, que se transformou na Lei nº 11.079, de 
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30 de dezembro de 2004, autoriza o governo federal a contratar, segundo normas específicas, 

parcerias9 público-privadas. 

Ainda segundo a autora, a justificativa para as parcerias decorre da falta de recursos 

para investimentos, da pesada dívida pública herdada de governos anteriores, abrindo-se 

margem para a busca de investimentos privados no intuito de retomar o crescimento 

econômico e a geração de empregos (MANCEBO, 2004, p. 860).  

Nesse caso, 

 
... os pressupostos de que o Estado não dispõe de riqueza para promover 
novos investimentos e de que é notório que o setor privado é mais eficiente 
no uso de recursos, justificam a opção por contratos do Estado com o setor 
privado para fornecer todas as atividades outrora empreendidas pelo Estado 
(LEHER, 2004, p. 872). 
 
  

Sendo assim, vemos que a preocupação com a lógica privatizante no governo Lula 

mobiliza esforços no sentido de favorecer e estimular a privatização de forma indireta, ou 

seja, aquela que pode ocorrer através da introdução de mecanismos de administração e 

gerenciamento empresariais nas instituições públicas educacionais, especialmente para a 

busca de recursos no mercado (MANCEBO, 2004, p. 853).  

Para tanto, é estimulada a diversificação das fontes de financiamento por parte das 

instituições públicas, acontecimento que, segundo Lima (2004), proporciona o 

aprofundamento e naturalização da lógica das parcerias público-privadas. A autora afirma que 

“esta proposta tem como objetivo garantir a abertura do ‘mercado educacional brasileiro’ para 

os investimentos de empresários brasileiros e estrangeiros, especialmente norte-americanos e 

europeus” (LIMA, 2004, p. 26, grifo da autora). 

                                                 
9 Informações adicionais sobre as parcerias público-privadas podem ser encontradas na Lei nº 11.079, de 30 de 

dezembro de 2004. Essa lei define em seu art 2º que parceria público-privada é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. De acordo com o § 1o concessão patrocinada é a 
concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei n  8.987, de 13 de fevereiro de 1995o , 
quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público 
ao parceiro privado. No § 2o descreve-se que concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de 
que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 
fornecimento e instalação de bens. 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm
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Vale destacar que a questão da diversificação inclui-se dentre as orientações de 

organismos internacionais como o Banco Mundial, que além de influenciarem a atual 

configuração da educação superior, contribuem para a privatização direta, com a abertura do 

campo para a iniciativa de empresas comerciais de serviços, ou para privatização indireta, 

com a introdução de mecanismos de administração e gerenciamento corporativo-empresariais 

e a busca de recursos junto ao mercado. De acordo com Sguissardi (2000, p. 14), são eles: 

 

1) Fomentar a maior diferenciação das instituições, já que o modelo tradicional das 

universidades de pesquisa é considerado caro e pouco adequado às necessidades dos 

países em desenvolvimento; 

2) Proporcionar incentivos para que as instituições diversifiquem as fontes de 

financiamento, contribuindo, assim, para a extinção da gratuidade dos estudos em 

instituições de ensino superior (IES) públicas; 

3) Adotar políticas destinadas a outorgar prioridade aos objetivos da qualidade e da 

eqüidade, o que reserva ao governo o credenciamento, a fiscalização e a avaliação das 

IES, além da distribuição dos recursos estatais, sob critérios de desempenho. 

 

Como vemos, a proposição de mudanças tanto na produção do conhecimento como na 

estruturação das instituições configura-se como um dos meios para consolidar na educação 

superior valores de mercado, que não necessariamente irão trazer conseqüências positivas 

para o setor, uma vez que o fator da qualidade não é exatamente o ponto mais considerado por 

esses ajustes político-econômicos orientados por diretrizes neoliberais. 

 Segundo Belloni (1997), com a configuração dos valores de mercado na educação 

superior, a pesquisa, uma das forças transformadoras da universidade junto à sociedade, deixa 

de ser característica e compromisso da universidade. Outro fato levantado por Chauí (2003) é 



 46

que, por ser regida pela lógica do mercado, a “sociedade do conhecimento” irá se expressar 

pelo uso intensivo e competitivo dos conhecimentos.  

Nessa perspectiva, o conhecimento produzido nas universidades seria determinado por 

exigências de mercado, fato que nos remete à possibilidade de haver a regulação das 

atividades de pesquisa, como também determinação das temáticas discutidas ao longo do 

desenvolvimento das pesquisas científicas. Desse modo, 

 

... a assim chamada sociedade do conhecimento, do ponto de vista da 
informação, é regida pela lógica do mercado (sobretudo o financeiro), de 
sorte que ela não é propícia nem favorável à ação política da sociedade civil 
e ao desenvolvimento efetivo de informações e conhecimentos necessários à 
vida social e cultural (CHAUÍ, 2003, p. 8). 

 

Sendo assim, é de extrema importância o questionamento acerca da construção do 

conhecimento, levando-se em consideração a possibilidade do mesmo ser efetivado não em 

função das necessidades do mercado, como querem os defensores da reforma, mas para o real 

benefício da sociedade. Concordamos com Ristoff (1996, p. 22), quando o mesmo afirma que 

a função da universidade não deveria ser apenas ensinar, mas também produzir e disseminar, 

de forma mais ampla, o saber; não apenas profissionalizar, mas também construir a cidadania. 

De acordo com Sguissardi (2004, p.14), a pretensão é a de que a universidade seja 

ressignificada e por isso afirma que passamos de um “modelo de universidade autônoma – 

independente da direção do Estado, ainda que custeada por este, e do mercado – para o de 

uma universidade heterônoma – dependente dos recursos, da direção e do controle não 

somente do Estado mas em especial do mercado”. 

 O autor ainda afirma que autonomia sugere independência e liberdade, enquanto que o 

termo heteronomia se liga à subordinação a ordens e agentes externos, adequação a demandas 

mercadológicas (SILVA JR e SGUISSARDI, 2005, p. 18). 
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Nesse momento, a educação superior irá incorporar características próprias do mundo 

globalizado, que Sguissardi (2004, p. 1) enumera da seguinte forma:  

 

1) Transformação do saber científico em mercadoria;  

2) Internacionalização do saber e dos intercâmbios culturais e científicos; 

3) Multiplicação de provedores transnacionais de ensino superior, que oferecem 

diplomas em qualquer parte do mundo como verdadeiras mercadorias; 

4) Privatização e empresariamento generalizados dos sistemas nacionais e 

instituições de ensino;  

5) Legalização da atividade de ensino superior com fins lucrativos. 

 

Acredita-se que assumindo esse novo modelo, haveria o fortalecimento da 

competitividade econômica, sem, no entanto, atentar para a gravidade da perda gradativa de 

autonomia institucional decorrente dessas mudanças. Nesse particular, expressões neoliberais 

como “qualidade universitária”, “avaliação universitária” e “flexibilização da universidade” 

invadem o cenário das instituições de ensino superior, principalmente ao longo da 

reestruturação que culminará na “universidade operacional” dos anos 90, instituição voltada 

diretamente para o mercado de trabalho (CHAUÍ, 1999, p. 215).  

Contudo, se faz necessário questionar essa qualidade, como também os reais motivos 

dessa avaliação e flexibilização universitárias, que de acordo com essa lógica servem aos 

interesses mercadológicos, e ameaçam a universidade pública, gratuita e de qualidade. Dentro 

de uma perspectiva mercadológica e empresarial, a universidade somente cumpriria sua função 

sendo gerida como uma empresa competitiva, o que, segundo Sguissardi (2003), teria 

conseqüências danosas imediatas.  



 48

Em decorrência da competitividade, um dos impactos mais marcantes, segundo o autor, 

seria a estruturação dos currículos de acordo com as necessidades do mercado, visando à 

preparação dos estudantes para o mundo do trabalho por um menor custo e com um trabalho 

institucional e docente que se advoga ser mais eficiente. 

De forma mais ou menos acelerada, pressionadas pelas novas concepções e formas de 

economia, pelos novos papéis atribuídos ao Estado, e pelas recomendações embutidas em 

relatórios, documentos e empréstimos financeiros de organismos multilaterais a serviço dos 

Estados centrais, as políticas de educação superior estão levando a universidade a adotar um 

modelo que a configuraria não mais como uma instituição social, em moldes clássicos, mas 

como uma organização social neoprofissional, heterônoma, operacional, empresarial e 

competitiva (SGUISSARDI, 2003). 

Desse modo, acaba-se por introjetar nas funções públicas os valores e os critérios do 

mercado, que a nosso ver são decorrentes de uma determinada ideologia disseminada com as 

reformas educativas. Podemos citar valores como: a eficiência como critério básico, já que 

todos devem pagar pelo que recebem; a eficácia; a produtividade; a necessidade de órgãos 

descentralizados concorrerem pelos recursos públicos com base na eficiência da prestação de 

serviços segundo indicadores uniformes, dentre outros.  

No entanto, precisamos perceber que algumas transformações propostas para a 

educação superior decorrente de reformas, principalmente da reforma da educação superior, 

trazem sérias conseqüências para esse nível de ensino. Uma delas é o constante apelo à 

mercadorização da educação, tão defendido nessa conjuntura, particularmente pelos 

neoliberais.  

Podemos citar também o tratamento da educação como serviço, a falta de valorização 

da pesquisa nas instituições, já que se advoga a transformação das instituições de ensino 
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superior em organizações sociais e a adequação da função das instituições aos interesses 

mercadológicos. 

 Contudo, segundo Chauí (2003, p. 11-12), é necessário acreditar na possibilidade de se 

pensar a universidade sob uma outra perspectiva, cujo ponto central seria o reconhecimento 

da função social da educação, articulada e comprometida com o desenvolvimento de toda a 

sociedade. Sendo assim, os compromissos sociais das IES não poderiam estar voltados para o 

propósito da exclusão dos cidadãos e para o fortalecimento das relações do mercado, da 

competitividade, da tecnificação e de economização da vida. 

  Pensando a universidade sob uma nova perspectiva, Chauí (2003, p. 11-12) afirma que 

algumas transformações seriam de extrema importância nesse processo. São elas: 

 

1) O Estado deveria tomar a educação não pelo prisma do gasto público e sim como 

investimento social e político;  

2) A educação deveria ser considerada como um direito, e não um serviço; 

3) A utilização do fundo público deveria assegurar a concreticidade dos direitos 

sociais;  

4) A universidade pública deveria ter compromisso com a formação e a 

democratização do saber, além de dispor de autonomia institucional, intelectual e 

financeira.  

 

Dessa forma, as transformações acima descritas iriam contribuir para a construção de 

uma universidade preocupada com sua função social. No entanto, infelizmente, essa 

perspectiva de Chauí não se concretiza nos dias atuais, mas certamente a sua concretização 

não seria inviável desde que houvesse interesse entre as forças políticas no sentido de 

implementarem um projeto ressignificado para as instituições de ensino superior. 
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Entretanto, os interesses e a proposta defendida pela autora acima citada não se 

coadunam com a proposta de reforma dos organismos multilaterais, composta por uma série 

de determinações para a educação superior que influenciam diretamente a elaboração das 

políticas públicas e inclusive as práticas avaliativas no âmbito desse nível de ensino, como 

veremos a seguir.  

 

1.3  POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: INFLUÊNCIA DOS 

ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

As políticas educacionais para a educação superior, principalmente a partir de 1990, 

são fruto de uma nova fase de reestruturação capitalista, que culmina com a reforma da 

educação superior, certamente nascida a partir de influências e propostas de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial.  

De acordo com Santos (2004, p. 18), essa reestruturação foi marcada por dois 

processos marcantes: o desinvestimento do Estado na universidade pública e a globalização 

mercantil da universidade, os quais, segundo ele, “são os dois pilares de um vasto projeto 

global de política universitária destinado a mudar profundamente o modo como o bem público 

da universidade tem sido produzido, transformando-o num vasto campo de valorização do 

capitalismo educacional”. 

O movimento reformista a que nos referimos no tópico anterior certamente implica 

mudanças para as políticas públicas que passam a ser implementadas desde então no âmbito 

da educação superior. Nesse processo, os organismos internacionais tornam-se veículos 

principais de difusão das idéias neoliberais, cujo diagnóstico crítico tem sido apresentado por 

autores como Gentili (1998), Soares (2000) e Coraggio (2000), no qual se evidencia que os 

países em desenvolvimento devem implementar uma política educacional condizente com as 

pré-determinações do chamado “mundo globalizado”. 
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Essa política, como descrita anteriormente, se materializa num rigoroso ajuste 

econômico visando à redução dos gastos públicos e estabilização da economia. Em 

contrapartida, a crise de eficiência, eficácia e produtividade do sistema educacional, seria 

sanada com as reformas impostas pelos organismos internacionais, na medida em que se 

advoga a incapacidade estrutural do Estado para administrar as políticas sociais. 

Sem dúvida, o Banco Mundial e outros organismos internacionais são agentes do 

movimento de reformas, desenvolvendo uma atuação ligada ao fornecimento de empréstimos, 

mas também desempenhando um papel estratégico no processo de reestruturação neoliberal 

dos países em desenvolvimento, por meio de políticas de ajuste estrutural. Desse modo, 

 
Das orientações gerais do Banco Mundial é possível depreender a 
prescrição de políticas educacionais que induzem as reformas concernentes 
ao ideário neoliberal, cuja ótica de racionalização do campo educativo 
deveria acompanhar a lógica do campo econômico, sobretudo, a partir da 
adoção de programas de ajuste estrutural (DOURADO, 2002, p. 239-240). 

 

Tais ajustes pautavam-se numa concepção de crescimento privatista e de abertura ao 

comércio exterior, tendo como estruturantes políticas que atendem, em termos gerais, às 

necessidades do capital internacional em rápido processo de globalização. De acordo com 

Soares (2000, p. 23), como eixos principais do movimento reformista defendido pelo Banco 

Mundial, tem-se 

 
... equilíbrio orçamentário, sobretudo mediante a redução dos gastos 
públicos; abertura comercial, pela redução das tarifas de importação e 
eliminação das barreiras não-tarifárias; liberalização financeira, por meio da 
reformulação das normas que restringem o ingresso de capital estrangeiro; 
desregulamentação dos mercados domésticos, pela eliminação dos 
instrumentos de intervenção do Estado, como controle de preços, incentivos 
etc; privatização das empresas e dos serviços públicos. 

 

Assim, a política de redução dos gastos públicos, como também de abertura comercial, 

certamente favorece a atuação dos organismos internacionais. Segundo Soares (2000, p. 23), o 
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Banco Mundial10 advoga que tais medidas seriam capazes de colocar os países no caminho do 

desenvolvimento sustentável, permitindo o retorno dos investimentos e do crescimento.  

Desse modo, num trabalho integrado de técnicos especializados que, segundo Gentili 

(1998), certamente encontravam-se nos organismos internacionais, eram formuladas 

propostas auxiliares aos países em desenvolvimento no sentido de solucionar os problemas 

ocasionados pela globalização do capital. 

Essa atuação realiza-se a partir da redução das barreiras ao comércio mundial com a 

direção dominante do capital internacional, na medida em que exerce o papel de “consultores 

técnicos”, para que as empresas e grupos com sede nos países centrais realizem seus 

investimentos em setores estratégicos dos países periféricos (LIMA, 2004, p. 27). 

Vale destacar que os eixos defendidos para a reforma da educação superior pelo Banco 

Mundial tornaram-se indispensáveis à estruturação das políticas vivenciadas no Brasil, 

sobretudo a partir do governo Collor, quando foram tomadas medidas de acordo com os 

ditames do Banco Mundial para a implantação de reformas de cunho neoliberal. 

Podemos citar como exemplos os diversos programas de estabilização implementados 

nesse governo: o corte de gastos públicos, a abertura comercial, o estímulo ao ingresso de 

capitais estrangeiros, o programa de privatização, dentre outros (SOARES, 2000, p. 36).  

Assim, as recomendações do Banco Mundial acabam por contribuir para a existência 

de um quadro de mercadorização da universidade pública, que chega ao governo que o 

sucede, o de FHC. Esse governo dá continuidade às reformas liberalizantes, ampliando o 

processo de abertura econômica, intensificando o processo de privatizações e aprovando uma 

série de mudanças constitucionais que abrem caminho para o aprofundamento das reformas.  

Como citado no início do capítulo, uma das reformas mais significativas desse 

governo foi a reforma administrativa, que culminou com impactos perceptíveis não só no 
                                                 
10 O Banco Mundial abrange quatro outras agências: a IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento), a 

IFC (Corporação Financeira Internacional), a ICSID (Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre 
Investimentos) e a MIGA (Agência de Garantia de Investimentos Multilaterais) (SOARES, 2000, p. 15). 
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âmbito das políticas públicas para a educação superior, mas na própria política educacional 

brasileira como um todo. 

Vale destacar que, de acordo com Santos (2004, p. 17), esse processo de 

mercadorização passa por duas fases: 

 

Na primeira, que vai do início da década de 1980 até meados da década de 
1990, expande-se e consolida-se o mercado nacional universitário. Na 
segunda, ao lado do mercado nacional, emerge com grande pujança o 
mercado transnacional da educação superior e universitária, o qual a partir 
do final da década, é transformado em solução global dos problemas da 
educação por parte do Banco Mundial e da Organização Mundial do 
Comércio. Ou seja, está em curso a globalização neoliberal da universidade. 
 

 

Nesse momento, o Estado incorpora a racionalidade empresarial, sendo esta uma das 

principais características do “Estado moderno”. De acordo com Silva Jr (2002, p. 62), na 

transição do fordismo para o presente momento histórico do capitalismo mundial, o Estado de 

Bem-Estar Social dá lugar a um Estado que carrega em si a racionalidade empresarial das 

empresas capitalistas transnacionais, tornando-se as teorias organizacionais, antes restritas aos 

muros das fábricas, as verdadeiras teorias políticas do Estado moderno. 

No entanto, Lima (2004, p. 29) nos alerta para o fato de que, apesar do discurso dos 

organismos internacionais estar centralizado na imposição de uma lógica empresarial à 

educação superior, esta lógica permeia toda a política educacional brasileira. Além dos já 

citados governos de Collor e FHC, observa-se inclusive no governo Lula, a continuidade da 

lógica empresarial sendo adotada nas universidades. 

De acordo com essa lógica11, aqueles que criticam a universidade pública propõem 

como saída a “universidade de resultados”, a “universidade de serviços”, cujo modelo padrão 

é dado pelas empresas. É nesse sentido que para aumentar a eficiência e a qualidade, no que 

                                                 
11 A lógica empresarial que caracteriza o projeto neoliberal de sociedade se expressa no discurso da 

produtividade, da autonomia financeira, das competências, da eficácia, da terceirização da educação, da 
previsão e do controle das práticas educativas, da certificação dos professores, etc. (LIMA, 2004, p. 30-31). 
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tange ao ensino superior, o Banco Mundial defende a diferenciação das instituições, a 

diversificação das fontes de financiamento e a redefinição da função do Estado em relação ao 

ensino superior (FÁVERO, 1998, p. 67-68). 

Por isso, pode-se afirmar que as políticas do Banco Mundial para a educação superior 

na América Latina fundamentam-se no binômio diferenciação e diversificação das fontes de 

financiamento. Esse binômio se expressa, no caso brasileiro, a partir da indução à 

diferenciação e à diversificação nessa modalidade de ensino, cuja lógica encontraremos na 

própria LDB e em dispositivos legais posteriores, os quais, segundo Dourado (2002), 

 
...merecem destaque, especialmente, os decretos nº 2.306/97 e nº 
3.860/2001, que flexibilizam a estruturação da educação superior no país, 
rompendo com a garantia do princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão como parâmetro básico à educação superior no país. Na 
prática, as políticas governamentais para o setor, ao segmentarem a 
educação superior por meio do estímulo à expansão das matrículas e à 
diversificação institucional, naturalizam esse campo como serviço e, na 
maioria dos casos, restringem a educação superior à função ensino (p. 244-
245). 

 

Assim, podemos considerar que a flexibilização do sistema de ensino superior trouxe 

consigo a possibilidade de diferenciação institucional, sendo o credenciamento articulado ao 

processo de avaliação de cinco tipos de IES – universidades, centro de educação superior, 

institutos, faculdades e escolas superiores (SHIROMA, 2000, p. 94).  

Além disso, devido ao movimento de diversificação das fontes de financiamento, há 

uma reorientação na função desempenhada pela universidade, que assume novas funções e 

responsabilidades, inclusive no sentido de mobilizar esforços visando à captação de recursos 

para desempenhar suas atividades. 

Sendo assim, podemos dizer que o processo de diferenciação institucional acarreta 

mudanças na identidade e na função social da universidade, que passando para o setor de 

prestação de serviços e entendida como organização social busca novas fontes de recursos 

junto à iniciativa privada sob a lógica da competitividade e sobrevivência no mercado. 
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No entanto, temos que refletir sobre as conseqüências dessas reformas e a quem 

servem as mesmas, pois a tentativa de superação da crise através da diminuição da despesa 

pública com educação, e uma administração mais “flexível” das instituições educativas, pode 

contribuir para agravá-la, na medida em que os “serviços educacionais” são expandidos, mas 

sua qualidade é duvidosa. Além disso, o quadro recessivo que o ajuste estrutural impôs gerou 

aumento da concentração de renda, alastramento da pobreza e da exclusão social no país. 

Verifica-se que algumas determinações presentes na pauta do governo Lula para a 

educação superior entram em consonância com recomendações dos organismos 

internacionais, nos levando a concluir que as idéias de diferenciação e diversificação 

institucional, como também de privatização da esfera pública, estarão presentes nas políticas 

públicas para esse nível de ensino. 

No entanto, podemos inferir que o processo de formulação da política para a educação 

superior vivenciado no governo FHC favorece o aprofundamento do processo de privatização 

de setores estratégicos do país (educação, ciência e tecnologia, telecomunicações, entre 

outros), enquanto que no governo Lula essa realidade se expressa de um modo menos intenso 

e com um menor apelo à exploração lucrativa nas áreas de interesse do capital internacional.  

Como vemos, o processo de estruturação e formulação das políticas avaliativas sofreu 

interferências diretas de agentes externos, principalmente no governo FHC. Segundo Ball 

(1990), esses agentes mobilizam ações em países como o Brasil através do estimulo à 

construção de políticas por uma corrente de executores, cujos papéis são definidos claramente 

pela legislação, distinguindo-se a questão da geração de uma política e sua execução.  

Vale destacar que nesse processo o Estado assume o papel de avaliador, na medida em 

que o mesmo descentraliza os mecanismos de financiamento e gestão do sistema, ou seja, 

favorece a busca pelas IES de diversas fontes de financiamento, mas centraliza o controle 

pedagógico no nível da avaliação do sistema. 
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 Como veremos a seguir, nesse momento, a avaliação vai exercer um papel importante 

face à necessidade do Estado assegurar a qualidade e os controles regulatórios, como também 

a distribuição e o uso adequado dos recursos públicos. Além disso, irá favorecer a expansão 

do sistema educacional segundo critérios estabelecidos por políticas institucionais, como 

também servir para orientar o mercado consumidor dos ditos “serviços educacionais” e 

produzir informações úteis para as tomadas de decisão. 

 A seguir abordamos a problemática da avaliação, destacando o surgimento e as 

características do Estado Avaliador, como também as políticas avaliativas para a Educação 

Superior dos governos de FHC e Lula. A exposição e a análise dessa problemática se fazem 

necessárias no sentido de referenciar as análises das políticas de avaliação desenvolvidas nos 

capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO 2 A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DO 

ESTADO AVALIADOR: CARACTERIZANDO AS POLÍTICAS.  
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2.1  O Estado Avaliador: surgimento e características. 

 A ênfase que recai sobre a avaliação a partir da reforma do Estado e da educação 

superior encontra respaldo a partir do pressuposto de que como a educação passa a ser um 

“serviço” e deve ser avaliada de modo sistemático, principalmente diante da competição no 

mercado, a política de avaliação da educação deve determinar através de procedimentos sua 

redefinição enquanto mercadoria.  

Entretanto, importa destacar que, conforme Belloni (1989), a preocupação com a 

importância de se avaliar a educação superior surge da idéia de que a universidade precisa 

rever seu projeto institucional, assim como seu papel junto à sociedade. 

 A autora afirma que a preocupação com a realização de avaliações não é recente, e se 

expressava em alguns setores da Secretaria de Ensino Superior (SESu) através da avaliação de 

currículos e programas em algumas carreiras técnico-científicas, com participação de 

membros da comunidade acadêmica.  

 No entanto, os primeiros ensaios no sentido de se implementar medidas avaliativas do 

ensino superior remontam ao governo de Figueiredo (1979-1985). Tal iniciativa deparou-se 

com grandes dificuldades decorrentes da “impossibilidade de transformar percepções 

assistemáticas, ainda que de observadores participantes qualificados, em subsídios 

congruentes adequados à formulação de um diagnóstico e à proposição de novas estratégias 

de política educacional para o ensino de graduação” (BELLONI, 1989, p. 58). 

 A partir de meados da década de 1990, a avaliação passa a ter grande centralidade no 

discurso da política para educação superior, assim como no discurso do campo acadêmico da 

educação superior, quando setores organizados das universidades públicas brasileiras passam 

a justificar a importância da avaliação como instrumento importante na combinação da 
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dimensão ética da transparência com uma dimensão política, ou seja, a defesa do caráter 

público e social da instituição.  

Essa realidade se fortalece, segundo Cunha (1999), a partir do surgimento do “Estado 

Avaliador”, que reconhece a diversidade das instituições de ensino superior, como também o 

caráter público dos serviços que as mesmas oferecem, preocupando-se apenas em avaliar os 

desempenhos institucionais. Segundo Afonso (2000), 

 
...o interesse demonstrado pela avaliação, sobretudo por parte de governos 
neoconservadores e neoliberais, começou a ser traduzido pela expressão 
“Estado Avaliador”. Essa expressão quer significar, em sentido amplo, que 
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 (p. 49). 

 

  Desse modo, vemos que a preocupação com o produto, mais do que com o processo, é 

uma das principais características da avaliação no contexto do Estado Avaliador, que ganha 

materialidade, no cenário educacional brasileiro, com o Exame Nacional de Cursos (ENC). 

Na perspectiva do Estado Avaliador, segundo Gomes (2002, p. 290), opera-se uma 

“intervenção mínima e controle dos produtos” em vez dos “processos”, demandando-se não 

só uma cultura gestionária diferenciada no setor público, como a criação de mecanismos de 

controle e responsabilização mais sofisticados.  

  Essa perspectiva permeou as políticas públicas ao longo do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, principalmente no âmbito da avaliação da educação superior, quando foi 

estimulada a criação de mecanismos de controle da educação. Nesse momento, o discurso 

girava em torno da necessidade do Estado assumir o papel de regulador das instituições, 

utilizando formas de avaliação no sentido de pressionar as instituições educativas por maior 

rendimento. 

 Sendo assim, a existência do Estado Avaliador demandava o estabelecimento de novas 

relações entre as instituições e o Estado, das quais podemos mencionar:  
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1. A redução dos recursos públicos destinados à educação superior pública, 

favorecendo uma forte pressão nas instituições para a captação de dinheiro no 

mercado, enquanto que o Estado passa a avaliar periodicamente o rendimento das 

mesmas; 

2. O estímulo ao empreendedorismo nas universidades, na medida em que eram 

estimuladas a buscar fontes alternativas de recursos;  

3. A promoção de formas voluntárias de auto-avaliação por parte das próprias 

instituições, desde que sejam acompanhadas por procedimentos de avaliação externa;  

4. A renovação da capacidade do Estado para orientar o sistema de ensino superior à 

distância, mediante o “monitoramento” de seu desenvolvimento, o uso de incentivos 

financeiros e a pactuação de metas e contratos de trabalho. 

 

Desse modo, podemos concordar com Afonso (2000), e até examinar criticamente a 

afirmativa do autor, quando o mesmo nos alerta para uma das tônicas da avaliação no 

contexto do Estado avaliador, que é a preocupação com o produto. Nesse processo, a questão 

dos resultados encontrados numa determinada política e dos objetivos alcançados em relação 

aos propostos serão privilegiados, sendo a intenção em termos de política educativa, 

 
...tentar conciliar o Estado avaliador – preocupado com a imposição de um 
currículo nacional comum e com o controle dos resultados (sobretudo 
acadêmicos) – e a filosofia de mercado educacional assente, nomeadamente, 
na diversificação da oferta e na competição entre escolas. Sendo a avaliação 
um dos vetores fundamentais neste processo, é necessário saber qual a 
modalidade que melhor serve a obtenção simultânea daqueles objectivos 
(AFONSO, 2000, p. 119).  
 

  A partir daí, a problemática da avaliação da universidade ganha destaque e atinge 

tanto autoridades governamentais quanto as próprias instituições acadêmicas, embora em 

proporções distintas, principalmente em um momento que a universidade está em “crise”. 

Como conseqüência, apesar de não ter havido a redefinição da função social da universidade, 
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nos governos FHC e Lula redefine-se o entendimento sobre educação, compreendendo-a 

como uma mercadoria a ser ofertada no mercado educacional, no primeiro governo e, no 

segundo, como um bem social. 

 Essa realidade influenciará diretamente questões inerentes à avaliação institucional, 

que serão tratadas de modos distintos nos dois governos. No tocante ao governo FHC, a 

avaliação que foi imposta às instituições tinha por propósito atribuir conceitos e aferir o 

desempenho das instituições, uma vez que apesar da redução dos recursos públicos para essa 

modalidade de ensino, o Estado centraliza a avaliação com relação ao “serviço educação” que 

está sendo oferecido pelo mercado. 

 Já no governo Lula, a avaliação do desempenho de instituições educativas de nível 

superior tem papel fundamental, na medida em que visa à identificação das deficiências e dos 

equívocos na busca de sua superação, como também a identificação dos acertos e dos pontos 

fortes na busca de seu aprimoramento e expansão. 

 Sendo assim, Dias Sobrinho (2000) nos adverte sobre a existência de duas concepções 

opostas de avaliação. De um lado, existem disputas no campo, como também a busca pela 

legitimidade por parte da comunidade acadêmica e científica, em prol de protagonizar os 

processos de avaliação; de outro, existem avaliações impostas de cima e de fora, sem que a 

comunidade universitária possa participar verdadeiramente como sujeito. 

 Como exemplo da primeira concepção, podemos citar o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). Já como exemplos da segunda 

concepção, temos o Exame Nacional de Cursos (ENC) e a Análise das Condições de Ofertas 

dos Cursos (ACOC), instituídos no governo FHC e que foram caracterizados no decorrer do 

trabalho. No entanto, não se pode deixar de mencionar a primeira proposta de avaliação da 

Educação Superior brasileira que tratou de dois temas centrais: a gestão e a produção de 

conhecimentos.  
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 Utilizando levantamentos e análises de dados institucionais colhidos através de 

questionários preenchidos por estudantes, professores e administradores universitários, o 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) foi formulado e implementado em 

1983. 

 Belloni (1989) destaca, todavia, que essa iniciativa de curto prazo não deu resultados 

em decorrência da destituição, ocorrida em agosto de 1986, do Grupo Gestor de Pesquisa, 

coordenador das atividades do referido programa, na etapa final de trabalho, isto é, já na 

análise dos resultados. Afirma ainda que 

 
A destituição do grupo, decidida pelo próprio coordenador e por dirigentes 
da SESu, foi justificada sob o argumento de pouca produtividade e não-
colaboração com as necessidades” da SESu e, em particular do Grupo 
Executivo da Reforma da Educação Superior (GERES), cujos trabalhos 
encerram-se em princípio de setembro de 1986 (BELLONI, 1989, p. 62).  

 

 A partir da Nova República, em 1985, surgiram no MEC orientações para a avaliação 

da educação superior formulada pela Comissão de Alto Nível: Grupo Executivo para a 

Reforma da Educação Superior (GERES), que apontava para a necessidade de se realizar 

avaliação finalística na universidade. Tinham por finalidade implantar um sistema de 

avaliação, cabendo ao MEC exercer 

  
um “controle finalístico”, baseado fundamentalmente em um sistema de 
avaliação de desempenho cujos critérios, mais uma vez, não são 
explicitados. E esta é uma questão delicada, pois o que está em jogo não é a 
necessidade ou relevância de fazer avaliação de desempenho das 
instituições. Tal avaliação já está aceita na comunidade acadêmica há 
bastante tempo (BELLONI, 1987, p.168-169, grifo da autora). 

 

 A questão da avaliação nesse momento se tornou o cerne de toda a proposta 

universitária. A instituição de um sistema autônomo, compreensivo e competente de avaliação 

se apresentava como iniciativa necessária e urgente. 
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 Entretanto, como os mecanismos e as formas de avaliação não foram claramente 

formulados, nem o documento contempla a necessária reformulação dos órgãos ministeriais 

encarregados do controle sobre a educação de nível superior, o projeto ficou incompleto e a 

reforma indefinida, não sendo implementada, apesar das propostas e projetos (DURHAM et 

al, 1987, p. 71). 

 Vemos nesse caso que uma tentativa de estabelecimento de iniciativas de avaliação 

nas instituições fracassou, apesar dos debates. No entanto, a partir de 1990, momento 

denominado por Dias Sobrinho (2000) de “A década da avaliação”12, esta tornou-se alavanca 

para o desenvolvimento institucional, e na medida em que seus resultados passam a ser 

parâmetros para a alocação de recursos e busca de qualidade nas atividades desempenhadas 

pelas instituições.  

Sendo assim, em 1993, surge o Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB). Sustentado no princípio de adesão voluntária das 

universidades, o PAIUB concebia a auto-avaliação como etapa inicial de um processo que 

uma vez desencadeado, se estenderia a toda a instituição e se completava com a avaliação 

externa (MEC, 2003, p. 17). 

O PAIUB representou uma política avaliativa do MEC em conjunto com as 

universidades, pautada no respeito à identidade institucional, na adesão voluntária ao 

programa, buscando sedimentar uma cultura positiva de avaliação. 

De acordo com essa perspectiva, a avaliação não seria punitiva, mas teria o propósito 

de elevar a qualidade das atividades desempenhadas nas instituições de ensino superior 

                                                 
12 De acordo Oliveira e Catani (1996, p. 7), a avaliação do ensino superior no Brasil ganhou maior relevo na 

década de 90, especialmente a partir do primeiro mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-
1998). Desde então, vem sendo constituído amplo sistema que contempla um conjunto de mecanismos e 
procedimentos de avaliação, incluindo alguns que já existiam, como é o caso da sistemática de Avaliação dos 
Programas de Pós-Graduação, o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) e 
as Avaliações de Cursos de Graduação pelas Comissões de Ensino. 
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(ensino, pesquisa, extensão), devendo ser realizada pelas próprias instituições. Desse modo, 

seus princípios e diretrizes eram os seguintes: 

 
globalidade (amplo processo avaliativo), adesão voluntária, respeito à 
identidade institucional (perfis, missões, condições, necessidades, 
aspirações), participação de toda a comunidade acadêmica vinculada a cada 
instituição, ausência de recompensa ou punição e continuidade do processo 
de avaliação. Para aderir ao programa, as IES devem apresentar seu projeto 
de avaliação institucional junto à Secretaria de Educação Superior (SESu), 
responsável pela coordenação do programa (OLIVEIRA e CATANI, 1996, 
p. 8). 

 

 Segundo Gomes (2003, p. 135), o contexto de formulação do PAIUB foi um momento 

em que as universidades, principalmente as federais, exerceram forte influência na formulação 

de políticas para o setor. Nesse caso, o processo de formulação dessa política foi de 

responsabilidade das lideranças universitárias, após amplo debate com a comunidade 

acadêmica e setores da sociedade civil, no intuito de se determinarem as diretrizes e as 

condições sob as quais a avaliação deveria ocorrer. 

 De acordo com Rodrigues (2000, p. 17), o PAIUB era fortalecido na sua dimensão 

técnica, uma vez que comportava os mecanismos de avaliação externa (estratégias de 

acompanhamento do desempenho das IES e dos cursos de graduação) e os mecanismos de 

avaliação interna (auto-avaliação institucional, com base no projeto Político-Pedagógico da 

IES); e era fortalecido na sua dimensão política, uma vez que estabelecia uma relação de 

reciprocidade entre avaliação interna e avaliação externa, consolidando um fundamento 

filosófico baseado no respeito e estímulo à consolidação da identidade institucional.  

 Assim, é possível afirmar que o PAIUB estabeleceu uma nova forma de 

relacionamento entre o conhecimento e a formação, a partir do diálogo entre a comunidade 

acadêmica e a sociedade, com novos patamares a atingir. No entanto, a experiência não durou 

muito tempo, já que o mesmo foi criado em 1993, e em 1995, no governo FHC, já estava 

sendo lançada uma outra proposta de avaliação para as instituições, que não incluía o PAIUB.  
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 As avaliações de cima para baixo e de fora para dentro ganharam mais força nos 

países latino-americanos a partir da década de 90, em razão da hegemonia neoliberal que 

orientava as políticas educacionais em curso. 

 Sendo assim, o Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provão, foi imposto 

através de uma prova ampla e geral, específica para cada curso, aplicada a todos os 

formandos. O resultado das provas de cada curso e o global de uma instituição eram utilizados 

como critério de avaliação da qualidade da instituição (BELLONI, 1997, p. 139-140). 

Vale destacar que os resultados das avaliações acima citadas, particularmente o ENC, 

tiveram ampla divulgação na mídia impressa e televisiva, funcionando como instrumento de 

divulgação da classificação das instituições de ensino superior e de estímulo à competição 

entre elas. Assim, nesse caso, dava-se destaque à avaliação do produto, aspecto que rompe 

com a filosofia do PAIUB, pois dentro da perspectiva de avaliação adotada nessa política, 

esses elementos estavam ausentes. Desse modo, Souza e Oliveira (2003, p. 885) afirmam que 

O destaque dado para a avaliação de produto não promove a consolidação 
de uma cultura de avaliação no interior das instituições, que vinha sendo 
estimulada pelo PAIUB, mas, ao contrário, tende a reduzir a atividade 
avaliativa ao procedimento de medida ou quantificação de resultados, sendo 
monopólio do governo federal a determinação de que produtos são 
considerados válidos, ou seja, no limite estamos assistindo ao uso da 
avaliação como dispositivo de regulação educacional e social. 

 

Como vemos, a lógica avaliativa do PAIUB diferencia-se notoriamente da política de 

avaliação proposta no governo FHC. As duas políticas apresentavam características distintas, 

dentre elas, a de que no PAIUB a preocupação era com o processo e o desenvolvimento de 

uma cultura da avaliação. Já a lógica do ENC estava voltada para a mensuração dos 

resultados. 

De acordo com Gomes (2003, p.137), imposto pelo MEC, o Exame Nacional de 

Cursos se constituiu numa estratégia para reestruturar a forma de fazer política educacional, 
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assim como os instrumentos de coordenação e controle do sistema, colocando em prática um 

modelo de avaliação de caráter eficientista e classificatório para as instituições de ensino 

superior (IES).  

Desse modo, o ENC tinha como foco o curso, em sua dimensão de ensino, além da 

realização de uma avaliação cuja função era classificatória, “com vistas a construir bases para 

uma possível fiscalização, regulação e controle, por parte do Estado, baseada na lógica de que 

a qualidade de um curso é igual à qualidade de seus alunos” (MEC, 2003, p. 18). 

Ainda de acordo com Gomes (2003), algumas iniciativas foram tomadas no sentido de 

criar um poderoso instrumento de coordenação, controle e monitoramento por parte do MEC, 

até então nunca visto na história da educação superior brasileira. São elas: 

 
...as condições estabelecidas (autorização, credenciamento e 
recredenciamento), a possibilidade de punição para as IES particulares 
(como, por exemplo, o descredenciamento), e mais a publicação dos 
resultados obtidos pelas IES nas avaliações de cursos e das instituições... 
(GOMES, 2003, p. 142). 

 

 Vale destacar ainda que os avaliadores eram peritos, técnicos ou especialistas, com o 

papel de agir em conformidade com o previamente definido, cuidar da operacionalidade do 

exame, com eficiência e objetividade, e oferecer relatórios técnicos para os usos das 

autoridades administrativas e governamentais. A comunidade acadêmica é, nessa perspectiva, 

substituída por técnicos, e tanto as relações sociais como os debates públicos dão lugar às 

estatísticas, questionários fechados e técnicas de controle de variáveis e opiniões. 

 Essa iniciativa caracteriza-se por ser um modelo somativo de avaliação com 

comparações e rankings de instituições. Contudo, não queremos negar a importância de se 

avaliar mediante procedimentos metodológicos de caráter técnico e quantitativo. Eles são 

necessários e até mesmo imprescindíveis para dar uma certa consciência organizacional às 
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abordagens que propõem uma orientação preferencialmente qualitativa, social, política, 

democrática, pública e pedagógica. 

 No entanto, se únicos e exclusivos, os procedimentos avaliativos tecnicistas e 

quantitativistas, além de insuficientes, são cognitivamente empobrecedores e deturpadores da 

realidade. Segundo Dias Sobrinho (2000), querem impor uma orientação positivista e 

tecnicista à avaliação todos aqueles que pensam a universidade como uma instituição a 

serviço do mercado. 

 Entretanto, o referido autor nos aponta um outro conceito de universidade distinto da 

lógica da eficiência e da produtividade, e um outro conceito de avaliação, diferente da 

medição e comprovação de resultados. Nessa nova perspectiva de avaliação, 

 
A ênfase... será não na mensuração de rendimentos e comparação de 
produtos de indivíduos e de grupos, e sim na avaliação de idéias e projetos, 
bem como das ações e processos que eles engendram. Esta é uma distinção 
importante entre medição e avaliação. Uma determina as escalas e classifica 
o rendimento de indivíduos e grupos, a outra avalia as idéias e seus 
desdobramentos materializados em atuações, projetos e materiais 
curriculares, métodos de ensino, estruturas institucionais, aspirações 
profissionais (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 193). 

 

  Como vemos, é imprescindível que uma avaliação institucional de qualidade seja 

concebida como processo coletivo, discutido e executado socialmente, resultado e processo 

amplo de negociação permanente entre os diversos atores presentes na arena acadêmica e no 

governo. No entanto, a hegemonia das políticas neoliberais provocou e continua provocando 

forte impacto sobre a educação, a universidade e a avaliação institucional, principalmente 

com a intervenção do Banco Mundial no assessoramento e elaboração de propostas para a 

educação. 

 Nesse sentido, verifica-se que a avaliação é um dos pontos principais dentre as 

estratégias desenvolvidas, no intuito de medir a eficiência das instituições de ensino superior. 
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Assim, as instituições de educação superior se vêem obrigadas a competir no mercado e 

submeter-se a seus critérios de produtividade Como vimos no final do primeiro capítulo, ao 

tratarmos dos organismos internacionais, tal política orienta-se a partir de interesses externos 

 

para o Banco Mundial, interessado na eficiência educativa, para descarregar 
os custos de financiamento por parte do Estado, as universidades devem ser 
cada vez mais autônomas para mais efetivamente responderem ao pacto 
com as forças do mercado. Devem produzir conhecimentos úteis e 
rentáveis, como condição de sua sobrevivência no competitivo mercado 
educacional (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 186). 

 

 Desse modo, a competitividade se expressa no âmbito educacional e inclusive é 

reforçada pela própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 

dezembro de 1996), em seu capítulo sobre educação superior, na medida em que é 

ressignificado o termo qualidade: “...a nova lei considera a qualidade como um direito do 

cidadão, portanto, na perspectiva, de consumidor de uma mercadoria, eliminando o dever do 

Estado por zelar pela qualidade na formação dos cidadãos, como também dos profissionais” 

(BELLONI, 1997, p. 133). 

 No entanto, certamente devemos questionar e nos posicionar de um modo crítico e 

contrário à ressignificação desse conceito, fruto e expressão de uma ideologia mercadológica, 

que adentra as instituições e impõe aos indivíduos atitudes consumistas e competitivas, 

enfatizando o lado econômico e a perspectiva do consumidor, e do cliente em detrimento da 

cidadania.  

 Entregar ao mercado e desresponsabilizar o Estado por algumas atividades essenciais 

contribui para a transformação das mesmas em mercadorias a serem compradas, já que a 

competitividade se expressa na oferta da educação superior e inclusive, do ponto de vista do 

consumo, quando os próprios indivíduos vão em busca de uma divulgada “qualidade” dos 
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cursos, como também melhor formação e crescimento pessoal, visando competir no mercado 

educacional e conseguir melhores salários. 

 Nesse contexto, as instituições de ensino superior são empurradas para a 

competitividade do mercado, devendo competir como se fossem empresas de mercado, 

submetendo-se aos mesmos critérios e normas de avaliação destas: produtividade, 

rentabilidade e menor custo. 

A legislação vigente estabelece a avaliação como um dos instrumentos para a 

sustentação da qualidade do sistema de educação superior. De acordo com o art. 9º, inciso VI, 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, é de responsabilidade da 

União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 

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

definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino” (BRASIL, 1996).  

No entanto, percebemos que a avaliação, além de tornar-se peça fundamental nos 

mecanismos de controle, acaba por legitimar valorações que irão contribuir para a instalação 

de procedimentos competitivos nas IES visando melhorar seus desempenhos. Essa realidade 

se expressa principalmente garantindo-se a competição através da associação entre 

desempenho e financiamento, podendo ser determinantes na alocação dos recursos para as 

instituições dentro dos sistemas de ensino. 

De acordo com Sguissardi (2004), uma das formas de introdução da lógica econômica 

nos sistemas universitários no mundo todo seria a adoção de sistemas de avaliação 

estabelecidos pelos governos. Os mecanismos de avaliação por resultados põem as 

universidades em um mercado competitivo, em busca de eficiência e reconhecimento, aos 

quais estão associados recursos que provêm de fundos públicos e da iniciativa privada, 

favorecendo assim a introdução de mecanismos de gestão do tipo empresarial nas instituições. 
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 Contudo, devemos perceber que a avaliação como instrumento de medida e controle, 

ou seja, que responde às expectativas de eficiência e produtividade, faz parte de um modelo 

tecnicista de avaliação de interesse dos organismos internacionais. 

Nesse momento, o Estado buscava substituir os mecanismos de controle burocráticos e 

detalhistas por um sistema que associasse autonomia de execução ao estabelecimento de 

objetivos através da avaliação de desempenho, alterando o sistema de alocação de recursos de 

forma a subordiná-lo aos resultados da avaliação de desempenho das Instituições de Ensino 

Superior. Tal perspectiva avaliativa tem, dentre seus objetivos, 

 
... o de promover o ajuste do sistema, hierarquizar as instituições, cursos ou 
grupos, instrumentalizar os diversos tipos de financiamentos, apoios e 
processos de credenciamento e descredenciamento, com base em critérios 
de eficiência, utilidade, rentabilidade e competitividade e tendo em vista 
metas pré-estabelecidas (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 189). 

 

Dessa forma, o modelo de avaliação tecnicista exprime o discurso positivista de 

avaliação visando a valoração e a classificação dos indivíduos ou grupos através da aferição 

de itens quantificáveis, resultando na conseqüente hierarquização das instituições por um 

lado, e, por outro, levando à formalização de mecanismos para o monitoramento de uma 

pressuposta eficiência dos sistemas educativos. 

Cabe apontar a filiação teórico-ideológica da perspectiva tecnicista com os 

“ensinamentos” dos organismos internacionais, particularmente o Banco Mundial, cuja 

materialização tem ocorrido, sobretudo, nos sistemas de educação superior dos chamados 

países em desenvolvimento. A este respeito, destaca-se a análise de Silva Jr (2002, p. 60): 

 
Com políticas definidas de forma centralizada segundo as orientações 
políticas emanadas das agências multilaterais, com interações entre o Estado 
e a sociedade civil feitas como indicamos – isto é, por meio de organizações 
e a partir de uma cultura política em cujo centro encontra-se o instrumental 
e o técnico na categoria profissionalização -, a avaliação torna-se a medida 
do financiamento, orientada aquela pela eficiência, eficácia, competência 
para consolidação da reforma educacional superior e a mudança da 
identidade e do papel histórico da instituição universitária. 
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A avaliação das IES mediante a avaliação do desempenho dos alunos no último ano do 

curso de graduação foi a forma apresentada para tentar conciliar a demanda por expansão da 

oferta privada de ensino superior com o controle do mercado de trabalho mediante a 

hierarquização dos produtos dos cursos e IES, ou seja, dos profissionais habilitados. 

Por outro lado, a avaliação do período FHC teve também como função responder a 

expectativas de eficiência e produtividade estabelecidas pelo Estado avaliador em 

consonância com os organismos internacionais. Nesse caso, um dos críticos dessa política que 

vem a ser um dos defensores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), proposto pelo governo Lula, identifica a noção de qualidade que as medidas de 

avaliação do governo FHC encerra: 

 
...a qualidade se mede e se quantifica; conhecimentos e habilidades úteis 
são aqueles que têm valor prático e funcional. Competência profissional 
significa, portanto, ajuste ao perfil desenhado pelo mercado. Os modelos 
mais adequados para avaliar (no caso, medir, comparar e estabelecer 
rankings) são, então, aqueles que centram o foco de atenção nos 
instrumentos técnicos, entendidos como portadores da verdade objetiva, já 
que elaborados segundo normas previamente estabelecidas. Esses 
instrumentos são referidos somente a realidades exteriores quantificáveis, 
portanto, comparáveis e, então, simplificadas, supostamente sem a 
“contaminação” da subjetividade e dos valores (DIAS SOBRINHO, 2000, 
p. 88). 

 

  Assim, apresenta-se no governo Lula, através da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, 

uma outra perspectiva de avaliação, com a denominação compreensiva de Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A partir daí, passamos a perceber que outro 

discurso emerge e começa a fazer parte tanto do processo de estruturação, como também dos 

fundamentos que irão compor as práticas de avaliação e seus fins dentro das instituições no 

governo Lula.  

 De acordo com Saul (1995, p. 61-62), os conceitos básicos envolvidos nessa proposta 

são: emancipação, pois prevê que a consciência crítica da situação mobiliza a proposição de 
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alternativas para resolução de problemas enfrentados pelas instituições; decisão democrática, 

na medida em que se estimula o envolvimento dos sujeitos que participam da política na 

tomada de decisão a respeito da proposta avaliativa, transformação e crítica educativa. 

A autora ainda afirma que a crítica educativa propõe uma análise valorativa do 

programa educacional na perspectiva de cada um dos participantes (avaliadores) que atuam 

em um programa. A crítica incide sobre o programa em si, prioritariamente sobre a dimensão 

de processo, sem, no entanto, desconsiderar os produtos. Assim, a função da crítica é 

educativa, formativa para quem dela participa, visando a reorientação do programa 

educacional. Sendo assim, 

 
Nesse paradigma o avaliador assume o papel de coordenador dos trabalhos 
avaliativos e de um orientador dessas ações. Sua função básica consiste em 
promover situações e/ou propor uma tarefa que favoreça o diálogo, a 
discussão, a busca e a análise crítica sobre o funcionamento real de um 
programa. Sua ação seguinte é a de estimular a iniciativa do grupo na 
reformulação e recondução do programa (SAUL, 1995, p. 63). 

 

  Ademais, os formuladores do SINAES, na medida em que destacam as qualidades 

inerentes ao mesmo, o fazem através do expediente da interdiscursividade, apontando aquilo 

que deve ficar aquém do que desejam com o novo projeto avaliativo. Assim, apontam que o 

SINAES 

...busca ir além da medição e de aspectos performáticos. Ela adere à própria 
discussão do sentido ou da experiência das instituições de ensino superior 
na sociedade; entendendo que estas têm “funções múltiplas”; que o 
conhecimento produzido no interior delas, além de ser requisitado como 
força produtiva, também é um instrumento de cidadania, em sua 
pluralidade, em sua diversidade (MEC, 2003, p. 15, grifo no original). 

 
  Desse modo, vemos que a lógica de avaliação no governo Lula se propõe a romper 

com a perspectiva anterior, estimulando a prática de avaliações segundo a perspectiva 
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emancipatória13. De acordo com Saul (1995, p. 61), um dos propósitos fundamentais dessa 

abordagem é operar com as idéias de solidariedade, comprometendo-se com o futuro, com o 

que se pretende transformar, a partir do auto-conhecimento crítico do concreto, do real. 

  Assim, conhecer para transformar e melhorar é imprescindível dentro de uma 

conjuntura institucional que deve ser avaliada, a partir de uma análise crítica por parte dos 

indivíduos que avaliam. A questão da emancipação se expressa para os agentes que integram 

um programa educacional, uma vez que se acredita que esse processo pode permitir que o 

homem, através da consciência crítica, imprima uma direção às suas ações nos contextos em 

que se situa, de acordo com valores que elege (SAUL, 1995, p. 61). 

  A avaliação emancipatória preocupa-se inclusive em ser propositiva, pois ao longo de 

sua implementação nas fases porque se passa, e inclusive ao seu final, é sistematizada e 

proposta uma série de alternativas para solucionar questões pendentes e dificuldades 

enfrentadas pelas instituições ao longo do desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. 

   Sendo assim, os indícios nos levam a inferir que a proposta de avaliação materializada 

pelo SINAES entra em consonância com o que Belloni (1989) chama de um processo de 

avaliação conseqüente e compromissado científica e politicamente. De acordo com a autora, 

esse processo de avaliação se caracterizaria pelos seguintes pontos: 

 
1. aceitação ou conscientização da necessidade da avaliação, por todos os 
segmentos envolvidos; 2. reconhecimento da legitimidade e pertinência dos 
princípios norteadores e dos critérios adotados; 3. envolvimento direto dos 
segmentos da comunidade acadêmica em uma combinação de avaliação 
externa com auto-avaliação global da instituição e de cada um dos 
segmentos nela compreendidos; 4. conhecimento dos resultados do processo 
e participação na decisão acerca da sua utilização (BELLONI, 1989, p. 68).  
 
 

Os pontos acima evidenciados estarão presentes ao longo da caracterização do 

SINAES. Contudo, podemos observar no governo FHC a implementação de uma tendência no 
                                                 
13 De acordo com o MEC (2003, p. 15), nessa perspectiva, chamada emancipatória, a avaliação não se apresenta 

somente como prática produtora de juízos de fatos, de coleta de informação, medida e controle de 
desempenho. Seu processo requer reflexão tanto sobre a prática quanto sobre o objeto e os efeitos da 
avaliação, o que só pode ser feito através de juízos de valor. 
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âmbito da avaliação cuja concepção é regida pela lógica do mercado, enquanto que no 

governo Lula, observamos tendências e concepções propostas por uma parte considerável da 

comunidade acadêmica, caracterizadas por serem processos participativos e educativos. 

Essa transição ressignifica a política de avaliação, dando-se destaque à idéia de que a 

educação deveria ser avaliada sob uma perspectiva integradora, participativa e operatória, ou 

seja, deveria interpretar as causas, conseqüências, contextos e processos dos fenômenos que 

se quer compreender, num trabalho onde a participação ativa de todos os sujeitos é orientada 

para o conhecimento, a interpretação, a tomada de decisões e a transformação da realidade 

(DIAS SOBRINHO, 2000). 

  De acordo com essa perspectiva, avaliar significa compreender todas as dimensões e 

implicações do objeto ou política avaliada. Sendo assim, nos permite compreender, de forma 

contextualizada, ou seja, visa uma compreensão global do objeto e não apenas uma visão 

diagnóstica ou uma comparação entre o previsto (metas) e o realizado (resultados), ou ainda o 

estabelecimento de “rankings”. 

  A avaliação vem ganhando destaque cada vez mais no âmbito das políticas públicas 

para a educação superior e precisamos estar atentos para a configuração das mesmas, como 

também para as concepções de avaliação, universidade e sociedade que estão por trás dessas 

políticas. Trataremos, pois, a seguir, da caracterização das políticas para a educação superior 

que nos propomos a analisar no próximo capítulo, realizando descrições e considerações sobre 

a estruturação das políticas avaliativas implementadas nos governos FHC e Lula. 

 

2.2 As Políticas de Avaliação da Educação Superior. 

Nessa parte do trabalho, procuramos caracterizar primeiramente as políticas de 

avaliação da educação superior do governo FHC, que ganharam materialidade a partir da 

implantação de duas iniciativas: a realização do Exame Nacional de Cursos (ENC), iniciado 
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em 1996, e da Análise das Condições de Oferta de Cursos de Graduação (ACOC), a partir de 

1997. 

Ambas iniciativas constituíram-se em mecanismos de avaliação da educação superior, 

impostos pelo governo federal, e foram parte da política educacional visando a legitimação do 

projeto político capitalista global. Esses mecanismos faziam parte de uma política maior de 

reforma do sistema educacional que foi implementada de forma fragmentada, através de 

diferentes instrumentos normativos e, no seu conjunto, constituem a política do governo FHC 

para a educação brasileira (CHAVES, 1991). 

 Além disso, faremos também a caracterização da política de avaliação do governo 

Lula, que se materializa no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

abordando seus objetivos, procedimentos, estratégias avaliativas, e outros elementos que 

compõem esse sistema. A partir daí, buscamos apreender e apresentar as práticas que 

estruturam as políticas de avaliação nos dois governos, observando posteriormente os 

discursos presentes nas mesmas, com vistas a comparar alguns elementos em busca dos 

objetivos do estudo. 

 

2.2.1 A Política de Avaliação no Governo de Fernando Henrique Cardoso. 

 Como exposto anteriormente, a avaliação do ensino superior assumiu um papel central 

ao longo do processo de reforma da educação superior brasileira. Oliveira e Catani (1996, p. 

8) afirmam que o governo FHC privilegiou o ensino de graduação através de um sistema que 

se articulava à política de expansão do ensino superior, utilizando a avaliação no contexto 

dessa expansão com incumbência de zelar pela qualidade dos cursos e das instituições, 

impondo uma “cultura de aprimoramento”. 

No tocante à política de avaliação, identificam-se duas intenções bem definidas: a 

primeira era a de criar um mecanismo de controle do produto final, garantindo o seu espaço 
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de Estado controlador, cabendo muito mais o papel de fiscalização e de regulação do que de 

manutenção. A segunda intenção, que contempla também a perspectiva do Estado Regulador, 

consistia na avaliação enquanto construção de uma estratégia para favorecer o projeto de 

expansão da rede privada de ensino superior que estava em curso (LUCAS, 2003, p. 76-77). 

Sendo assim,  

 
Em nome desses interesses, o governo faz uma manobra bastante 
conciliadora: mantém o principio da flexibilidade para a abertura de cursos 
e cria mecanismos de controle a posteriori através da sistematização e 
implantação de um projeto de avaliação para o ensino superior em nível 
nacional, conforme já mencionado, que ganha corpo através da Lei nº 
9.131/95, que, no seu art 1º estabelece as formas de avaliação... (LUCAS, 
2003, p. 79, grifo da autora). 

 

A política de avaliação do governo FHC passou a vigorar, segundo Oliveira e Catani 

(1996), a partir do decreto nº 2.026 de 10 de outubro de 1996. Posteriormente, sendo esse 

decreto revogado, abriu-se espaço para as diretrizes que estruturaram a política nesse governo, 

apresentadas no Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, “que dispõe sobre a organização do 

ensino superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências”. 

A partir daí, procedimentos de avaliação, como o Exame Nacional de Cursos (ENC) e 

a Avaliação das Condições de Oferta de Cursos de Graduação (ACOC), passaram a vigorar, 

constituindo-se em instrumentos fundamentais no processo de ampliação das informações 

gerenciais e no controle das instituições. 

O ENC fazia parte de uma política de avaliação formulada e implementada pelo 

Ministério da Educação (MEC), com fundamento na Lei 9.131/95. O mesmo era anualmente 

realizado entre maio e junho, sendo a data definida um ano antes.  

Desse modo, até junho de cada ano, eram definidos os cursos a serem avaliados no ano 

seguinte, por meio de portaria do MEC. Além disso, foi criado no intuito de complementar as 

avaliações mais abrangentes das instituições e cursos de nível superior que analisavam os 

fatores determinantes da qualidade e a eficiência das atividades de ensino, pesquisa e 
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extensão, obtendo dados informativos que refletiam a realidade do ensino. O Exame Nacional 

de Cursos possuía dois instrumentos, a saber: 

...o primeiro era um teste de conhecimento, viabilizado pela aplicação de 
provas. As provas eram de dois tipos: mistas (compostas de questões de 
múltipla escolha e de questões discursivas) e provas constituídas totalmente 
por questões discursivas. A adoção de cada um desses tipos de prova era de 
responsabilidade de cada comissão de curso. Na construção desse 
instrumento pressupõe-se, como parâmetro de qualidade, a formação que os 
cursos devem proporcionar (MEC, 2003, p. 58). 

 

Os objetivos, os conteúdos e todas as demais especificações necessárias à elaboração 

das provas que compõem o ENC tinham por base as diretrizes e os conteúdos curriculares, 

bem como as exigências decorrentes dos novos cenários geopolíticos, culturais e econômicos 

que se esboçavam. Vale destacar que os conteúdos do Exame eram definidos por uma 

comissão de especialistas de cada curso de graduação a serem avaliados considerando a 

diversidade dos elementos compartilhados pelos projetos pedagógicos das instituições.  

Todos os alunos que estavam concluindo o curso durante o último ano deveriam 

prestar o Exame, já que esta era condição obrigatória para a obtenção do registro do diploma, 

independentemente do regime escolar em que estava matriculado e do resultado obtido. Desse 

modo, o ENC, que vigorou a partir de 1996, tornou-se obrigatório para todos os alunos 

formandos.  

A inscrição do graduando era de responsabilidade exclusiva da instituição de ensino. 

Os procedimentos para a realização das inscrições eram enviados às IES pelo Instituto de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). De acordo com Vianna (2003, p. 

61-62), o mesmo 

...nasceu sob o signo da contestação de alguns segmentos, inclusive 
professores e alunos, mas foi, entretanto, inteiramente aceito pela sociedade, 
que passou a utilizar seus resultados para fins de escolher cursos nas 
instituições mais bem situadas na classificação final, baseada parcialmente 
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no desempenho dos alunos em instrumentos de verificação do rendimento 
acadêmico. 

 

Já a formulação dos exames ficava a cargo das Comissões de Cursos, compostas por 

especialistas de “notório saber”, atuantes na área, designados por portaria ministerial após 

consulta às Comissões de Especialistas de Ensino da Secretaria da Educação Superior (SESu), 

ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), aos conselhos federais e 

associações nacionais de ensino de profissões regulamentadas. As Comissões de Cursos eram 

responsáveis pela definição dos objetivos, do perfil desejado do formando, das habilidades e 

conteúdos programáticos a serem avaliados. 

Seus membros, além de serem subsidiados pelas contribuições das organizações pelas 

quais foram indicados, contavam também com os subsídios encaminhados pelas instituições 

de ensino superior. Após este trabalho, as comissões orientavam as bancas elaboradoras dos 

instrumentos necessários para a confecção do Exame. O segundo instrumento eram 

questionários denominados questionário-pesquisa e questionário sobre impressão das provas, 

ambos aplicados aos estudantes. 

O primeiro era encaminhado aos graduandos inscritos pelas próprias IES, antes da 

realização do Exame, com o objetivo de colher informações socioculturais do grupo de 

graduandos e suas expectativas, bem como para caracterizar os cursos, a partir do ponto de 

vista de seus concluintes, quanto a recursos e instalações disponíveis, estrutura curricular e 

desempenho docente (MEC, 2003, p. 58-59).  

Já o segundo, era apresentado aos graduandos que participavam do Exame durante a 

realização da prova e seu objetivo era permitir o levantamento de dados sobre a 

 
opinião dos participantes a respeito do instrumento aplicado, buscando 
colher informações para o aperfeiçoamento das provas, no que tange à 
clareza e objetividade dos enunciados, adequação das informações 
fornecidas para a resolução das questões, adequação do tempo para a 
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realização da prova e o nível de dificuldade e extensão da prova (MEC, 
2003, p. 58-59). 

 

Às instituições de ensino superior eram reservadas algumas atribuições ao longo desse 

processo avaliativo, no sentido de:  

1) Fornecer o cadastro dos prováveis formandos do semestre (noventa dias antes da 

sua realização); 

2) Efetuar o registro do comparecimento do formando ao Exame, no cadastro 

escolar do aluno, após receber a informação do seu comparecimento; 

3) Colaborar com o processo de definição da abrangência do Exame, encaminhando 

às Comissões de Cursos sugestões de conteúdos curriculares básicos, bem como 

informações referentes ao perfil do profissional a ser formado, o projeto pedagógico 

do curso e elementos de cultura geral considerados relevantes; 

4) Utilizar os dados agregados como um dos subsídios para a avaliação, formulação 

ou reformulação de seu projeto e sua prática pedagógica. 

Por fim, a utilização dos resultados ocorria a partir do encaminhamento dos relatórios 

do ENC pelo INEP à Secretaria de Educação Superior (SESu), órgão do MEC, responsável 

pela política e gestão do sistema nacional de ensino de graduação.  

Desse modo, os resultados eram divulgados anualmente, garantindo-se que as notas 

não seriam registradas no histórico escolar, e que os resultados individuais obtidos seriam 

fornecidos exclusivamente a cada aluno (OLIVEIRA e CATANI, 1996, p. 10).  

A partir daí, a SESu/MEC utilizava-os para orientar suas ações no sentido de estimular 

e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino. Assim, segundo 

Gomes (2002, p. 282), a lógica seria a seguinte: 

... cursos e instituições de ensino superior têm que ser avaliados; os 
resultados das avaliações devem ser analisados; e as conclusões das análises 
têm que ser levadas em consideração no momento em que uma instituição 
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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. 

 

No entanto, Oliveira e Catani (1996) afirmam que embora a Lei nº 9.131, de 24 de 

novembro de 1995, afirmasse que os exames seriam utilizados para orientar as ações do 

ministério “no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da 

qualidade do ensino”, especialmente através da elevação da qualificação dos docentes (art. 

4º), nas divulgações se sobressaiam a classificação das IES e, como conseqüência, a 

expectativa de fechamento ou credenciamento automático dos cursos e, até, de instituições.  

Sendo assim, ao MEC caberia a importante e significativa missão de controlar os 

resultados das avaliações e aplicar as possíveis punições às instituições que não atingissem os 

parâmetros desejados (VIANNA, 2003, p. 77).  

Como vemos, os resultados de exames nacionais de avaliação como o ENC acabavam 

por ser utilizados no estabelecimento de rankings institucionais. Desse modo,  

 
...as instituições precisavam galgar um lugar no ranking, uma vez que as 
maiores fatias dos recursos eram destinadas às melhores instituições. 
Promove-se, inequivocamente, uma “corrida” da clientela por vagas nesses 
estabelecimentos, em tese, capazes de aglutinar os mais competentes 
professores e alunos (SHIROMA, 2000, p. 119, grifos da autora).  

 

Uma outra iniciativa implementada no governo FHC para complementar o ENC foi a 

Análise das Condições de Oferta dos Cursos de Graduação (ACOC), através do Decreto nº 

2.026/96, que após ter sido revogado, centralizou os procedimentos da ACOC no Decreto nº 

3.860, de 9 de julho de 2001. 

O ENC, iniciado em 1996, tinha por objetivo avaliar os cursos de graduação nos 

aspectos relacionados ao ensino. A Avaliação das Condições de Oferta tinha por finalidade 

verificar como estavam funcionando os cursos de graduação, em relação à qualificação do 
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corpo docente, à organização didático-pedagógica e às instalações físicas (FORSTER et al, 

2005, p.121).  

Essa avaliação era realizada in loco por uma comissão de professores, previamente 

inscritos e posteriormente selecionados, com o propósito de reconhecer ou renovar o 

reconhecimento de um curso de graduação. De acordo com Oliveira e Catani (1996, p. 11), 

essa análise era realizada por Comissões de Especialistas estrategicamente designadas para 

avaliar os cursos submetidos ao “Provão” em 1996 e 1997, por meio de visitas aos locais de 

funcionamento. 

Ao longo da ACOC, avaliadores externos visitavam os cursos que participavam do 

Provão para verificar a qualificação do corpo docente, organização didático-pedagógica e 

instalações. Além disso, a mesma tinha o caráter de credenciamento e descredenciamento das 

IES. 

Como resultado, os especialistas deveriam obedecer à seguinte escala de conceito após 

análise de alguns indicadores que, segundo Chaves (1991, p. 111), encontravam-se previstos 

no revogado Decreto nº 2.026/96: CMB - Condições Muito Boas (padrão de excelência); CB - 

Condições Boas (padrão de qualidade); CR - Condições Regulares (padrão mínimo 

adequado); e CI - Condições Insuficientes (exigem mudanças em caráter de urgência). Desse 

modo, concordamos com os autores abaixo, sobre a política avaliativa na era FHC:  

 
...pode-se afirmar que o sistema instituído está centrado na avaliação 
individual das IES, mediante trabalho de Análise das Condições de Oferta 
dos Cursos a ser efetuado pelas Comissões de Especialistas designadas pelo 
MEC, bem como na avaliação dos cursos de graduação, através do ENC 
(OLIVEIRA E CATANI, 1996, p. 8). 

 

 Vale destacar ainda que essa avaliação ocorria por intermédio de professores de outras 

IES que visitavam as instituições a serem avaliadas por dois ou três dias e faziam a análise 

através do preenchimento de um questionário previamente formulado pelo MEC. Desse 

modo, cerca de 30 dias antes da visita, os professores recebiam um roteiro de “avaliação” na 
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forma de um outro questionário que embasaria os dados objetivos da análise dos professores 

visitantes. 

Após a visita, os questionários eram submetidos à SESu, eram produzidos relatórios 

com vistas a sistematizar o trabalho avaliativo realizado, analisar os resultados e encaminhar 

as possíveis recomendações sugeridas para as instituições avaliadas. 

É importante destacar que o discurso presente na política avaliativa do governo FHC 

se articula com a percepção de que as instituições devem tomar conhecimento dos resultados 

do processo avaliativo. Assim, após o processo avaliativo, cujos procedimentos foram 

relatados, o resultado da análise era enviado, estabelecendo-se nesse caso, um prazo para que 

as instituições melhorassem seu desempenho. Ou seja, a lógica era a de que fossem 

determinados prazos para que as instituições regularizem a situação, caso contrário, as 

mesmas seriam punidas. 

 

2.2.2 A Política de Avaliação no Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

 A política de avaliação do governo Lula se expressa com a instituição do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a partir do trabalho da Comissão 

Especial de Avaliação (CEA), tendo por finalidade 

 
...analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e 
estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da 
Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, 
metodologias e critérios utilizados (MEC, 2004a, p. 7). 
 

 O SINAES é composto por três componentes principais: a Avaliação das Instituições 

de Educação Superior (AVALIES); a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG); e a 

Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE). Como órgão colegiado de supervisão e 
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coordenação do SINAES, caberá à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior14 

(CONAES) estabelecer diretrizes, critérios e estratégias para a sua operacionalização. Dentre 

as suas diretrizes para a avaliação das instituições encontravam-se 

 
comparar o projeto da IES e a sua realidade institucional, ou seja, melhorar 
a qualidade acadêmica significa, no contexto de cada instituição, diminuir a 
distância entre ambos; construir uma proposta de auto-avaliação voltada 
para a globalidade da instituição, buscando dimensionar a relação entre o 
projeto institucional e sua prática, para reformulá-lo no planejamento e nas 
ações futuras da instituição; e elaborar uma metodologia que organize as 
atividades dos diferentes atores envolvidos no processo avaliativo, 
buscando a construção de um sistema integrado (MEC, 2004a, p. 17). 
 

 
 A CONAES é composta por 13 membros: cinco especialistas em avaliação ou gestão 

universitária, três oriundos de organizações representativas dos segmentos universitários e 

cinco representantes do Ministério da Educação (CAPES, SESu, INEP, SEMTEC e SEED) e 

suas atribuições são as seguintes (MEC, 2004a, p. 18):  

 

1) Coordenar o processo de avaliação articulado e coerente em âmbito nacional; 

2) Estabelecer diretrizes para o recrutamento e capacitação de avaliadores;  

3) Analisar os relatórios de avaliação consolidados pelo INEP e, a partir deles, elaborar 

pareceres conclusivos, encaminhando-os às instâncias competentes; 

4) Integrar os instrumentos de avaliação e de informação;  

5) Promover seminários, debates e reuniões nas áreas de sua competência;  

6) Estimular a formação de pessoal para as práticas de avaliação da educação superior;  

7) Assegurar a qualidade e a coerência do SINAES, promovendo o seu aperfeiçoamento 

permanente;  

8) Oferecer subsídios ao Ministério da Educação para a formulação de políticas de 

educação superior de curto e longo prazo. 
                                                 
14 A CEA, criada pela portaria SESu de 28 de abril de 2003, sugere ao MEC a criação da CONAES, “cuja 

competência será a de coordenar e supervisionar o SINAES, assegurando o adequado funcionamento da 
avaliação, o respeito aos princípios e orientações gerais, o cumprimento das exigências...” (MEC, 2003, p. 97). 
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 De acordo com as Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior, 

como características do SINAES podemos citar: a avaliação institucional como centro do 

processo avaliativo, a integração de diversos instrumentos com base em uma concepção 

global e o respeito à identidade e à diversidade institucionais (MEC, 2004a, p. 7). 

 Como componentes do SINAES, têm-se: a Auto-Avaliação, a Avaliação Externa, o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), as Condições de Ensino e 

instrumentos de informação (censo e cadastro). Tais processos avaliativos serão coordenados 

e supervisionados pela CONAES15 (MEC, 2004a). 

 A Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES) é o centro de 

articulação do sistema de avaliação, composto por duas etapas principais: a auto-avaliação, 

coordenada pelas Comissões Próprias de Avaliação e a avaliação externa, realizada por 

comissões de especialistas designadas pelo INEP.  

Para implementar a auto-avaliação, as instituições públicas e privadas deverão 

constituir a CPA, no prazo de sessenta dias após a aprovação do projeto institucional. Todas 

as comissões precisam ser cadastradas no INEP, como a primeira etapa de uma interlocução 

sistemática e produtiva com vistas à efetiva implementação do SINAES (MEC, 2004a, p. 7). 

Como vemos, a proposta do SINAES prevê que a avaliação envolva duas grandes 

etapas: a auto-avaliação16 ou avaliação interna e a hetero-avaliação ou avaliação externa, que 

posteriormente se somarão aos outros dados coletados com o intuito de articulação das 

informações numa análise compreensiva. Nesse processo, 

 
A avaliação interna precede a externa e é coordenada pela CPA que deve 
desenvolver,..., um processo de preparação, um de desenvolvimento, e, por 

                                                 
15 A CONAES dará respaldo político, técnico e legitimidade ao SINAES, assegurando a melhoria do sistema 

mediante a capacitação de pessoal, organização sistemática de comissões de avaliação, recebimento e 
distribuição de relatórios, encaminhamento de recomendações às instâncias competentes, garantia de 
preservação dos procedimentos gerais e divulgação ao público das análises consolidadas pelo sistema (MEC, 
2003, p. 97). 

16 A auto-avaliação é entendida no âmbito do SINAES como um processo social e coletivo de reflexão, produção 
de conhecimentos sobre a instituição e os cursos, compreensão de conjunto, interpretação e trabalho de 
transformação (MEC, 2003, p. 103). 
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último, uma etapa de consolidação. A IES é autônoma na sua proposição, 
podendo eleger metodologias e instrumentos bem como os formatos de 
abordagem para o alcance de seus objetivos. Na perspectiva do SINAES, 
entretanto, a auto-avaliação deve privilegiar os processos coletivos sobre os 
individuais, centrando sua dinâmica mais nos processos e objetivos do que 
nas pessoas (CUNHA, 2005, p. 204-205). 

 

 É importante destacar ainda que a constituição da CPA também é mencionada no 

artigo 11º da Lei nº 10.861/04, afirmando que cada instituição pública ou privada constituirá 

uma CPA com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, 

de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP.  

Como vemos, a auto-avaliação constitui-se no primeiro instrumento a ser incorporado 

ao conjunto de instrumentos pertencentes ao processo de regulação e avaliação, que se propõe 

a ser global. Segundo as Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a 

organização do processo de auto-avaliação prevê a ocorrência das seguintes etapas: 

preparação, desenvolvimento e consolidação do processo de avaliação (MEC, 2004a, p. 21).  

Na etapa de preparação serão necessárias as seguintes ações: a constituição da CPA, a 

sensibilização interna em cada instituição, os seminários regionais de avaliação promovidos 

pela CONAES e pelo INEP, o envolvimento da comunidade acadêmica e a elaboração da 

proposta de avaliação (MEC, 2004a, p. 23-24).  

Na etapa de desenvolvimento, após a definição prévia da proposta e do planejamento 

da avaliação, serão desenvolvidas as seguintes atividades: implementação dos procedimentos 

de coleta e análise das informações, conforme definida no Projeto de Avaliação SINAES, em 

consonância com as proposições contidas no documento Orientações Gerais; elaboração de 

relatórios parciais relativos às diferentes etapas de auto-avaliação e avaliação externa; 

integração com os demais instrumentos de avaliação do SINAES; detalhamento da avaliação 

externa, em sintonia com as orientações da CONAES; elaboração de relatórios parciais ou 

finais da avaliação interna e externa; revisão do Projeto de Avaliação SINAES da IES e 
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replanejamento das atividades para a continuidade do processo de avaliação (MEC, 2004a, p. 

26). 

Finalmente, na etapa de consolidação, será possibilitada a reflexão e elaboração de 

propostas com relação às políticas institucionais, adequação, redefinição da atuação ou da 

missão institucional. É importante destacar que a avaliação interna ou auto-avaliação tem 

como principais objetivos,  

 
...produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos 
problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 
profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as 
relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais 
efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da 
relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar 
contas à sociedade (MEC, 2004b, p. 9). 

 

 Desse modo, de acordo com o projeto de cada instituição e com a participação dos 

segmentos da comunidade acadêmica, é realizada a coleta e análise dos dados, o que irá 

permitir posteriormente a análise da coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e sua realização. Vale destacar que esse conjunto de dados, principalmente após o 

trabalho de análise e interpretação, irá compor uma visão diagnóstica dos processos 

pedagógicos, científicos e sociais da instituição, possibilitando a identificação de possíveis 

causas de problemas, bem como possibilidades de resoluções. 

 Cabe ainda destacar que a CPA tem por função coordenar e articular o processo 

interno de avaliação da instituição. Ela é composta por segmentos da comunidade acadêmica 

(docente, discente e técnico-administrativo) e representantes da sociedade civil organizada, 

que prestarão contas de suas atividades aos órgãos colegiados superiores, apresentando 

relatórios e pareceres. Sendo assim, 

 
O processo de auto-avaliação é de responsabilidade de cada instituição, que 
buscará obter a mais ampla e efetiva participação da comunidade interna 
nas discussões e estudos, sendo recomendável que nesse processo também 
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conte, a seu critério, com a colaboração de membros da comunidade 
externa, especialmente de ex-alunos e representantes daqueles setores 
sociais mais diretamente envolvidos com a IES (MEC, 2003, p. 101-102). 

  

De modo combinado e complementar, após a auto-avaliação ou avaliação interna, 

realiza-se a avaliação externa ou hetero-avaliação, ou seja, “uma vez realizado um 

significativo processo de auto-avaliação e consolidado um relatório consistente, detalhado e 

aprovado por suas instâncias superiores, a IES se submete a uma avaliação externa” (MEC, 

2003, p. 104). 

Assim, o relatório de auto-avaliação deve ser encaminhado à Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES), que por sua vez o encaminhará à Comissão 

Externa de Avaliação de cada IES. 

De acordo com o MEC (2004a, p. 21), a avaliação externa é composta por duas etapas. 

A primeira seria a visita dos avaliadores à instituição para obter informações adicionais com 

os dirigentes, o corpo docente, discente e técnico-administrativo, como também observar 

documentos e instalações das instituições. A segunda etapa consiste na elaboração do relatório 

de avaliação institucional, baseando-se no relatório de auto-avaliação, nos documentos e 

informações coletadas, entrevistas realizadas e demais atividades desenvolvidas ao longo da 

visita. Assim, 

 
na primeira etapa, depois de ter apreciado o relatório de auto-avaliação 
(antecipadamente disponibilizado), os avaliadores externos deverão manter 
interlocução com os dirigentes e com o corpo docente, discente e técnico-
administrativo, com o objetivo de conhecer, em maior profundidade, como 
são desenvolvidas as atividades da IES. A comissão de avaliadores também 
terá acesso aos documentos e às instalações da instituição, a fim de obter 
informações adicionais que considerem necessárias para que o processo seja 
o mais completo possível (MEC, 2004a, p. 21-22). 

 

A primeira etapa corresponde a uma pesquisa exploratória, onde os avaliadores 

mantêm contato com a comunidade acadêmica e com os documentos, que somados aos dados 
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já descritos na auto-avaliação, formarão um relatório sobre a instituição, que se consolidará 

após a segunda etapa. Nesta, 

 
a comissão de avaliadores elabora o relatório de avaliação institucional, 
tendo por base o relatório de auto-avaliação, os documentos da instituição, 
as informações advindas dos diversos processos avaliativos (ENADE e 
Avaliação dos Cursos), as consultas desenvolvidas pelo Ministério da 
Educação (Censo, Cadastros, Relatórios CAPES), a realização de 
entrevistas e as demais tarefas desenvolvidas durante a visita (MEC, 2004a, 
p. 22). 

 

Como vemos, a avaliação externa é uma dimensão importante no processo de 

avaliação institucional da política de avaliação do governo Lula, na medida em que se acredita 

na importância da visita e apreciação de comissões de especialistas externos à instituição, 

visando contribuir para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelas IES. 

 Podemos dizer que a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) busca avaliar os 

cursos por meio de instrumentos e procedimentos que incluem as visitas in loco de comissões 

externas. A periodicidade desta avaliação depende diretamente do processo de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os cursos estão sujeitos (MEC, 2004b, 

p. 8). 

Já a avaliação do desempenho dos estudantes, de acordo com o artigo 5º da portaria 

MEC nº 2.051, tem por objetivo  

 
acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho dos estudantes 
em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares 
do respectivo curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às 
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências 
para compreender temas ligados à realidade brasileira e mundial e a outras 
áreas do conhecimento  (MEC, 2004). 

 

A mesma será realizada a partir da aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) em dois momentos do percurso acadêmico do estudante: no primeiro e 

no último ano. As áreas do conhecimento serão divididas em três grandes grupos que terão 

seus cursos avaliados a cada três anos. 
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 Realizado por amostragem, o Exame será componente curricular obrigatório, 

constando no histórico escolar do aluno a sua participação ou, quando for o caso, a dispensa 

pelo MEC. As instituições serão responsáveis pelo fornecimento, ao INEP, da relação de 

todos os alunos aptos a participar da prova. 

 A qualidade dos cursos de graduação será verificada por meio da Avaliação das 

Condições de Ensino (ACE), realizada mediante visitas de comissões de especialistas das 

respectivas áreas do conhecimento. Na ACE serão avaliadas, principalmente, três dimensões: 

corpo docente, instalações e organização didático-pedagógica. 

A coleta de informações será realizada através do Censo da Educação Superior 

(integrado ao SINAES e incluindo informações sobre atividades de extensão; do Cadastro de 

Cursos e Instituições) e da CPA (criada nas IES com a atribuição de conduzir os processos de 

avaliação interna da instituição, da sistematização e de coleta de informações). 

 Já a divulgação dos resultados abrange tanto dados coletados (dados do censo, do 

cadastro), quanto de avaliação de mérito e de valor (pareceres das comissões de avaliação, 

informações sobre infra-estrutura, desenvolvimento profissional e condições de trabalho do 

corpo docente e técnico-administrativo, acervo bibliográfico, condições dos laboratórios 

didáticos e de pesquisa). 

Os mesmos subsidiarão processos de regulação que compreendem: credenciamento e 

renovação de credenciamento de IES; autorização e reconhecimento de cursos. 

 
Os resultados do processo de avaliação da instituição, envolvendo auto-
avaliação e avaliação externa, expressos nesse relatório, serão 
encaminhados à CONAES para a elaboração de seu parecer conclusivo. 
Esse parecer, ..., será a base para subsidiar a melhoria da qualidade 
acadêmica e o desenvolvimento de políticas internas da IES... (MEC, 
2004a, p. 22).  
 

 Os resultados insatisfatórios serão considerados na celebração de um protocolo de 

compromisso firmado entre a IES e o MEC, onde serão estabelecidos encaminhamentos e 
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ações, com indicação de prazos e métodos visando a superação das dificuldades encontradas 

nas IES. De acordo com as Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior, 

 
Os processos avaliativos internos e externos são concebidos como subsídios 
fundamentais para a formulação de diretrizes para as políticas públicas de 
educação superior e também para a gestão das instituições, visando à 
melhoria da qualidade da formação, da produção de conhecimento e da 
extensão, de acordo com as definições normativas de cada tipo de 
instituição e as opções de cada estabelecimento de ensino (MEC, 2004a, p. 
9). 
 
 

 Assim, após a caracterização das políticas, apresentamos em seguida os procedimentos 

metodológicos utilizados que nos possibilitaram a caminhada rumo aos objetivos propostos no 

presente estudo. 
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CAPÍTULO 3 POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
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3.1 Políticas de Avaliação para a Educação Superior nos Governos FHC e Lula 

O presente capítulo examina as políticas de avaliação da educação superior nos 

governos de FHC e Lula a partir da análise comparativa dos textos e documentos da política 

de educação superior, entre os quais se encontram a legislação educacional pertinente e os 

que reúnem dados sobre as diferentes dimensões das políticas de avaliação dos dois governos. 

As condições de produção e reprodução do discurso que culminou na 

institucionalização do SINAES são múltiplas. Em primeiro lugar, o discurso avaliativo do 

SINAES origina-se das consultas públicas e debates realizados durante o ano de 2003, sob a 

coordenação da Comissão Especial de Avaliação (CEA)17. Neste caso, deve-se registrar que 

os debates e as proposições refletem o conhecimento especializado acumulado, que passou a 

ganhar conotações políticas e ideológicas em função dos sujeitos sociais que o encaminham.  

Em segundo lugar, o SINAES incorpora, reproduz e ressignifica o discurso avaliativo 

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

pode ser verificado no Documento básico: avaliação das universidades brasileiras (BRASIL, 

1993) quando comparado com o do SINAES (Lei nº 10.861/2004; MEC, 2003). Em terceiro 

lugar, a política avaliativa em vigor durante o governo FHC influencia e contribui para a 

produção do novo discurso da política de avaliação do governo Lula. 

A influência da política anterior na produção do novo discurso avaliativo será 

demonstrada no decorrer deste capítulo. No entanto, é importante chamar atenção para as 

variadas formas através das quais se processou a “influência” do discurso da política 

previamente estabelecida sobre a que estava em processo de formulação e que se encontra em 

processo de implementação. Uma dessas formas pode ser verificada através da negação dos 

princípios orientadores da política passada, o que implica a afirmação de outros princípios, 
                                                 
17 A Comissão Especial de Avaliação (CEA) foi instalada pelo ex-ministro da educação Cristóvão Buarque, 

através das portarias MEC/SESU nº 11 de 28/04/2003 e nº 19 de 27/05/2003, “com a finalidade de analisar, 
oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação dos processos e 
políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e 
critérios utilizados”. 
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que carregam diferenças significativas de concepções de educação, sociedade e avaliação. 

Outra forma de influência pode ser observada na incorporação, não explícita, de categorias 

inerentes à política de avaliação anterior e, por último, através da ressignificação dos 

instrumentos e procedimentos de avaliação, particularmente evidenciada no ENADE quando 

comparado ao Exame Nacional de Cursos. 

A principal iniciativa da política de avaliação que foi construída durante o governo 

Lula se encontra no documento “SINAES: bases para uma proposta de avaliação da educação 

superior”, que foi submetida à apreciação da sociedade civil organizada. O fragmento do 

texto, que objetiva explicitar o contexto de produção do SINAES, explicita que 

 
Uma vez lançadas as bases para a nova proposta (elas próprias resultado de 
ampla consulta à comunidade acadêmica e à sociedade civil organizada), o 
texto foi submetido a inúmeros debates no MEC, nos fóruns de reitores e 
pró-reitores, nos sindicatos, nas sociedades científicas, na mídia, na 
academia, no parlamento e na sociedade em geral (MEC, 2004c, p. 7).  

 

Observa-se, acima, uma referência explícita ao lançamento das bases para uma nova 

proposta. Se se refere a uma nova proposta, então seus autores devem ter como parâmetro o 

velho, ou seja, a já instituída “política” de avaliação, expressa, sobretudo, nos instrumentos de 

avaliação que são o Exame Nacional de Cursos e a Avaliação das Condições de Ofertas em 

destaque no governo FHC. 

Por outro lado, o fragmento do discurso citado destaca o caráter aberto, consultivo e 

participativo do processo de formulação coletiva do SINAES, ou, para falar de forma mais 

ampla, da política de avaliação para a educação superior do governo Lula. Daí porque a nova 

proposta, nas palavras de um dos membros da Comissão Especial de Avaliação, “não era uma 

proposta pronta, acabada, mas a base, o ponto de partida para a construção de um sistema 

nacional de avaliação da educação superior” (MEC, 2004c, p. 7). 

Face ao elevado nível de consenso construído ao longo do processo de formulação do 

SINAES, a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, foi aprovada por ampla maioria no 
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Congresso Nacional, institucionalizando, assim, o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). 

Comparando-se os processos de formulação das políticas de avaliação nos governos 

FHC e Lula, observam-se diferenças significativas, uma vez que, como afirma Gomes (2001, 

p. 68), 

 
o contexto de formulação do Exame Nacional de Cursos não foi marcado 
por preocupações em torno de participação, representatividade e 
legitimidade política, como foi o PAIUB18. A principal preocupação era a 
de implantar um instrumento de gerenciamento político que fosse capaz de 
permitir ao MEC o exercício da regulação e acompanhamento do ensino de 
graduação. 
 
 

No âmbito da produção discursiva, a política de avaliação no governo FHC foi 

formulada pelo MEC e institucionalizada a partir de leis, decretos e portarias ministeriais. 

Não se trata de um sistema, mais de iniciativas isoladas que se pressupõem complementares. 

Ainda segundo Gomes (2003, p. 136), foram excluídas do processo de formulação as 

associações representativas dos setores universitários e demais atores representativos do 

campo da educação superior.  

Essa realidade revela a adoção de uma política originada de um modo fechado, que 

se traduz a partir de uma postura governamental que pode ser entendida como 

centralizadora nas decisões. A partir daí, no âmbito do consumo, a implementação desta 

política articulada com seu modo de elaboração, encontra respaldo essencialmente no 

determinismo da lei, que fixa diretrizes e determinações, visando o cumprimento das 

mesmas ao longo da avaliação dos cursos e instituições.  

Nesse processo, não eram valorizadas questões como a participação, parcerias e 

negociações entre o MEC e setores universitários. Contudo, no caso do governo Lula, a 

                                                 
18 Sobre o PAIUB, ver capítulo 2, no qual se apresentam questões referentes à problemática da avaliação 

educacional, como também uma breve revisão das iniciativas de avaliação implantadas a partir de 1980. Ver 
também Dias Sobrinho (2000); Silva Jr e Sguissardi (2001) e Gomes (2003). 
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formulação das iniciativas de avaliação aconteceu de um modo diferenciado. Nesse caso, 

observamos, em relação ao governo anterior, que o processo de formulação da política de 

avaliação teve como principal característica a abertura maior à participação de outros 

membros da sociedade civil e não só dos técnicos do MEC. 

Podemos destacar inclusive, como exemplo, fragmentos presentes na Lei nº 10.861, 

art. 2º, IV, quando afirmam que o SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de 

cursos e de desempenho dos estudantes, deverá assegurar “a participação do corpo 

discente, docente e técnico administrativo das instituições de educação superior, e da 

sociedade civil, por meio de suas representações” (BRASIL, 2004). 

Conforme redigido no capítulo 2, a CONAES19 é responsável por formular e 

operacionalizar as ações da política de avaliação no governo Lula. Por não ser uma 

comissão majoritariamente governista, acreditamos que houve um esforço maior por parte 

do governo Lula no sentido de estimular a representação de segmentos acadêmicos, na 

construção de sua política de avaliação, uma vez que a mesma foi construída levando-se 

em consideração a contribuição de representações científico-acadêmicas. 

Sendo assim, é inegável a importância da proposta de construção da política de 

avaliação no governo Lula, abrindo a possibilidade de participação, mesmo que limitada, 

na medida em que estimula o debate sobre a importância do engajamento de diversos 

segmentos da comunidade acadêmica ao longo do processo de formulação das políticas 

públicas, representando um avanço em relação ao governo anterior. 

                                                 
19 De acordo com o artigo 7º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a composição da CONAES envolve: 1 

representante do INEP; 1 representante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES); 3 representantes do MEC, sendo um obrigatoriamente do órgão responsável pela regulação e 
supervisão da educação superior; 1 representante do corpo discente das instituições de educação superior; 1 
representante do corpo docente das instituições de educação superior; 1 representante do corpo técnico-
administrativo das instituições de educação superior; e 5 membros, indicados pelo MEC, escolhidos entre 
cidadãos com notório saber científico, filosófico e artístico, e reconhecida competência em avaliação ou gestão 
da educação superior. 
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Feitas as observações iniciais sobre os processos de formulação da política de 

avaliação, passemos, pois, à sua caracterização. Em que consiste a avaliação da educação 

superior no período FHC e no período Lula? 

No primeiro governo, a política de avaliação foi coordenada pelo MEC, órgão 

responsável pela avaliação de cursos, programas e instituições de ensino superior. O Decreto 

nº 3.860, de 9 de julho de 2001, traçou as diretrizes e procedimentos da referida política, no 

tocante à avaliação de cursos e instituições de ensino superior. Todo processo avaliativo no 

governo FHC foi estruturado a partir das seguintes ações: 

 
I - avaliação dos principais indicadores de desempenho global do sistema 
nacional de educação superior, por região e Unidade da Federação, segundo 
as áreas do conhecimento e a classificação das instituições de ensino 
superior, definidos no Sistema de Avaliação e Informação Educacional do 
INEP; II - avaliação institucional do desempenho individual20 das 
instituições de ensino superior; III - avaliação dos cursos superiores, 
mediante a análise dos resultados do Exame Nacional de Cursos e das 
condições de oferta de cursos superiores (BRASIL, 2001, grifos nossos). 

 
 
Diferentemente das iniciativas pontuais e isoladas de avaliação que caracteriza o 

governo FHC, o cerne da política de avaliação no governo Lula foi a construção de um 

Sistema (Nacional de Avaliação da Educação Superior), que se materializa a partir da 

introdução de procedimentos avaliativos que se orientam pelos princípios da “educação como 

direito social e dever do Estado, regulação e controle, respeito à identidade e à diversidade 

institucionais em sistemas diversificados, globalidade, legitimidade técnica, ética e política e 

continuidade” (MEC, 2003). 

                                                 
20 De acordo com o Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, a avaliação do desempenho individual das 

instituições de ensino superior deverá considerar os seguintes itens: a) grau de autonomia assegurado pela 
entidade mantenedora; b) plano de desenvolvimento institucional; c) independência acadêmica dos órgãos 
colegiados da instituição; d) capacidade de acesso a redes de comunicação e sistemas de informação; e) 
estrutura curricular adotada e sua adequação com as diretrizes curriculares nacionais de cursos de graduação; 
f) critérios e procedimentos adotados na avaliação do rendimento escolar; g) programas e ações de integração 
social; h) produção científica, tecnológica e cultural; i) condições de trabalho e qualificação docente; j) a 
auto-avaliação realizada pela instituição e as providências adotadas para saneamento de deficiências 
identificadas; e l) os resultados de avaliações coordenadas pelo Ministério da Educação. 
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A chave da concepção e, portanto, da compreensão da avaliação da educação superior 

no governo Lula, está na idéia de sistema e como ele deve operar. Nela reside a compreensão 

mais profunda dos formuladores da política, e o seu entendimento ou não, pelos diversos 

atores, podendo representar o êxito relativo da política de avaliação. 

A lógica, nesse momento histórico, é a de vivenciar um sistema que articule várias 

modalidades avaliativas visando uma avaliação global da instituição. De acordo com Saviani 

(2000, p. 80), sistema “é a unidade de vários elementos intencionalmente reunidos, de modo a 

formar um conjunto coerente e operante. (...) Com efeito, o sistema nasce da tomada de 

consciência da problematicidade de uma situação dada, ele surge como forma de superação 

dos problemas que o engendram”.  

Sendo assim, um dos grandes diferenciais da política de avaliação adotada no governo 

Lula foi o destaque dado à importância de se gerar e gerir uma estrutura sistêmica de 

avaliação, como também construir uma “nova” cultura avaliativa nas instituições. Do ponto 

de vista comparativo, observamos que no governo anterior tais interesses não permeavam a 

estruturação nem a formulação da política avaliativa proposta, que se caracterizou por ser 

uma política pontual e fragmentada, baseada em iniciativas isoladas de avaliação, não 

havendo a preocupação com a integração dos procedimentos avaliativos. 

A idéia de se constituir um sistema denota um entendimento de globalidade, 

integração e articulação de etapas de avaliações, que somadas numa visão global, irão 

conduzir às finalidades do SINAES. De acordo com o art 1º da resolução do INEP nº 1, de 4 

de maio de 2005,  

 
A sistemática de avaliação in loco dos cursos superiores fundamenta-se nos 
princípios, diretrizes e dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES) - Lei n° 10.861/2004 -, que tem como 
elementos-chave a integração, a articulação e a totalidade das várias 
modalidades avaliativas (INEP, 2005, grifos no original). 
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 Sendo assim, podemos questionar: a que tipos de discurso nos remetem os textos 

encontrados nas determinações das políticas avaliativas dos governos estudados? Que 

elementos foram utilizados no processo de produção e interpretação dos textos por parte dos 

seus formuladores, a serem problematizados, no sentido de se identificar e analisar a prática 

discursiva e suas implicações para as práticas sociais? 

Podemos perceber que as estratégias de avaliação no governo FHC se caracterizaram 

pela implantação de três iniciativas isoladas, baseadas em indicadores de performance das 

instituições e dos estudantes, ou seja, a análise dos principais indicadores de desempenho 

global do sistema nacional de ensino superior, a avaliação do desempenho individual das 

instituições de ensino superior, e o desempenho dos estudantes, dimensão focalizada através 

dos resultados obtidos no Exame Nacional de Cursos (ENC) que, juntamente com a análise 

das condições de oferta dos cursos, compõem a política de avaliação desse governo.  

Vale destacar que com relação à Análise das Condições de Oferta dos Cursos 

(ACOC), o processo de formulação se deu de forma centralizada e foi instituída através de 

decreto, que definia como principal objetivo analisar as condições de oferta dos cursos de 

graduação nas instituições de ensino superior, considerando os indicadores21 presentes no 

art.17º do Decreto nº 3.860 de 9 de julho de 2001.  

Verifica-se que a preocupação principal da política de avaliação no governo FHC era 

avaliar desempenhos institucionais e competências individuais (desempenho dos estudantes). 

Nesse processo, a observação do desempenho era realizada e finalizada com a atribuição de 

conceitos e pareceres que podiam ser favoráveis ou não às instituições. 

                                                 
21 A análise das condições de oferta de cursos superiores será efetuada por comissões de especialistas 

devidamente designadas, e considerará: I - organização didático-pedagógica; II - corpo docente, 
considerando principalmente a titulação, a experiência profissional, a estrutura da carreira, a jornada de 
trabalho e as condições de trabalho; III - adequação das instalações físicas gerais e específicas, tais como 
laboratórios e outros ambientes e equipamentos integrados ao desenvolvimento do curso; e IV - bibliotecas, 
com atenção especial para o acervo especializado, inclusive o eletrônico, para as condições de acesso às 
redes de comunicação e para os sistemas de informação, regime de funcionamento e modernização dos 
meios de atendimento (BRASIL, 2001). 
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No caso do ENC, eram atribuídos às instituições conceitos que variavam de A a E. Já 

na Análise das Condições de Oferta dos Cursos, os indicadores eram avaliados julgando-se, a 

partir das observações realizadas em cada instituição, se as condições das mesmas estavam 

muito boas, boas ou insuficientes.  

Tal perspectiva de política de avaliação está pautada em pressupostos produtivistas. 

Ou seja, verificar o desempenho se faz importante dentro de uma lógica de política que se 

preocupa simplesmente em saber se os estudantes das instituições de ensino superior dispõem 

ou não de competências indispensáveis à execução de suas atividades no mundo do trabalho. 

A política educacional como um todo e sua articulação com a conjuntura produzida por este 

governo, o neoliberalismo, define que as instituições devem ser avaliadas de acordo com seus 

desempenhos.  

A perspectiva de desempenho adotada nesse governo se articula à necessidade de uma 

instituição ser ou não eficiente do ponto de vista do mercado. Ou seja, para que o desempenho 

de determinada instituição seja satisfatório, a mesma tem que apresentar rendimento nas 

atividades desempenhadas, e esse desempenho será “medido” com o propósito de atribuir 

conceitos e estabelecer rankings das instituições que, divulgados no mercado, passam a 

expressar a atuação desejada ou não das instituições de acordo com o trabalho vivenciado ao 

longo da execução de suas atividades. 

Sendo assim, todos os cursos e instituições de ensino superior deveriam ser avaliados 

tendo por base os resultados apresentados, que eram analisados a partir de indicadores de 

desempenho levados em consideração no momento em que uma instituição é avaliada pelo 

MEC, e coloca seus projetos à disposição para observação e análise a partir das práticas 

avaliativas. 

Podemos observar que o desempenho e a avaliação atrelada à questão da certificação, 

se atendidos os padrões mínimos, constituem mecanismos que visam medir e quantificar os 



 100

produtos educativos. Tais interesses permearam as políticas de avaliação no governo FHC, 

sendo fruto da aplicação nas políticas de uma racionalidade muito mais mercadológica do que 

pedagógica. 

Esses objetivos encontram-se articulados às pretensões da reforma da educação 

superior no governo FHC, no âmbito da avaliação educacional, uma vez que há a 

preocupação com o estabelecimento de metas educativas nacionais, coerentes com os 

objetivos sociais e econômicos que requerem currículos mínimos e um sistema padronizado 

de avaliação através de testes de rendimento, por sua vez apoiados em sistemas de 

indicadores internacionais (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 146). 

 Os testes de rendimento acabam por mobilizar nas instituições e entre os estudantes 

práticas sociais competitivas, uma vez que são destinados a aferir competências e 

desempenhos. De acordo com Broadfoot (apud GOMES, 2001, p. 15), “estudantes e 

instituições de ensino têm que provar competência para desempenhar suas funções específicas 

na sociedade. No primeiro caso, como futuros profissionais habilitados e treinados e, no 

segundo, como instituições competentes para oferecer um serviço de qualidade”. 

 Importante é destacar, nesse momento, que toda a competição pressupõe um critério 

para a caracterização do sucesso e do fracasso, da vitória e da derrota. Na universidade 

neoliberal, tal critério é fornecido pelos sistemas de avaliação. Quanto mais intensa é uma 

competição, maior é a concentração dos participantes em seu objetivo essencial, o de sair 

vitorioso. 

Em ambos os casos, tanto instituições como estudantes são certificados pelo Estado. 

Nesse processo, a regulação estatal servirá para favorecer a competição entre indivíduos e 

instituições. 

Por outro lado, no tocante ao governo Lula, percebemos diferenças no projeto 

educacional e conseqüentemente na estruturação e implementação das políticas de avaliação 



 101

em relação ao governo anterior. Cabe então interrogar, como fica a questão do desempenho 

na política avaliativa adotada nesse governo? O desempenho é colocado sob nova 

perspectiva? 

Em decorrência da mudança no projeto educacional proposto no governo Lula, a 

lógica de desempenho que permeia a política de avaliação foi ressignificada. O termo, que no 

governo anterior se ligava ao estabelecimento da competitividade e à mensuração dos 

resultados, passa a ser utilizado no sentido de analisar as instituições do ponto de vista da 

adequação da missão institucional e seus fins sociais, considerando-se que os resultados da 

avaliação serão reconhecidos como de extrema importância para a modificação ou melhoria 

de algum aspecto “deficiente” na instituição. 

São deixados para trás, dentro dessa perspectiva, a questão da obrigatoriedade de se 

competir no mercado, tratando-se a avaliação não como um instrumento para aferir 

conhecimentos e comparar os cursos, mas sim como termômetro para avaliar as instituições, 

considerando suas identidades e missões. 

Acreditamos que a política de avaliação do governo Lula entra em consonância com a 

perspectiva avaliativa emancipatória descrita no capítulo 2, caracterizada, segundo Saul 

(1995, p. 61), como sendo um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, 

visando transformá-la. 

Assim, podemos dizer que o desempenho e a ênfase no produtivismo, no estímulo à 

competição e na predominância de avaliações basicamente quantitativas, que são reflexos da 

reforma neoliberal e sufocam reflexões sobre as conseqüências das políticas de avaliação para 

instituições, devem ser deixados de lado segundo a perspectiva de avaliação que sucede a era 

FHC. Sem dúvida a lógica da política de avaliação do governo Lula se diferencia da 

vivenciada no governo FHC, principalmente pelo respeito à identidade das instituições.  
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Além disso, avaliar de modo articulado e não fragmentado é um dos grandes 

diferenciais entre as duas políticas na medida em que no governo Lula cada instituição passa 

a ser avaliada levando-se em conta as suas especificidades. 

 

3.2 As políticas de avaliação e seus procedimentos 

 Em se tratando do modelo de avaliação adotado no governo Lula, podemos dizer que 

o mesmo tem por característica principal a articulação de dois tipos de avaliação institucional: 

a interna e a externa. Nesse processo, será de extrema importância, segundo a Lei 

10.861/2004, que a avaliação institucional ocorra “contemplando a análise global e integrada 

das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e 

responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de seus cursos”. 

É importante destacar que essa perspectiva de avaliação implica a realização de um 

amplo processo de debate na instituição sobre sua identidade e projeto acadêmico 

institucional, com vistas à explicitação e/ou definição do modelo que se quer para aquela 

universidade (CHAVES, 1991, p. 113).  

Podemos dizer que uma outra perspectiva de avaliação das instituições passa a vigorar 

a partir da implantação do SINAES, cujo sentido encontra-se não só na avaliação da missão 

da instituição, mas de suas atividades, seus alunos, atribuindo-se valor essencial à função 

desempenhada pelas instituições no âmbito social. 

Por outro lado, no governo FHC, uma das iniciativas da política de avaliação criada a 

partir da Portaria nº 249, de 18 de março de 1996, visava “instituir sistemática para a 

realização anual do Exame Nacional de Cursos, como elementos necessários para a avaliação 

periódica das instituições e dos cursos de nível superior de graduação”. 

Antes mesmo da entrada em vigor da mesma, a questão da importância de se instituir 

avaliações nas instituições de ensino superior já ganhava destaque. Com a Lei nº 9.131, de 24 
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de novembro de 1995, no artigo 3º, ficou instituído que “... o Ministério da Educação e do 

Desporto fará realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, 

fazendo uso de procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam 

a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1995, 

grifo nosso). 

Certamente, a importância da periodicidade na realização das avaliações ganha 

destaque, na medida em que o entendimento no governo FHC é de que, dentre outras funções, 

a avaliação assume o papel de regular a educação superior. 

De acordo com Gomes (2001, p.11) pela primeira vez na história da educação superior 

brasileira, uma lei condiciona recredenciamento de IES à avaliação. Assim, a vida de uma 

instituição veio a depender da avaliação periódica. Contudo, até meados de 1996, o ENC era 

o único instrumento de avaliação indicado pelo MEC para satisfazer a condição acima. 

Sendo assim, observa-se a valorização da periodicidade das avaliações visando à 

efetivação dos processos de autorização e credenciamento, cujos resultados, segundo Gomes 

(2002, p. 279), “terão impactos consideráveis não apenas para a dinâmica interna da 

instituição, mas também para a constituição e o financiamento do que referimos ser o 

moderno mercado da educação superior”.  

No artigo 1º, § 2º da portaria nº 990, de 2 de abril de 2002, já se menciona a 

importância da avaliação nas instituições ao afirmar que “o INEP realizará periodicamente, a 

avaliação de todos os cursos, com mais de dois anos de funcionamento, das áreas que 

participam do Exame Nacional de cursos”. 

Já de acordo com a resolução nº 23 do Conselho Nacional de Educação, o 

recredenciamento de universidades e centros universitários deverá centrar-se na avaliação de 

alguns indicadores presentes em documentos, dentre eles o Plano de Desenvolvimento 
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Institucional - PDI22 de cada instituição, como também nos critérios vigentes da avaliação 

institucional, promovendo-se o equilíbrio entre critérios objetivos e subjetivos de avaliação de 

qualidade, de modo a contemplar agilidade no processo, progressividade nas metas fixadas, 

eficácia e eficiência nas análises construtivas dos desempenhos institucionais, ao longo de 

tempos determinados (BRASIL, 2002). 

Contudo, tais procedimentos de avaliação, por se preocuparem basicamente com a 

medição da produtividade e da eficiência das instituições de ensino superior, de acordo com 

os termos do artigo 3º da Lei no 9.131/95, apontam para um entendimento da questão da 

avaliação no governo FHC, como sendo resultado da articulação entre desempenho e 

mensuração da qualidade e eficiência das atividades desenvolvidas nas IES. 

A partir daí, pode-se questionar: qual a perspectiva de qualidade e eficiência do 

governo FHC? Conforme explicitado no início do capítulo 2, com o surgimento do Estado 

Avaliador e a implantação de modelos de gestão privada nas instituições públicas, a ênfase 

recai sobre os resultados ou produtos dos sistemas educativos. Nesse momento, estratégias 

políticas e econômicas entram em vigor no intuito de valorização do mercado, o que, segundo 

Afonso (2000, p. 101-102), demanda uma reformulação nas relações do Estado com o setor 

privado e a adoção de novos modelos de gestão pública preocupados com a eficácia e a 

eficiência. 

Nesse contexto, a lógica é a de que a avaliação sirva para controle da eficiência e da 

produtividade das instituições educacionais, o que, segundo Neave (apud DIAS SOBRINHO, 

2000, p. 141), seria um passo para o governo averiguar publicamente indicadores como 

eficiência, resultados, produtividade e custos institucionais. 

                                                 
22 De acordo com a Resolução nº 10, de 11 de março de 2002, art 6º, § 2º, o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, considerando a missão, os objetivos e as metas da instituição, bem como as propostas de 
desenvolvimento das suas atividades, deverá definir claramente os procedimentos relativos à qualificação do 
corpo docente, inclusive quanto a eventuais substituições, assim como ao regime de trabalho, ao plano de 
carreira, à titulação, à experiência profissional no magistério superior e à experiência profissional não 
acadêmica, levando em conta as condições de formação em pós-graduação de docentes na região, o projeto 
pedagógico dos cursos e as outras atribuições acadêmicas dos docentes. 
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O fenômeno acima citado, denominado Estado Avaliador, caracteriza-se pela forte 

presença do Estado no controle dos gastos e dos resultados das instituições e dos órgãos 

públicos. Ele intervém no sentido de assegurar mais eficiência de acordo com a fórmula: 

produzir mais, com menos gastos. Em contrapartida, a forte presença do “Estado Avaliador” 

faz com que as avaliações protagonizadas pelos governos sejam quase exclusivamente 

externas, somativas, focadas nos resultados e nas comparações dos produtos, para efeito de 

provocar a competitividade e orientar o mercado (DIAS SOBRINHO, 2004, p. 708). 

Essa perspectiva reflete uma realidade decorrente de conseqüências econômicas e 

sociais da nova fase do desenvolvimento capitalista que advogam a necessidade do processo 

de racionalização das atividades para a obtenção de maior eficiência e produtividade. Nesse 

momento, em decorrência da preocupação com os índices de produtividade, a avaliação das 

instituições e o estabelecimento de critérios de qualidade terão destaque, segundo uma lógica 

de dinamização do sistema que possibilita a existência de prêmios e punições.  

Segundo Gentili (1998, p. 23), a expansão acelerada da oferta educacional ocorreu 

sem que a mesma tenha sido acompanhada de uma distribuição eficiente dos recursos 

destinados ao setor, e sem um controle eficaz da produtividade alcançada pelas instituições 

escolares. 

Como os princípios da eficiência e produtividade eram aspirações neoliberais, 

esforços foram despendidos no sentido de se desenvolverem propostas mediante as quais seria 

possível institucionalizar o princípio da competição por entender-se que o mesmo deveria 

regular o sistema escolar enquanto mercado educacional. Ainda de acordo com o autor, dois 

grandes objetivos dão coerência e atravessam horizontalmente tais estratégias: a) a 

necessidade de estabelecer mecanismos de controle de qualidade (na ampla esfera dos 

sistemas educacionais e, de modo específico, até no interior das próprias instituições); e b) a 
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necessidade de articular e subordinar a produção do sistema educacional às demandas que o 

mercado de trabalho formula (GENTILI, 1998, p. 23).  

Como vemos, a avaliação da educação superior tem sido alvo da atenção dos 

governos, uma vez que o papel do Estado brasileiro, assumido no contexto das reformas dos 

anos 90, centra-se no seu caráter avaliador e regulador das ações que se passam na esfera 

social.  

Nesse modelo em que o Estado se desresponsabilizou por grande parte de suas 

funções, restou-lhe o papel de avaliar os resultados apresentados nas diferentes esferas que 

compõem o sistema educacional e regular as ações dos vários órgãos que desenvolvem as 

políticas públicas. 

No entanto, o discurso no governo Lula assume posição distinta, apesar de ter sido 

formulado nessa mesma conjuntura de ascensão do Estado Avaliador. Avaliar nesse momento 

é importante, mas os procedimentos avaliativos incorporam uma concepção de avaliação, 

constituída e disseminada nas instituições a partir do SINAES, que será foco de análise a 

seguir. De acordo com o art. 1º, § 1º da Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004, 

 
O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação 
superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da 
sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, 
a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais das instituições de educação superior, por meio da valorização de 
sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à 
diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 
institucional (BRASIL, 2004, grifo nosso). 

 

Podemos perceber que permanece, em relação ao governo anterior, a preocupação 

com a eficácia institucional. No entanto, qual seria o caráter do discurso de uma política de 

avaliação preocupada com a eficácia institucional, como também efetividade acadêmica e 

social das instituições? Pode-se dizer que a lógica da política de avaliação do governo Lula se 
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diferencia da vivenciada no governo FHC, principalmente pelo respeito à identidade das 

instituições. 

Além disso, avaliar de modo articulado e não fragmentado é um dos grandes 

diferenciais entre as duas políticas, na medida em que no governo Lula, cada instituição passa 

a ser avaliada levando-se em conta as suas especificidades. Para tanto, nesse governo, ganha 

destaque a relevância de se consolidar uma cultura da avaliação, já que a avaliação nesse 

momento se propõe a ser “um processo que busca melhorar a qualidade, aumentar a 

quantidade do serviço público educacional e elevar a eficácia institucional, a conscientização 

dos agentes e a efetividade acadêmica e social” (MEC, 2003, p. 87, grifo nosso). 

Percebemos que a avaliação nesse momento expressa uma certa intencionalidade, 

principalmente pela preocupação com a avaliação sistêmica. De acordo com Saviani (2000, p. 

76), o ato de sistematizar, uma vez que pressupõe a consciência refletida, é um ato 

intencional. 

Por isso, vemos esse conceito refletido no discurso presente nas práticas avaliativas do 

governo Lula, principalmente quando enfatizam a integração dos elementos constituintes do 

SINAES, conforme o seguinte fragmento da Portaria 2.051/2004: “as atividades de avaliação 

serão realizadas devendo contemplar a análise global e integrada do conjunto de dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais 

da instituição de educação superior” (BRASIL, 2004). 

Desse modo, no discurso é dada importância para a realização de uma política de 

avaliação preocupada com o questionamento sobre várias dimensões das instituições 

avaliadas. Os processos avaliativos, nesse caso, em seu conjunto, precisam instituir um 

sistema de avaliação em que as diversas dimensões da realidade avaliada sejam integradas em 

sínteses compreensivas. 
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Podemos dizer que o discurso da efetividade acadêmica e social se propõe a ser um 

elemento até então não privilegiado nas políticas avaliativas, passando a ser priorizado no 

governo Lula. 

Avaliar considerando-se a efetividade pressupõe o exame da relação entre a 

implementação de determinadas práticas avaliativas e seus impactos e/ou resultados, isto é, 

seu sucesso ou fracasso em termos de uma efetiva mudança nas condições prévias da vida dos 

indivíduos atingidos pelos procedimentos de avaliação (ARRETCHE, 2001, p. 31-32). 

O modelo avaliativo nesse governo não se preocupa simplesmente em avaliar os 

resultados, mas adota uma perspectiva de avaliação preocupada com a participação dos atores 

envolvidos no processo de avaliação desde a sua formulação, implementação, 

acompanhamento, resultados e posteriores impactos que se refletem nas instituições. A 

avaliação nesse caso não tem como propósito mensurar os benefícios ou malefícios 

encontrados na instituição, mas contribuir com a melhoria da qualidade das atividades 

desempenhadas pelas mesmas. 

Caso a proposta fosse como no governo FHC, mensurar e avaliar os resultados, 

estaríamos vivenciando, conforme Arretche (2001, p. 31-32), uma avaliação tecnicista, ou 

seja, uma avaliação que reflete sobre os objetivos e instrumentos explícitos em um dado 

programa e seus resultados efetivos. Entretanto, a proposta no governo Lula não se propõe 

simplesmente a analisar as questões mencionadas. 

Como explicitado anteriormente, um diferencial em relação ao governo anterior seria o 

compromisso com a articulação de momentos de auto-avaliação, avaliação interna e avaliação 

externa23, visando nesse momento, incorporar no discurso da avaliação educacional uma 

perspectiva distinta. No artigo 1º, da Portaria do MEC nº. 398, de 03 de fevereiro de 2005, 

afirma-se que  
                                                 
23 A avaliação externa será realizada a partir da visita das Comissões Externas de Avaliação às instituições, 

sendo compostas por um número de avaliadores compatível com o porte da instituição, podendo variar entre 
três (3) e oito (8) membros, sendo designado um dos membros como coordenador da Comissão. 
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Cabe ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, operacionalizar as ações e procedimentos referentes ao 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, ao 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, à Avaliação 
Institucional – AI e à Avaliação dos Cursos de Graduação – ACG. 
 
 

Essa perspectiva que surge a partir do SINAES foi formulada e composta por 

pressupostos e fundamentos que se estruturam, buscando romper, em alguns aspectos, com o 

modelo avaliativo adotado no governo anterior. 

Assim, as políticas de avaliação tomadas como práticas discursivas são capazes de 

incorporar a presença de processos de continuidades e de rupturas, aspecto a ser explorado 

mais adiante. Isso ocorre, pois uma prática discursiva tanto pode exercer papel de reprodução, 

como de transformação da realidade em que se acha inserida.  

Desse modo, concordamos com Pereira (2005, p. 198) quando afirma que “partindo-se 

da premissa de que um discurso é socialmente produzido, podendo ser analisado a partir dos 

significados que lhe são atribuídos, admitimos a coexistência de heterogeneidades”. Nessa 

perspectiva, os diferentes documentos analisados transparecem diferenças e semelhanças 

quanto à concepção que têm a respeito das políticas de avaliação nos governos FHC e Lula.  

Contudo, alguns elementos nos levam a inferir que o discurso presente no SINAES 

resgata alguns elementos do PAIUB e apresenta algumas convergências com a política de 

avaliação do governo FHC, que serão mencionadas na parte analítica. 

Nesse caso, diferentes discursos se combinam em condições sociais particulares para 

produzir um novo discurso. Como exemplo do resgate acima referido, podemos citar uma das 

pretensões advogadas pelo PAIUB, que seria reconhecer a educação como um bem público e 

avaliá-la em termos da eficácia social de suas atividades, bem como em termos da eficiência 

de seu funcionamento. 

Para os formuladores do PAIUB, a avaliação institucional sistemática seria uma 

maneira de estimular o aprimoramento da realização de uma atividade, e de evitar que a rotina 
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descaracterize objetivos e finalidades desta mesma atividade. Voltada ao aperfeiçoamento e à 

transformação da universidade, a avaliação significava um balanço e um processo de 

identificação de rumos e de valores diferentes (BRASIL, 1993). 

 Apesar das políticas de avaliação dos dois governos terem como meta comum a 

avaliação de instituições, cursos e estudantes, as práticas discursivas presentes no discurso 

oficial do governo Lula nos remetem a um forte apelo no sentido da realização de avaliações 

formativas. 

 Tais avaliações têm por base princípios básicos presentes no documento do PAIUB 

(BRASIL, 1993), quais sejam: 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; envolvimento direto de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica na sua execução e na implementação de medidas para melhoria do 

desempenho institucional. Sendo assim, o discurso produzido no SINAES através da Lei 

10.861/2004 assegura que ao longo do processo avaliativo deve-se garantir 

 
...II - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 
processos avaliativos; III - o respeito à identidade e à diversidade de 
instituições e de cursos; IV - a participação do corpo discente, docente e 
técnico administrativo das instituições de educação superior, e da sociedade 
civil, por meio de suas representações (BRASIL, 2004).  
 
 

 Cabe destacar ainda que a sistemática de avaliação proposta pelo PAIUB alia a 

estratégia de avaliação interna à avaliação externa, se coadunando também com a perspectiva 

de avaliação proposta no SINAES. Conforme os formuladores do PAIUB, 

 
esta proposta possui a vantagem de combinar importantes subsídios 
originários da percepção e dos juízos daqueles indivíduos comprometidos 
com a instituição e seus resultados com o aporte de outros segmentos 
acadêmicos e sociais. Tanto a auto-avaliação quanto a avaliação externa 
abarcam dimensões qualitativas e quantitativas de todas as atividades 
institucionais (BRASIL, 1993). 
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Desse modo, podemos inferir que há uma preocupação no âmbito do SINAES, 

herdada do PAIUB, que é o favorecimento de práticas compromissadas com o caráter público 

dos procedimentos, ao longo do processo avaliativo, como também a adoção de formas mais 

participativas de implementação das ações avaliativas. Nesse caso, a avaliação é entendida 

como um momento coletivo de reflexão sobre as atividades desenvolvidas pelas instituições, 

no sentido de aperfeiçoá-las.  

 Como vemos, não só a política, mas as práticas e instrumentos de avaliação sofreram 

alterações, na transição do governo FHC para o de Lula, considerando-se que a perspectiva de 

educação e de avaliação inserida nas determinações dos dois governos é distinta. Tratamos 

dessa questão a seguir, procurando evidenciar os modelos de avaliação presentes nas 

políticas, que se constituem a partir de concepções de educação e de avaliação específicas, a 

serem analisadas a seguir. 

 

3.3 Os Pressupostos e Fundamentos das Políticas Avaliativas: Concepções de Educação e 

Avaliação nos governos FHC e Lula 

Como afirmamos anteriormente, duas iniciativas no governo FHC se destacam no 

âmbito da avaliação da educação superior: O ENC e a ACOC.  

De acordo com o art. 1º da Portaria nº 963, de 15 de agosto de 1997: “O Ministério da 

Educação e do Desporto fará realizar o Exame Nacional de Cursos - ENC, anualmente, no 

período de maio a junho, como um dos instrumentos para a avaliação periódica dos cursos 

de graduação”.  

A partir daí, podemos perceber a valorização por parte do MEC de iniciativas 

sistemáticas e regulares de avaliação do ensino superior, lançando-se mão de atitudes 

impositivas e estratégias de regulação da educação superior asseguradas por dispositivos 

legais. Essa realidade se expressa, principalmente, através do estabelecimento de diretrizes e 
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da centralização por parte do governo, no âmbito da implementação de mecanismos de 

avaliação da educação superior, apontadas acima. 

O próprio Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, reflete a centralização na 

formulação das diretrizes da política avaliativa, na medida em que institui procedimentos para 

a avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio dos referidos mecanismos. As 

avaliações periódicas descritas acima, que se materializavam no exame nacional de cursos, 

consistiam de provas terminais, com a finalidade de conceder a certificação para os 

estudantes, sendo aplicadas aos estudantes no final do curso de graduação. Mas, qual a 

intenção de se realizarem avaliações periódicas? 

Sem dúvida a questão da avaliação periódica se liga a um interesse por parte do 

governo em criar uma estratégia de avaliação incorporada à política educacional, que 

auxiliasse o cumprimento por parte do Estado Avaliador de suas funções referentes à 

coordenação e ao controle do sistema. 

O papel do ENC, segundo Gomes (2003, p. 136), na conjuntura do Estado Avaliador, 

se expressava na medida em que o mesmo foi planejado para ser um “poderoso instrumento 

político para fortalecer e modernizar as funções de controle, monitoramento e coordenação do 

MEC”. Ressaltemos ainda que a prática de avaliação periódica vivenciada ao longo do 

governo FHC foi criada no intuito de aferir as competências dos alunos, baseando-se em 

conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, como descrito a seguir: 

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 bases 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 (BRASIL, 1995, art. 3º § 1º). 
 
 

A expressão “competências” que aparece no fragmento acima sugere que os 

estudantes eram avaliados simplesmente por meio da aferição de conhecimentos, 
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competências e habilidades mínimas para o mundo do trabalho, adquiridos ao longo do curso 

de graduação. 

Dentro dessa perspectiva, as necessidades do mercado eram articuladas diretamente ao 

currículo que se adotava na instituição. Mas será que a formação do ser humano deve ser 

exclusivamente voltada para o mercado? A quem interessa essa sistemática? 

Antes de respondermos as questões, precisamos perceber que existem distintos 

discursos que fundamentam as respectivas práticas avaliativas nos governos estudados, que 

sem dúvida refletem as concepções de educação superior e avaliação defendidas pelos 

mesmos. De acordo com Dias Sobrinho (2000), nenhuma avaliação pode se realizar num 

campo vazio de valores e de ideologia. Sendo assim,  

 
Cada uma delas se insere numa teia de discursos que tenta fazer prevalecer 
os valores e as marcas características dos grupos que a produzem e a 
sustentam nas distintas situações sociais. No caso das disputas em torno da 
avaliação, o que verdadeiramente está em questão são as concepções de 
educação superior e de sociedade que se quer afirmar ou infirmar. E como 
acontece com os juízos de valor carregados de significação política e, 
portanto, de potencial de transformação, é a construção do futuro o foco 
principal da disputa (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 174). 

 

No caso do governo FHC, as estratégias de avaliação foram propostas no intuito de 

avaliar estudantes e instituições, baseando-se numa lógica de qualidade e eficiência dos 

serviços educacionais. Esses mecanismos são frutos de uma concepção de educação superior 

reguladora e controladora, que ganha centralidade nas agendas das políticas educacionais dos 

governos e agentes financeiros internacionais. 

Vale destacar que, segundo Sguissardi (1997), a obsessão pela eficácia e pela 

qualidade era uma preocupação tipicamente tayloriana. Desse modo, afirma que 

 
a reedição de programas, de métodos e de técnicas, pertencentes à 
administração das empresas, sobretudo a partir da década de 1960, 
influenciaram o contexto educativo adotando-se nesse setor uma 
racionalidade econômica. A ideologia organizativa do tipo neotayloriano 
penetra profundamente nas matérias avaliativas, as quais, de resto, ganham 
súbita e redobrada importância política (SGUISSARDI, 1997, p. 58). 
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Nesse caso, as práticas avaliativas passam a valorizar simplesmente os resultados 

obtidos e as formas de quantificação desses resultados, como critérios de objetividade, 

medição, validação externa, verificação da qualidade, aferição, validade e fidedignidade.  

Sendo assim, convoca-se uma monorracionalidade de tipo técnico e uma perspectiva 

gestionária-utilitária (neotayloriana), decompõe-se e fragmenta-se o processo de avaliação, 

quantificando, mensurando, formalizando; adota-se uma visão mecanicista da organização 

escolar, centradas nas operações técnicas, na eficácia e na eficiência (SGUISSARDI, 1997, p. 

58).  

Desse modo, a concepção de educação reguladora se expressa através de práticas 

avaliativas compromissadas com a regulação e controle do sistema, preocupando-se com a 

medição da produtividade e da eficiência, além do estabelecimento de hierarquizações das 

instituições ou dos sistemas de cursos. 

Segundo Dias Sobrinho (2004, p. 703), esse paradigma concebe a educação superior 

segundo a lógica do mercado e a avaliação, sobretudo, como controle. Essa dimensão do 

“controle” se apresenta implicitamente em várias passagens da legislação educacional 

analisada, como no fragmento do Decreto 3.860/2001: 

 
A autorização para funcionamento e o reconhecimento de cursos 
superiores, bem assim o credenciamento e o recredenciamento de 
instituições de ensino superior organizadas sob quaisquer das formas 
previstas neste decreto, terão prazos limitados, sendo renovados, 
periodicamente, após processo regular de avaliação (BRASIL, 2001, art 
19). 
 
 

Daí a necessidade de supervisionar e controlar os processos avaliativos. No governo 

FHC, a implementação e a supervisão das avaliações foram atreladas aos processos de 

credenciamento dos cursos junto ao MEC, a partir dos resultados obtidos tanto na verificação 

do desempenho das instituições como dos alunos. 
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Assim, o que se pretendia nesse momento era supervisionar através de um processo 

avaliativo baseado na aplicação de exames aos estudantes. Vale destacar que, segundo 

Alvarenga e Mezzaroba (1999, p. 29), “a trajetória da avaliação educacional revelou a grande 

influência dos estudiosos norte-americanos na teoria da avaliação no Brasil”. Nesse momento, 

iniciativas voltadas para a aplicação de exames24, instrumentos e técnicas quantitativas com 

objetivos de medida e classificação dos indivíduos ganharam destaque.  

No tocante ao governo FHC, os testes contribuíram para o estabelecimento de uma 

concepção de avaliação somativa, com função classificatória, que se realiza ao final de um 

curso, período letivo ou unidade de ensino. No § 2° da portaria nº 963, de 15/08/97, por 

exemplo, faz-se referência ao ENC, afirmando-se que o mesmo “avaliará conhecimentos e 

habilidades desenvolvidas pelos alunos nos respectivos cursos de graduação”. 

Esse tipo de avaliação pressupõe uma comparação, pois o aluno é classificado 

segundo o nível de aproveitamento e rendimento alcançado, expressando um caráter seletivo 

e competitivo, favorecendo assim o estabelecimento de hierarquizações entre as instituições. 

A avaliação dentro da perspectiva do governo FHC tem como principal objetivo medir 

o êxito dos estudantes e das instituições, a partir de resultados obtidos ou metas estabelecidas 

segundo uma racionalidade técnica, por órgãos externos às instituições. Saul (2001, p. 97) 

afirma que assumir propostas de avaliação com essas características, visando unicamente 

comprovar o grau em que os objetivos previamente estabelecidos foram alcançados, significa 

assumir uma concepção tecnicista na avaliação. Importa, pois, chamar atenção que 

 
Essa tendência manifestada nos estudos sobre avaliação da aprendizagem 
reflete os princípios da pedagogia tecnicista, oriundos da teoria geral da 
administração, que direcionaram a política educacional do Estado brasileiro 
pós-64. De cunho empresarial-tecnocrático, delineou-se a partir de padrões 
de racionalidade, eficiência e redução de gastos (SOUZA, 1997, p. 45).  
 

                                                 
24 A importância dos exames no campo da avaliação acabou constituindo uma área de estudos - a docimologia. 

Esses estudos reafirmaram uma concepção racionalista e empirista da avaliação, durante muito tempo quase 
totalmente identificada com exame, notação e controle (DIAS SOBRINHO, 2004, p. 714). 
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A maioria dos modelos e instrumentos de avaliação disponíveis pode ser classificada 

dentro de uma orientação técnica, como os utilizados no ENC. Sguissardi (1997) nos alerta 

que modelos de avaliação de orientação técnica são de natureza somativa (terminal) e têm 

como valores a produtividade, a eficiência, a certeza e a predição. Assim, tomando como 

referência indicadores quantitativos centrados em resultados, igualmente quantificáveis, 

visam o estabelecimento de relações causais, meios-fins, orientados por objetivos 

(SGUISSARDI, 1997, p. 102). 

Como conseqüência, instituições de ensino superior se empenham no sentido de 

obterem resultados satisfatórios, estabelecendo-se a competitividade entre as mesmas, uma 

vez que se instala uma corrida em busca de melhores desempenhos nas avaliações. Os 

próprios formuladores do SINAES apresentam suas impressões acerca do ENC, afirmando 

que por ser uma avaliação que segue uma racionalidade técnica e reducionista não leva em 

conta a complexidade do social e do educativo, impondo procedimentos rigidamente 

autoritários. 

Afirmam ainda que o caráter do ENC é predominantemente quantitativo, visando o 

estabelecimento de “rankings” das instituições. Desse modo, “no ENC a ênfase recai sobre 

os resultados, com a produtividade, a eficiência, com o controle do desempenho frente a um 

padrão estabelecido e com a prestação de contas” (MEC, 2003, p. 18).  

A partir do exposto até aqui, podemos enumerar alguns pressupostos e fundamentos 

das políticas de avaliação do governo FHC:  

 

1) A racionalização como forma de formular e implementar as políticas; 

2) Domínio de aspectos economicistas nas avaliações externas protagonizadas pelos 

Estados e suas agências, como competência, eficiência e utilidade; 
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3) A avaliação é um recurso utilizado para aferir o desempenho e as competências 

profissionais dos estudantes, como também o desempenho dos cursos;  

4) Visão fragmentada do processo avaliativo e da realidade avaliada. 

 

No governo Lula, mais do que a preocupação com a questão da eficiência, o 

discurso apresenta a avaliação como sendo um empreendimento coletivo, protagonizado 

pelos agentes universitários, de conhecimento, interpretação e compreensão da instituição 

de educação superior como um todo. 

A partir daí identificamos a existência de um outro paradigma avaliativo que, de 

acordo com Dias Sobrinho (2004, p. 703), concebe a educação superior como um bem 

público e a avaliação como produção de sentidos, nos apontando para a circulação de uma 

outra perspectiva de avaliação, cujos formuladores buscam criar formas para que a mesma 

assuma a hegemonia discursiva face à memória do ENC. 

Com uma perspectiva diferenciada em relação ao anterior, o governo Lula visa 

instituir um modelo de gestão que propicie a gestão integrada dos processos de avaliação e 

regulação das instituições e dos cursos de educação superior do Sistema Federal de Ensino 

Superior. De acordo com o artigo 1º da Portaria nº 3.643, de 9 de novembro de 2004:  

 
A Secretaria de Educação Superior (SESu), em consonância com as 
diretrizes e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE), é o órgão 
responsável pela supervisão e regulação da educação superior, cabendo ao 
Departamento de Supervisão da Educação Superior (DESUP) da SESu, a 
execução dessas atribuições (BRASIL, 2004). 

 

Igualmente ao vivenciado no governo FHC, os processos de supervisão e regulação se 

atrelam à sistemática de credenciamento e recredenciamento dos cursos e instituições, as 

quais exigem o cumprimento das diretrizes e etapas previstas ao longo da implementação do 

SINAES. A questão da centralização, regulação e supervisão continua presente ao longo das 
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políticas de avaliação do governo Lula, na medida em que está expresso na Portaria 

3.643/2004 que 

 
A realização das avaliações sob responsabilidade do INEP, bem como a 
definição dos procedimentos e elaboração dos instrumentos necessários à 
realização dos processos avaliativos, obedecerão às diretrizes e resoluções 
do CNE, às diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (CONAES), bem como às diretrizes de regulação 
definidas pela SESu e pela SETEC25 (BRASIL, 2004, art 4º). 

 
 

Mas qual perspectiva de educação e avaliação encontramos a partir das práticas de 

avaliação vivenciadas com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES)? A perspectiva reguladora e controladora permanece de um modo 

semelhante ao governo FHC? 

Podemos responder as questões acima, afirmando primeiramente que no SINAES 

encontram-se integrados os seguintes instrumentos de avaliação: a Avaliação das Instituições 

de Ensino Superior (AVALIES), que compreende a auto-avaliação e a avaliação externa; a 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e a Avaliação do Desempenho dos Estudantes, 

através do ENADE. Conforme a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, “para a avaliação das 

instituições, serão utilizados procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais 

a auto-avaliação e a avaliação externa in loco” (BRASIL, 2004, grifos nossos). 

As modalidades de avaliação acima descritas, e seus respectivos procedimentos, 

articulam-se no sentido de avaliar as instituições, cursos e estudantes segundo uma 

perspectiva formativa, permanecendo as funções de controle e regulação da educação 

superior. 

Contudo, a idéia de regulação vivenciada no governo FHC se evidencia articulando-se 

à questão da regulação em função do desempenho das instituições, que se satisfatório 
                                                 
25 De acordo com o artigo 4º § 2o da portaria nº 3.643, de 9 de novembro de 2004, a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) juntamente com a SESu são responsáveis pelos atos regulatórios 
inerentes à sistemática da avaliação in loco, em consonância com os atos regulatórios da SESu e da SETEC, 
dos cursos de graduação, tecnológicos e seqüenciais, presencial e a distância, para fins de autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento. 
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permitiria a manutenção das mesmas no mercado, ou seja, era uma regulação pautada pelos 

agentes econômicos. Já no governo Lula esse elemento fica ausente, pois aspectos observados 

na legislação educacional nos permitem dizer que não é propósito desse governo utilizar os 

resultados obtidos nas avaliações para fins de rankings, publicação e divulgação no mercado. 

Desse modo, a idéia de supervisão passou a ser mais estatal do que mercadológica, 

uma vez que havia uma pressão muito forte sobre as instituições no governo FHC, no sentido 

de utilizar os resultados das avaliações para fins mercadológicos, fato esse não mencionado na 

proposta do governo Lula. Após o governo FHC, a pressão referida foi diminuída, já que o 

modelo avaliativo que dava ênfase à competição e ao ranqueamento não continuou. 

No entanto, não devemos nos esquecer que as práticas discursivas analisadas surgiram 

numa conjuntura neoliberal, na qual iniciativas de benefício dos setores privados nunca 

deixaram de se impor. No governo Lula, podemos citar como exemplo, dentre outros, o 

estímulo à expansão e a crescente mercadorização da educação superior. Assim, a não 

continuidade da visão mercadológica nas políticas de avaliação certamente é passível de 

permear outras instâncias da política mais ampla do referido governo. 

Com relação à avaliação, a não continuidade do modelo avaliativo anterior, de acordo 

com os formuladores do SINAES, decorre da tentativa de superação da concepção e da prática 

da regulação como mera função mercadológica, construindo-se uma outra lógica, com um 

outro sentido filosófico, ético e político, cuja regulação não se esgota em si mesma, e, 

principalmente, ocorre articulada a uma avaliação educativa, formativa e construtiva” (MEC, 

2003, p. 85-86). 

Desse modo, os discursos sobre avaliação da educação superior no governo Lula 

expressam compromissos com a integração dos diversos instrumentos, além de evidenciarem 

a questão da periodicidade, da continuidade do processo avaliativo, apontando para a 
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importância da sistematização e vivência de uma outra lógica avaliativa baseada na regulação 

pelo Estado, visando à transformação. 

A partir daí, podemos identificar duas concepções práticas de avaliação na Educação 

Superior, sendo uma comprometida com a transformação acadêmica, em uma perspectiva 

formativa/emancipatória, e a outra mais vinculada ao controle de resultados e do valor de 

mercado, com visão regulatória (MEC, 2003, p. 19).  

Assim, 

 
Disputam hegemonia duas orientações que, embora não necessariamente 
antagônicas, são de naturezas distintas e de ênfases diferentes. Ambas as 
tendências, em curso na realidade brasileira, consideram a avaliação como 
uma atividade essencial para o aperfeiçoamento acadêmico, a melhoria da 
gestão universitária e a prestação de contas de seu desempenho para a 
sociedade (MEC, 2003, p.19-20). 
 

 
Como vemos, os sujeitos sociais são moldados pelas práticas discursivas, mas segundo 

Fairclough (2001) também são capazes de remodelar e reestruturar essas práticas, a partir de 

interesses, embates e reflexões acerca de uma determinada realidade.  

Acreditamos que a tentativa de reestruturação das políticas de avaliação no governo 

Lula, em relação ao seu anterior, reflete a realidade mencionada, na medida em que o 

SINAES se propõe a ressignificar e construir novos rumos para a avaliação da educação 

superior, não deixando de utilizar-se de aspectos da política de FHC, mas trazendo também 

novos elementos não encontrados na referida política.  

Observamos alterações substantivas com relação à avaliação dos estudantes, por 

exemplo. Diferentemente do ENC que se destinava a todos os estudantes em final de curso, o 

ENADE é um procedimento amostral realizado duas vezes ao longo do curso superior, no 

início e no final. De acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, art. 5º § 1º, 

 
O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 
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evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 
 
 

Como vemos, esse instrumento se diferencia do ENC por ser amostral, mas se 

assemelha no sentido de que ambos voltam-se para o desempenho, levando-se em conta os 

conteúdos e competências previstos nas diretrizes para o curso. A questão da aferição também 

prevalece nos dois procedimentos avaliativos. Contudo, precisamos perceber que medir ou 

aferir não é a mesma coisa de avaliar, é apenas uma parte de um processo muito mais amplo; 

um procedimento isolado não é, em si, um programa formativo.  

Assim, o ENADE se configura como parte integrante de um sistema, composto por 

procedimentos a que nos referimos, diferenciando-se da política anterior, uma vez que não é 

utilizado de forma isolada, mas incluído dentro de uma perspectiva de avaliação mais ampla e 

compreensiva. 

A intenção no governo Lula foi a de criar “um sistema, combinando regulação e 

avaliação educativa26, em suas dimensões interna e externa”, de responsabilidade 

compartilhada do Estado e das instituições, possibilitando a fiscalização do sistema educativo, 

como também a realização com autonomia das missões institucionais (MEC, 2003, p. 20).  

A avaliação, nesse caso, seria concebida como forma de melhoria e aperfeiçoamento 

institucional e não apenas como forma de controle e fiscalização, partindo-se do pressuposto 

que esta seria um  

processo contínuo de aperfeiçoamento institucional, que fortalece o 
sistema de ensino superior no país e aprimora as instituições, visando ao 
estabelecimento de um padrão comum para o ensino, a pesquisa e a 
extensão promovidos por esse nível de formação, cultural, técnica e 
cientificamente significativo e socialmente comprometido (MEC, 2003, p. 
75, grifos nossos).  
 
 

                                                 
26 A avaliação educativa distingue-se do mero controle, pois seus processos de questionamento, conhecimento e 

julgamento se propõem principalmente a melhorar o cumprimento dos compromissos institucionais, por meio 
da elevação da consciência pedagógica e da capacidade profissional dos docentes, da produção de 
conhecimentos e da análise crítica do conjunto de práticas e dinâmicas institucionais (MEC, 2003, p. 86). 
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Assim, podemos dizer que duas lógicas distintas pautaram as políticas de avaliação no 

campo estudado. São elas: a lógica economicista instrumental e a lógica democrático-

participativa. A primeira, inspirada no ideário neoliberal, expressa-se através da avaliação 

numa perspectiva tecnicista, que segundo Alvarenga e Mezzaroba (1999, p. 29), pertencem a 

um modelo tradicional que enfatiza a quantificação dos resultados e a classificação do aluno. 

A segunda lógica, democrático-participativa, pertence a um modelo progressista, por 

focalizar o processo e a avaliação diagnóstica do aluno. Assim, percebemos que “a avaliação 

não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de 

mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica” (LUCKESI, 1997, p. 28).  

A observação dos discursos presentes nos documentos do governo Lula nos conduz a 

inferir que a preocupação desse governo foi com a adoção de uma política participativa, 

pensada e construída no sentido de não se restringir apenas à sua função de controle e 

regulação. 

Como exposto no próprio documento elaborado pelos formuladores do SINAES 

(MEC, 2003, p. 83), esse sistema deve articular duas dimensões importantes: a) a avaliação 

educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à atribuição de juízos de 

valor e mérito visando aumentar a qualidade e as capacidades de emancipação e b) regulação, 

em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões concretas de autorização, 

credenciamento, recredenciamento, descredenciamento e transformação institucional, funções 

próprias do Estado. 

  Desse modo, o SINAES, como parte da formação discursiva da política de avaliação 

da educação superior, procura delimitar, portanto, hierarquizar, afirmar e tornar hegemônico, 

no campo da educação superior, um novo discursivo avaliativo. 

  Essa delimitação discursiva pode ser verificada no próprio enunciado do objetivo central 

do SINAES, apresentado na Lei 10.861/2004 que seria “assegurar processo nacional de 
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avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico de seus estudantes”, mediante uma prática de avaliação comprometida com a 

transformação acadêmica, numa perspectiva formativa e emancipatória.  

  Sendo assim, a partir das análises realizadas até aqui, podemos citar como 

pressupostos e fundamentos das políticas avaliativas no governo Lula:  

 

1) A ênfase em processos democráticos ao longo da formulação e implementação das 

políticas; 

2) O domínio de aspectos que favorecem o respeito à identidade e à diversidade das 

instituições no decorrer das avaliações;  

3) A avaliação como recurso utilizado para analisar diversas dimensões presentes em 

cada instituição no intuito de minimizar as deficiências;  

4) A visão global do processo avaliativo; 

5) O caráter participativo do processo de avaliação das instituições. 

 

Importante é destacar ainda que, dentro da perspectiva do SINAES, a avaliação 

incorpora mais uma função importante enquanto instrumento de identificação de problemas, 

correção de erros e introdução de mudanças que signifiquem melhoria da qualidade.  

Desse modo, controle e produção de sentidos estariam se complementando, e não se 

excluindo, num processo permanente e contínuo, em que 

 
...momentos de auto-avaliação, realizada em função dos objetivos 
estabelecidos pela instituição, sejam complementados por avaliações 
externas periódicas, que considerem os resultados da avaliação interna, e 
possa sustentar a confirmação, ampliação ou reformulação de metas 
definidas e de caminhos trilhados, constitua referencial para o planejamento 
e a gestão e fortaleça projetos acadêmicos e pedagógicos (MEC, 2003, p. 
75). 
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  Nesse processo, a avaliação formativa, com função de controle, é realizada durante 

todo o decorrer do período letivo, no intuito de verificar se os alunos estão atingindo os 

objetivos previstos, isto é, os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades, 

além de proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam promover o 

aperfeiçoamento do que está sendo objeto de implementação (VIANNA, 2000, p. 86). 

  No caso do ENADE, encontramos indícios dessa modalidade de avaliação na medida 

em que a mesma é realizada em dois momentos. Uma outra característica inerente às 

avaliações formativas encontradas no sistema implementado pelo governo Lula é a 

preocupação com a visão global e integrada. 

Mas de onde surgiu o interesse pela realização de práticas avaliativas formativas e 

avaliações globais? Para responder essa questão cabe aqui destacar no campo da avaliação 

educacional as contribuições de Michael Scriven, que ao publicar seu ensaio Methodology of 

Evaluation (1967), desenvolveu uma série de idéias fundamentais para a compreensão da 

lógica da avaliação educacional. 

  De acordo com Vianna (2000, p. 85), Scriven, ao diferenciar nesse ensaio os papéis 

formativo e somativo da avaliação, apresentava dois conceitos que iriam influenciar 

enormemente o futuro e a prática da avaliação. Tais conceitos encontram-se presentes e se 

tornaram referência para a estruturação das políticas avaliativas nos governos FHC (avaliação 

somativa) e Lula (avaliação formativa), embora não explicitados claramente nos documentos 

analisados. 

  O modelo de avaliação somativo vivenciado no governo FHC com o ENC carrega 

uma concepção classificatória de avaliação, já que os indivíduos ao final de um curso se 

submetem a uma prova cuja função é classificar os alunos de acordo com níveis de 

aproveitamento previamente estabelecidos. Essa avaliação somativa pressupõe uma 

comparação, expressando dessa maneira o caráter seletivo e competitivo de um procedimento 
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que é aplicado apenas ao final da formação dos estudantes, constatando simplesmente o 

sucesso, ou o fracasso do projeto, não dando margem à superação das dificuldades. 

 Por outro lado, identificamos nas práticas discursivas inerentes ao governo Lula, uma 

ênfase na finalidade construtiva e formativa da avaliação, como também o mesmo propósito 

advogado no PAIUB, com relação ao desenvolvimento da cultura de avaliação nas IES e no 

sistema de educação superior. Os formuladores do SINAES se pronunciaram com relação a 

esse extinto programa afirmando que, apesar de sua curta duração, o mesmo  

 

conseguiu dar legitimidade à cultura da avaliação e promover mudanças 
visíveis na dinâmica universitária. Embora tenha recebido ampla adesão das 
universidades brasileiras, seu ritmo foi afetado em sua implementação pela 
interrupção do apoio do MEC..., transformando-se em um processo de 
avaliação meramente interno às instituições... (MEC, 2003, p. 17-18). 

 
 

Percebemos no fragmento uma certa empatia dos formuladores do discurso com a 

perspectiva do PAIUB, nos levando a observar que alguns princípios serão resgatados desse 

programa para serem incorporados ao SINAES. Com relação ao estímulo à cultura da 

avaliação, acreditava-se que havendo o envolvimento dos agentes da comunidade acadêmica e 

segmentos sociais no processo avaliativo, estes passariam a ficar comprometidos com as 

mudanças no patamar de qualidade.  

 No governo FHC, por ser hegemônico27 o modelo das práticas de avaliação somativa, 

podemos inferir que os instrumentos utilizados não se constituem numa avaliação completa, 

mas sim numa pseudo-avaliação, já que as instituições não podem ser avaliadas apenas pela 

função ensino, nem se contentar com mensurações de estilo empresarial.  

                                                 
27 Segundo Carnoy (1988, p. 95), o conceito gramsciano de hegemonia tem dois significados principais: o 

primeiro é um processo na sociedade civil pelo qual uma parte da classe dominante exerce o controle, através 
de sua liderança moral e intelectual, sobre outras frações aliadas da classe dominante. O segundo é a relação 
entre as classes dominantes e as dominadas. A hegemonia compreende as tentativas bem sucedidas da classe 
dominante em usar sua liderança política, moral e intelectual para impor sua visão de mundo como 
inteiramente abrangente e universal, e para moldar os interesses e as necessidades dos grupos subordinados. 
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 As considerações acima feitas entram em consonância inclusive com a percepção dos 

formuladores do SINAES, na medida em que nesse documento base da política avaliativa do 

governo Lula é mencionado que o ENC é considerado por críticos e estudiosos da área no 

máximo como uma “quase avaliação” e não uma avaliação plena, por não se configurar 

enquanto processo sistemático de identificação do mérito e do valor dos cursos de graduação 

– questão fundamental à apreciação da qualidade acadêmica de um curso ou instituição. 

(MEC, 2003, p. 62).  

 No governo Lula, apesar de permanecer a concepção controladora e reguladora de 

educação superior, as práticas avaliativas não se estruturam segundo uma perspectiva 

somativa, e como vimos anteriormente, a concepção de regulação também foi reconfigurada. 

 A lógica nesse governo é a de que a avaliação nesse momento seja “essencialmente 

educativa, portanto formativa, sem que para isso deixe de utilizar também instrumentos e 

procedimentos de controle. É um projeto, pois se trata de movimento que, examinando e 

julgando o passado e o presente, visa promover transformações, ou seja, tem o futuro em 

perspectiva” (MEC, 2003, p. 86, grifos nossos). 

 Nesse caso, prevalece uma concepção de avaliação cuja característica principal é a 

realização de avaliações formativas, com função de controle. De acordo com Vianna (2000, p. 

86), Scriven mostrou que a avaliação formativa é uma modalidade de avaliação orientadora e 

deve ocorrer ao longo do desenvolvimento do programa, com vistas a proporcionar 

informações úteis para que os responsáveis possam promover o aperfeiçoamento do que está 

sendo objeto de implementação.  

 Nessa perspectiva, chamada emancipatória28, a avaliação não se apresenta somente 

como prática produtora de juízos de fatos, de coleta de informações, medida e controle de 

                                                 
28 Informações adicionais sobre avaliação emancipatória, ver: SAUL, A. M. Avaliação Participante: Uma 

abordagem Crítico-Transformadora. In: RICO, Elizabeth Melo (org.). Avaliação de políticas sociais: uma 
questão em debate. 3.ed. São Paulo: Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 2001. 
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desempenho. Seu processo requer reflexão tanto sobre a prática quanto sobre o objeto e os 

efeitos da avaliação, o que só pode ser feito através de juízos de valor (MEC, 2003, p. 15).  

Assim, essa concepção de avaliação impõe a reflexão sobre valores e significados. 

Dias Sobrinho (2004, p. 723) afirma que, sem deixar de ser objetiva e utilizar instrumentos 

técnicos, e não se satisfazendo com a mera verificação e checagem de produtos e sua 

conformidade com uma norma, a avaliação como produção de sentidos alimenta debates, 

interroga-se sobre os significados, as causalidades e os processos, trabalha com a pluralidade 

e a diversidade, abrindo possibilidades de emancipação, construção e dinamização.  

A partir daí, podemos perceber que as políticas de avaliação analisadas carregam 

consigo concepções geradas num determinado momento histórico, que se articulam às 

respectivas concepções de educação superior e avaliação. 

Tais concepções e outros elementos compõem os pressupostos que fundamentam, 

estruturam e constituem as práticas de avaliação nos governos analisados, fazendo-se 

necessário tratar um dos objetivos do trabalho, que seria a identificação das causas para 

convergências e divergências encontradas. Desse modo, partindo-se do pressuposto de que os 

discursos nos revelam algumas aproximações e distanciamentos, apresentamos a seguir esses 

elementos com vistas a discutir sobre as causas para os achados.  

 

3.4 Políticas Avaliativas dos Governos FHC e Lula: Convergências, divergências e suas 

causas.  

 A partir das análises realizadas, identificamos convergências e divergências entre as 

políticas avaliativas estudadas. Nessa seção nos propomos a sistematizar alguns achados da 

pesquisa relativamente à identificação das causas para as convergências e divergências 

encontradas entre as políticas avaliativas estudadas. Encontramos como convergências entre 
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as políticas de avaliação dos governos FHC e Lula, os elementos apresentados e organizados 

em pontos: 

1. A comparação das performances das instituições; 

2. A justificativa para as avaliações, que seria a necessidade dos Estados assegurarem 

a qualidade dos controles regulatórios, a distribuição e o uso adequado dos recursos 

públicos, como também a expansão segundo critérios estabelecidos por políticas 

institucionais e do sistema; 

3. O interesse pela avaliação das instituições de educação superior, dos cursos e do 

desempenho dos estudantes. 

4. A importância dada à realização das avaliações periódicas, sistemáticas e 

regulares; 

5. Os resultados das avaliações são utilizados no sentido de subsidiar processos de 

regulação que compreendem: credenciamento e renovação de credenciamento de IES; 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos; 

6. Obrigatoriedade na realização dos exames. 

 

Os itens acima referidos encontram-se presentes implícita ou explicitamente em 

fragmentos dos discursos presentes nas políticas, sendo apontados no desenvolvimento da 

análise.  

Como uma das causas para a existência de tais convergências, tem-se, como descrito 

no capítulo 2, o ascendente interesse pela realização dos processos avaliativos, principalmente 

a partir das décadas de 80 e 90. Nesse momento, a avaliação, segundo Afonso (2000, p. 128), 

poderia ser tanto um dispositivo de controle por parte do Estado, como um mecanismo de 

introdução da lógica do mercado nos sistemas educativos. 
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Uma das finalidades do Estado Avaliador seria a produção e coleta de informações 

para a manutenção do sistema, através das avaliações que se constituíram em mecanismos 

utilizados pelo governo para coordenar o sistema de ensino superior e mobilizar mudanças 

estratégicas, se necessárias.  

A dimensão controle nesse processo era enfatizada, na medida em que os processos 

formais de autorização e (re)credenciamento compreendem que a avaliação deve ser utilizada 

para “medir” os produtos da educação superior. Com isso, estabeleciam-se instrumentos e 

mecanismos visando realizar o controle de produto, cujo propósito principal era focalizar o 

desempenho por resultados.  

Contudo, apesar da preocupação com a regulação e o controle presente em ambos os 

governos, esses dois conceitos não assumiram no governo Lula a mesma intenção vivenciada 

na era FHC, conforme já explicitado. 

Entretanto, não se pode deixar de mencionar nesse momento o interesse pelo 

estabelecimento de avaliações periódicas e regulares; e principalmente pela vinculação da 

distribuição dos recursos públicos aos resultados das avaliações nas instituições, realidade 

estimulada de maneira mais evidente na política do governo FHC, mas que também permeia 

algumas iniciativas do governo Lula através de incentivos dados às instituições que 

apresentarem resultados positivos no ENADE, por exemplo. 

Outra convergência encontrada entre as duas políticas de avaliação foi a questão da 

obrigatoriedade dos estudantes participarem dos exames. No caso da política de avaliação do 

governo FHC, especificamente no ENC, era obrigatória a participação dos estudantes 

concluintes dos cursos de graduação, de acordo com a lei: “a realização de exame referido no 

§ 1º deste artigo é condição prévia para obtenção do diploma, mas constará do histórico 

escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se submeteu” (BRASIL, 1995, 

art.3º §3º).  
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O fragmento acima descrito nos demonstra a atitude centralizadora do governo frente 

ao estabelecimento das diretrizes a serem seguidas pelas instituições no processo avaliativo, 

reforçadas inclusive nos incisos 1 e 2 do artigo 46 da LDB que estabelecem, segundo Gomes 

(2001, p. 11), a possibilidade de punição para as instituições privadas que apresentem 

resultados indesejáveis nas avaliações, e o monitoramento e suporte financeiro para as 

instituições públicas.  

Outra conseqüência decorrente de uma avaliação que evidencie deficiências é o 

reflexo diante da autonomia de universidades e centros universitários. De acordo com o artigo 

35 do decreto nº 3.860/2001, identificadas deficiências ou irregularidades mediante ações de 

supervisão ou de avaliação e reavaliação de cursos ou instituições de ensino superior, nos 

termos do art. 46 da Lei 9.394, de 1996, o poder executivo determinará, em ato próprio, 

conforme o caso: I - a suspensão do reconhecimento de cursos superiores; II - a desativação 

de cursos superiores; III - a suspensão temporária de prerrogativas de autonomia de 

universidades e centros universitários; IV - a intervenção na instituição de ensino superior; e 

V - o descredenciamento de instituições de ensino superior. 

No SINAES, a obrigatoriedade também vai existir, mas limita simplesmente aos 

estudantes que forem convocados para prestarem o ENADE, devendo a Instituição de Ensino 

Superior inscrevê-lo sob pena de punição institucional29 em decorrência da não inscrição de 

alunos habilitados para participação no ENADE dentro dos prazos estipulados pelo INEP. 

 Sendo assim, “o ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de 

graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular 

com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 

                                                 
29 De acordo com a Lei 10.861/2004, as punições institucionais são: 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; III - advertência, suspensão ou perda de 
mandato do dirigente responsável pela ação não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior. 
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dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento” 

(BRASIL, 2004, art 5º, § 5º). 

Desse modo, podemos inferir que, em decorrência da forte pressão no sentido de se 

regular o trabalho desenvolvido pelas instituições, o governo utiliza-se de inúmeras 

estratégias de fiscalização. Dentre elas, a obrigatoriedade seria um indicador presente nas 

políticas analisadas, cujas causas decorrem da lógica adotada pelos governos ao longo da 

estratégia de centralização da política avaliativa para as instituições com diretrizes 

estabelecidas e encaminhamentos previstos. 

Identificadas algumas convergências, passemos à análise das divergências encontradas 

nas políticas avaliativas dos governos. Para tanto, estabelecemos categorias de análise que nos 

auxiliaram na sistematização do material e identificação de aspectos distintos presentes nas 

práticas discursivas, apresentados no QUADRO 01, realizando-se posteriormente um esforço 

no sentido de identificar causas para as divergências encontradas. 

QUADRO 01: Divergências entre as políticas avaliativas nos governos FHC e Lula 

Categorias 

 
Política Avaliativa 

(Governo FHC) 
 

 
Política Avaliativa 

(Governo Lula) 
 

Finalidade da Avaliação Avaliar o desempenho dos 
cursos e instituições.  

 
Avaliar de modo global e 
integrado dimensões da 
estrutura acadêmica. 
 

 
Concepção de Educação 

 
Educação como mercadoria. Educação como bem social 

Modalidades Avaliativas 

 
Avaliação somativa, regulatória, 
voltada para o controle de 
resultados e ranqueamento das 
instituições. 
 

 
Avaliação formativa e 
emancipatória, comprometida 
com a transformação 
acadêmica. 
 

Enfoque Avaliativo Orientado pela modalidade de 
avaliação em larga escala. 

Orientado por uma perspectiva 
formativa, combina auto-
avaliação, avaliação externa e 
instrumentos de informações 
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como o cadastro de cursos e 
instituições e censo.  
 

Formulação da Política 
Avaliativa 

Abordagem centralizadora de 
fazer política. 

Abordagem descentralizadora 
de fazer política (participação 
da sociedade civil e 
comunidade universitária). 
 

Pressupostos Ideológicos 

Opera com a ideologia da 
concorrência e do sucesso 
individual (meritocrático) 
 

Opera com as idéias da 
solidariedade e da cooperação 
intra e interinstitucional. 
 

Instrumentos Avaliativos 

Utiliza como mecanismos de 
avaliação o ENC, o questionário 
sobre as condições de ensino, a 
análise das condições de ensino 
(ACE) e a avaliação das 
condições de oferta (ACO). 

 
Utiliza como mecanismos de 
avaliação a autoavaliação, a 
avaliação externa e o ENADE, 
para avaliar o desempenho dos 
estudantes e dos cursos de 
graduação, e visitas por 
comissões de especialistas. 
 

Classificação 

 
Com vistas a hierarquizar e 
conceituar, segundo uma 
concepção produtivista de 
avaliação. 

Com vistas a atribuir níveis, 
sem a pretensão de estabelecer 
hierarquia 

Identificamos que no governo FHC predominava uma visão parcial e fragmentada da 

realidade, na medida em que eram utilizadas estratégias isoladas de avaliação. Nesse governo, 

o foco da política avaliativa era o uso de instrumentos aplicados a objetos isolados, que 

conduziam a uma visão parcial e fragmentada da realidade. Por outro lado, a política de 

avaliação do governo Lula possibilita uma visão global e integrada das estruturas acadêmicas, 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão e das finalidades de cursos e instituições.  

Essa realidade se justifica por ser fruto da construção de uma concepção de avaliação, 

que considera as experiências já vivenciadas, e a partir delas se propõe a ser diferente, no 

sentido de estruturar-se segundo uma perspectiva divergente da tecnicista apresentada no 

governo FHC. Cabe aqui destacar que alguns elementos do PAIUB foram resgatados no 

SINAES, como: o respeito à identidade institucional; a tentativa de se implantar uma cultura 
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de avaliação; a defesa de uma avaliação não punitiva; o propósito de elevar a qualidade das 

atividades. 

Uma outra divergência se refere ao controle exercido no governo FHC que era gestado 

em agências externas às universidades, enquanto que no governo Lula esse mecanismo de 

controle se apresentou de forma mais aberta em relação ao anterior. Esse ideal se expressa 

através de iniciativas de auto-regulação acadêmica propostas pelo SINAES, como o 

instrumento da auto-avaliação por exemplo. 

Essa realidade é favorecida na medida em que também, sob influência do PAIUB, é 

difundida a idéia sobre a importância de se respeitar a identidade e a diversidade das 

instituições, contando com a participação de representantes da sociedade civil e da 

comunidade universitária nas avaliações, fato não ocorrido no governo anterior. 

A educação no governo FHC era concebida como mercadoria, portanto deveria ser 

avaliada segundo uma perspectiva somativa. Nessa prática voltada ao controle de resultados e 

do valor do mercado, a avaliação assume papel de controlar, regular e fiscalizar, sendo 

valorizadas a busca por um melhor desempenho e o estabelecimento da competição entre as 

instituições. 

Esses processos avaliativos são instrumentos de competição, e não de solidariedade e 

cooperação, que são valores históricos da universidade. Ao comparar a quantidade de 

produtos das instituições, essa avaliação tecnocrática afirma a produtividade como valor de 

referência e determina, centralizadamente, os objetivos e as atividades da comunidade 

universitária (DIAS SOBRINHO, 2004, p. 718). 

Por outro lado, a educação no governo Lula é concebida como bem social, incorpora 

práticas avaliativas de natureza formativa e voltadas aos processos, à diversidade institucional 

e à complexidade das instituições. Um fragmento que expressa de modo significativo a 
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existência de divergências no propósito das duas políticas se expressa no documento do 

SINAES, exposto a seguir: 

 
... um sistema de avaliação como o aqui proposto opera com as idéias da 
solidariedade e da cooperação intra e interinstitucional, e não com a 
ideologia da competitividade, da concorrência e do sucesso individual. Não 
menos importante é destacar que esse sistema se vincula à idéia de 
educação como bem social, e não como mercadoria. Em outras palavras, a 
avaliação assim entendida ajuda a construir uma concepção de educação 
superior socialmente comprometida em seus objetivos e funções (MEC, 
2003, p. 83-84). 
 
 

 Assim, vemos que a educação é vista sob um prisma diferenciado, não negando que a 

construção da referida política teve como parâmetro de análise avaliações desencadeadas em 

governos passados, que indiretamente contribuíram para a estruturação dos ideais presentes 

no discurso da era Lula. 

No governo FHC, o ENC era orientado pela modalidade de avaliação em larga escala, 

com as características e especificidades dessa modalidade de avaliação, no que tange à 

aplicação e à construção dos instrumentos – provas e questionários, pois se trata de um exame 

nacional que envolve a aplicação de provas para o universo dos alunos concluintes dos cursos 

que estão sendo avaliados. 

Já o SINAES é orientado por uma perspectiva formativa de avaliação cujas causas 

podem ser identificadas a partir da constatação de que havia a necessidade de se romper com 

o modelo de avaliação anterior, adotando-se um caráter emancipatório.  

Uma outra divergência encontrada foi a ocorrência no governo FHC de uma 

abordagem centralizadora de fazer política, cuja causa, segundo Gentili (1998, p. 23-24), se 

relaciona a uma estratégia30 neoliberal de desenvolver programas nacionais de avaliação dos 

sistemas educacionais altamente centralizados através de provas de rendimento aplicadas à 

                                                 
30 Segundo Gentili (1998, p. 23-24), fazem parte das estratégias além dos programas de avaliação centralizados, 

o planejamento hipercentralizado de reformas curriculares a partir das quais se chega a estabelecer os 
conteúdos básicos de um Currículo Nacional; e a implementação de programas nacionais de formação de 
professores que permitam a atualização dos docentes. 



 135

população estudantil. O governo sucessor se caracteriza por uma abordagem 

descentralizadora, na medida em que existe a representação da sociedade civil e de segmentos 

da comunidade universitária na formulação e implementação das ações avaliativas. 

Desse modo, no primeiro governo analisado, a avaliação realiza-se como atividade 

predominantemente técnica, buscando a mensuração dos resultados produzidos pelas 

instituições em termos de ensino (professores) e serviços prestados à comunidade, operando 

com a ideologia da concorrência e do sucesso individual.  

Importante é destacar que as diferentes funções e concepções de avaliação são 

coerentes com determinadas concepções de educação superior e com certos interesses e 

valores de grupos sociais. Para Dias Sobrinho (2004, p. 710), há sensíveis predominâncias de 

idéias e práticas que priorizam a função ético-política, baseadas na democratização e no 

aprofundamento dos valores públicos, e, por outro lado, a função técnico-burocrático-

economicista que prioriza as bases do mercado, a gestão eficaz, o progresso das empresas e o 

sucesso individual. 

O problema deste segundo bloco não está na eficiência e no “progresso” que ele 

produz, mas sim no fato de que não está a serviço dos interesses comuns de elevação 

espiritual e material de toda a sociedade. Acreditamos que no primeiro bloco de idéias 

encontra-se o sistema de avaliação proposto no governo Lula. No segundo bloco, 

encontraremos a ACOC e o ENC, que têm como valor central a competitividade nos planos 

individual e institucional, além de ser uma pseudo-avaliação, que sufoca os valores da 

solidariedade, da cooperação e da construção coletiva. 

 As avaliações cujas idéias pertencem ao bloco tecnicista, de acordo com Dias 

Sobrinho (2000), buscam quantificar e classificar os produtos de aprendizagem, da pesquisa e 

da extensão, pouca atenção dedicando aos processos e contextos que os produziram. 
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Manifesta-se nesse caso a ideologia do individualismo, do sucesso individual, da eficiência e 

da racionalidade instrumental, onde  

 
Objetivos e qualidades poderiam e, então, deveriam ser medidos, 
quantificados, comparados. Os testes, as escalas, as estatísticas e os 
rankings são recursos privilegiados para verificar, controlar e produzir 
eficiência e qualidade, mas segundo noções de eficiência e qualidade que 
correspondem a essa racionalidade (DIAS SOBRINHO, 2004, p. 712, grifo 
do autor). 

 

 Podemos dizer que essas avaliações tinham como propósito a seleção dos indivíduos, 

o controle administrativo e a gestão produtivista do sistema. Verifica-se que as mesmas estão 

associadas ao ressurgimento da ideologia meritocrática, às pressões para fomentar a 

competição e às exigências de acompanhamento do “rendimento do sistema educativo”, 

sobretudo em termos de eficácia e eficiência (AFONSO, 2000, p. 111). 

De acordo com essa perspectiva, a qualidade se controla através de recursos de 

mensuração, como também da verificação da eficiência, cuja causa se reflete na escolha pela 

adoção de uma avaliação baseada na medição quantitativa e no sistema de hierarquização das 

instituições, que se limita a indicadores quantitativos e se vincula à alocação de recursos 

orçamentários.  

Assim, a conceituação também será um ponto divergente quando expressa no ENC e 

no SINAES. Encontramos a conceituação no SINAES, no tocante à avaliação das instituições, 

como também dos cursos, uma vez que de acordo com a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, em seu artigo 5º, § 8º, “a avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no 

ENADE será expressa por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) 

níveis”. Acreditamos que essa realidade não reflete uma concepção produtivista da atividade 

acadêmica, como advogada no governo FHC, pois não são ranqueamentos entre as IES. 

Já no governo FHC esses elementos se fizeram presentes. Podemos apontar como 

causas para essa existência, o controle exercido pelo mercado na avaliação institucional desse 
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governo centrada no ENC. Desse modo, “os resultados publicados na forma de conceitos que 

variavam de ‘A’ a ‘E’, além de possibilitarem o ranking entre as instituições buscavam 

sinalizar de modo conceitual, mas não numericamente, a qualidade do ensino oferecido pelas 

IES avaliadas” (GOMES, 2001, p. 283, grifos do autor). 

Assim, a questão da conceituação permanece por acreditar-se que a mesma é 

importante ao final do processo, seja ela para ser utilizada com fins mercadológicos, como 

ocorrido no governo FHC, ou utilizada para avaliar em que nível as instituições e os alunos 

estão, com vistas ao melhoramento, como ocorrido no governo Lula.  

Por outro lado, no governo Lula instituiu-se um Sistema que articula a avaliação 

educativa, de natureza formativa e regulatória enquadrado numa vertente político-pedagógica 

emancipatória ou libertadora, problematizada por Saul (1995, p. 61), visando provocar a 

crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas. O compromisso 

principal desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta ou indiretamente envolvidas 

em uma ação educacional escrevam a sua “própria história” e gerem as suas próprias 

alternativas de ação. 

Nesse modelo, encontram-se interligadas duas ordens de ação: uma é a de verificar, 

conhecer, organizar informações, constatar a realidade; a outra é a de questionar, submeter a 

julgamento, buscar a compreensão de conjunto, interpretar causalidades e potencialidades, 

construir socialmente os significados e práticas da filosofia, política e ética educativos, enfim, 

produzir sentidos (MEC, 2003, p. 86). 

Observamos, finalmente, que se processou no âmbito da avaliação na educação 

superior uma transição de modelos, e a luta após a transição centra-se na consolidação de uma 

perspectiva diferenciada de avaliação, que reorienta não só as práticas, mas os ideais 

educacionais da educação superior brasileira. 
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Buscamos ao longo do presente trabalho analisar as políticas de avaliação da educação  

superior nos seus diferentes aspectos, incluindo os processos de formulação das políticas 

avaliativas nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, até a 

materialização das mesmas. 

Identificamos e analisamos concepções de educação e avaliação, que nos levam a 

concluir que uma forte pressão existiu no sentido de romper-se com avaliações 

quantitativistas vivenciadas no governo FHC, priorizando-se os interesses públicos e não 

mercadológicos na condução de uma política de avaliação. 

Apontamos para a transição de modelos, e junto com ela a perspectiva de mudança 

iniciada a partir da instituição do SINAES, com a construção de discursos contrários às 

avaliações impostas, e defensores da construção de uma outra proposta de educação e de 

avaliação para a educação superior. 

Certamente a construção dos discursos que culminam nessa visão emancipatória de 

avaliação foram gestados a partir das experiências e vivências adotadas nas políticas de 

avaliação de governos anteriores. Apresentamos na análise realizada algumas evidências que 

exemplificam a construção da política avaliativa da era Lula, a partir de discursos resgatados 

em governos passados, comprovando-se que um discurso pode ser produzido a partir de 

outros. 

Nessa conjuntura, a perspectiva sistêmica de avaliação ganha força, como também a 

possibilidade do Estado se responsabilizar pela condução das avaliações das instituições, não 

sendo conivente nem delegando a agentes externos a possibilidade de disseminar a ideologia 

mercadológica nas práticas avaliativas das instituições. 

O SINAES demonstra que avaliar não se resume a punir ou premiar, mas tem por 

finalidade conhecer os problemas e encontrar formas para superá-los em conjunto, e não 

através do alto grau de imposição existente em inúmeras práticas institucionais e políticas. 
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 Assim, o SINAES tenta romper com as práticas vivenciadas no governo anterior na 

medida em que reorienta a concepção e os propósitos da avaliação, visando o crescimento 

coletivo das instituições de ensino superior. 

Consideramos de extrema importância o questionamento a respeito da 

responsabilidade social das universidades, por exemplo, e nesse processo a avaliação 

desempenha um papel fundamental, se considerada sob uma perspectiva crítica, cujo foco 

seria o conjunto de práticas de uma instituição.  

Concordando que a política de avaliação no governo FHC teve suas raízes na reforma 

neoliberal, observamos no âmbito da política avaliativa do governo Lula uma menor ênfase 

nesse enfoque, como também no apelo a algumas idéias pertencentes a essa conjuntura, uma 

vez que na política de avaliação proposta, como vimos, apresentam-se mais evidentes as 

contraposições do que os pontos convergentes. 

Como fundamento para essa afirmação, citamos a redefinição do discurso, concebido e 

entendido a partir da união de alguns elementos que ao ganharem uma outra conotação a 

partir das forças políticas e sociais em confronto, elaboraram propostas e consolidaram uma 

nova fase no âmbito das políticas de avaliação para a educação superior. 

Desse modo, percebemos que princípios mencionados acima fazem parte da política 

avaliativa do governo Lula, como a participação, a solidariedade e o coletivismo, como 

também a tentativa de se imprimir à avaliação uma conotação que não se articule a questões 

mercadológicas. Contudo, não podemos deixar de negar que seria difícil romper totalmente 

com o mercado de acordo com a proposta da política educacional nesse governo, uma vez que 

destacamos inúmeras iniciativas ocorridas, inclusive com a reforma da educação superior, que 

fortalecem a relação do governo com o mercado e a iniciativa privada. 

Assim, concluímos mencionando que consideramos de extrema importância o 

estímulo à realização de práticas avaliativas baseadas numa visão de educação e avaliação 
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contrárias à fragmentação, à hierarquização e à simples certificação. Devemos reconhecer a 

função social desempenhada pela avaliação, e principalmente o valor de práticas que 

favorecem a utilização dos resultados das avaliações em benefício das próprias instituições. 

Por fim, destacamos que a sistematização de nossos resultados e conclusões se propõe 

a somar-se aos inúmeros estudos existentes no âmbito da educação superior. Entretanto, 

reconhecemos após a realização do trabalho que algumas questões surgiram, podendo ser 

aprofundadas por outros pesquisadores em estudos posteriores. 

Citamos como uma das sugestões o aprofundamento acerca do contexto de produção 

dos discursos, especificando forças políticas e discursos que estavam competindo entre si 

responsáveis pela formulação das políticas avaliativas nos governos FHC e Lula. Além disso, 

apontamos para a necessidade de haver uma reflexão sobre as convergências e divergências 

existentes entre as políticas estudadas, que são fruto de processos políticos e de confrontos 

entre diferentes discursos que vão se recompor numa heterogeneidade a ser analisada mais 

profundamente. 
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