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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a política de avaliação implantada pelo Ministério da 

Educação (MEC), no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

através do estudo do movimento desencadeado no interior das Instituições 

Privadas de Ensino Superior (IPES) de Caruaru, como respostas ao Exame 

Nacional de Cursos (ENC) e à Análise das Condições de Ofertas dos Cursos 

(ACOC). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com os gestores e com 

uma amostra dos professores e análise documental nas IPES de Caruaru. 

Verificou-se, a partir da análise dos dados coletados, que diferenças significativas 

de políticas e ações institucionais passaram a ocorrer em função da 

implementação da política de avaliação do ensino superior. 
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ABSTRACT 

 
This work analyses the evaluation policies launched by the Ministry of Education 

(MEC) during the administration of Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), 

through the study of the movement started within the Private Institutions of 

Undergraduate Studies (Instituições Privadas de Ensino Superior - IPES) in 

Caruaru, as a response to the National Exam of Courses (Exame Nacional de 

Cursos - ENC) and the Analysis of the Course Offer Conditions (Análise das 

Condições de Oferta de Cursos - ACOC). Semi structured interviews with the 

deans and with a representative sample of the teachers have been carried out, 

besides a documentary analyses of the IPES in Caruaru. The analysis of the data 

collected verified that significant changes in the policies and institutional acts have 

started to occur in view of the implementation of the evaluation policy of the higher 

education studies. 
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A década de noventa foi marcada por uma série de inovações na política 

educacional brasileira, cuja repercussão atingiu os diversos níveis e modalidades 

de ensino, dentre os quais o ensino superior público e privado.  

Na qualidade de sujeito inserido no contexto do ensino superior privado, 

enquanto professora de uma faculdade isolada confessional, localizada no interior 

de Pernambuco, vivenciei junto aos meus pares momentos de inquietações, 

perplexidades, descontentamentos e incertezas, diante dos cenários que se 

descortinavam à nossa frente em decorrência da implementação da política de 

avaliação estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) a partir de 1995.  

Por um lado, nos deparávamos com a insatisfação dos alunos mediante 

as exigências e a obrigatoriedade de participação no Exame Nacional de Cursos 

(ENC) – mais conhecido como “Provão” – e, por outro, com as preocupações da 

direção da faculdade no sentido de responder as exigências demandadas de 

reconfiguração dos espaços e das relações didático-pedagógicas requeridas não 

apenas pela política de avaliação, mas também pela nova Lei de Diretrizes da 

Educação Nacional (LDB, Lei nº. 9.394/96). É importante lembrar que a sistemática 

de avaliação introduzida pelo MEC compreende também como procedimento de 

avaliação a Análise das Condições de Oferta dos Cursos de Graduação (ACOC). 

Acrescente-se a esses fatos a inquietude dos professores e dos chefes 

de departamentos que, de certa forma, passaram a temer um eventual fracasso 

dos seus cursos a partir dos critérios de julgamentos e dos resultados dos 

procedimentos de avaliação estabelecidos na gestão do ex-ministro Paulo Renato 

Souza (o ENC e a ACOC) e as possíveis penalidades daí decorrentes. 
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procedimentos de avaliação estabelecidos na gestão do ex-ministro Paulo Renato 

Souza (o ENC e a ACOC) e as possíveis penalidades daí decorrentes. 

Instalou-se um clima de insegurança entre os professores em relação ao 

próprio espaço no mercado de trabalho, em decorrência das exigências por 

titulação em nível de mestrado e doutorado. Muito embora não exista 

determinação legal que estabeleça grau de qualificação e de tempo de dedicação 

às instituições de ensino superior não universitárias, temos observado que a 

política de avaliação tem provocado mudanças significativas nesse sentido. 

A crescente demanda por qualificação e, particularmente, por titulação 

em nível de mestrado e doutorado, não se trata apenas de uma busca individual 

por parte dos docentes, mas representa um fenômeno mais complexo, de origem 

institucional, que deve ser tratado como resposta das instituições privadas de 

ensino superior (IPES) aos requerimentos e conseqüências da política oficial de 

avaliação. Essa tem desencadeado uma corrida para os cursos de pós-graduação 

stricto sensu que, por sua vez, têm uma oferta de vagas bastante limitadas se 

considerarmos o quantitativo dessas novas demandas. Em considerações sobre 

essa questão, Silva Jr. e Sguissardi (2001, p. 225) afirmam: 

 

A nova legislação e as ações do governo quanto à gestão pública 

da educação superior, especialmente quanto à classificação e 

recredenciamento das IES; a regulamentação da avaliação e o 

exame nacional de cursos têm imposto às IPES (Instituições 

Privadas de Ensino Superior) uma situação difícil. 

 

De fato, como conseqüência dessas novas exigências propostas e 

impostas pelo MEC, tem-se instalado um verdadeiro clima de “terror” no interior 

das IPES, que acaba por ameaçar a sua própria sobrevivência, seja pelo nível de 

competitividade exigido para manterem-se no mercado, seja pelos mecanismos 
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criados pela LDB, de recredenciamento ou descredenciamento das instituições de 

acordo com os resultados apresentados no “Provão” e na ACOC. Todavia, foi 

através da Lei nº. 9.131, de novembro de 1995, que, segundo Gomes (2000, p. 

14), “pela primeira vez na história da educação superior brasileira, uma Lei 

condiciona recredenciamento de IES à avaliação”. 

Esse contexto de inovações e inquietações, acima descrito, nos 

impulsionou a realizar o presente trabalho que é um estudo sobre a Política de 

Avaliação do ensino superior brasileiro, implantada pelo MEC, durante a gestão do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e foi desenvolvido junto ao 

Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco durante 

o período de 2001 a 2003. 

A discussão acerca da avaliação do ensino superior no Brasil vem 

historicamente atraindo a atenção de inúmeros pesquisadores. Segundo a 

Universitas/Br - banco de dados organizado pelo GT Política de Ensino Superior da 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) - 

dados coletados junto a 26 periódicos nacionais, compreendendo o período de 

1968 a 1995, revelaram que foram produzidos cerca de 4.546 documentos sobre a 

avaliação do ensino superior. Esse fato demonstra a relevância dessa temática, 

que ganha novos contornos a partir de meados da década de noventa, quando se 

impõe a avaliação como a parte mais visível das políticas educacionais para o 

ensino superior. 

Nesse contexto emerge a avaliação enquanto política pública com novos 

contornos e enfoques e passa a ser alvo do interesse de diversos pesquisadores 

que vêm se debruçando sobre a temática da avaliação do ensino superior, o que 

resultou numa vasta produção acadêmica com os mais variados enfoques 

políticos, filosóficos e conceituais. 
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 No tocante ao movimento desencadeado no interior das instituições, 

locus de implantação da referida política de avaliação, há uma lacuna no universo 

de conhecimentos produzidos. Por essa razão, elegemos como objeto de estudo o 

movimento desencadeado no interior das instituições de ensino superior privadas, 

em decorrência da implantação da política da avaliação do ensino superior 

brasileiro, no período compreendido entre 1995 e 2002. Nosso objetivo é desvelar 

quais as respostas dadas pelas IPES à referida política de avaliação e em que 

medida essas respostas se constituíram em melhoria das condições de ensino 

nessas instituições.  

O final do segundo milênio foi marcado por um movimento de 

transformação mundial que teve forte repercussão na política educacional 

brasileira, demarcando um novo momento histórico no ensino superior que passa, 

inclusive, a ser regido por uma nova legislação educacional.  

Em decorrência desses fatores, o cenário educacional passa a sofrer 

uma série de ajustes e transformações em meio a embates entre os que defendem 

transformações radicais em nome da democratização do ensino superior e os que 

advogam ajustes e adequações, com propostas que trazem no seu cerne o germe 

do continuísmo. É nesse bojo que este trabalho se insere enquanto construção 

teórica elucidativa, problematizadora e propositiva, na perspectiva da superação do 

utilitarismo excludente da educação em nome dos interesses das maiorias da 

sociedade brasileira. 

O ensino superior no Brasil, historicamente acessível apenas a uma 

minoria da população de faixa etária compreendida entre 17 e 24 anos, apresenta-

se em expansão pela via do financiamento privado e mantém o caráter excludente, 

uma vez que só é acessível para quem pode custear. 
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O desenvolvimento deste estudo requer uma retrospectiva histórica que 

explicite o desenvolvimento da educação superior no Brasil e que nos permita uma 

compreensão articulada da relação causal do seu caráter excludente com a política 

de avaliação em curso, uma vez que esta se constitui numa estratégia para a 

viabilização do projeto político para a sociedade brasileira no final do segundo 

milênio, que melhor será explicitado no primeiro capítulo desta dissertação. 

Para melhor compreender a teia de relações entre o Estado e as 

instituições de ensino superior (IES), tomamos como referência o estudo da 

legislação educacional1 considerando os princípios maiores estabelecidos pela 

Constituição Federal de 1988. Além desse arcabouço legal, recorremos a vasta 

literatura nacional e internacional, resultante da contribuição de diversos autores 

que vêm se debruçando sobre essa problemática, dentre os quais destacamos: 

Silva Jr. e Sguissardi (2001), Gomes (2000, 2001, 2002), Afonso (2000), Azevedo 

(1997), Sobrinho (2000) e outros, que trazem relevantes contribuições para essa 

discussão. 

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

O objetivo deste trabalho é investigar quais as respostas dadas pelas 

IPES à política de avaliação do ensino superior instituída pelo MEC, no governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC). Nossa hipótese é de que a referida política 

avaliativa, sobretudo o “Provão”, tem exercido um poder de pressão muito grande 

sobre as IPES, que passaram a ficar desnudadas e expostas à sociedade, em 

virtude dos critérios de publicação dos resultados dos procedimentos avaliativos. 

                                                 
1 Lei nº. 9.394/96, Lei nº. 9.131/95, Decreto nº. 2.026/96, Decreto nº. 2.306/97, Portaria nº. 2.297/99 

– SESu (08/11/1999), etc. 
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Porém, igualmente importante, e que tem provocado respostas institucionais à 

política de avaliação, é o mecanismo de controle público expresso na sistemática 

de credenciamento das instituições, associada à avaliação.  

A avaliação da educação, que majoritariamente era vivenciada 

internamente nas instituições, tomando como referência os resultados das 

aprendizagens construídas nas relações pedagógicas entre professores e alunos, 

passou por um processo de ressignificação e ampliação no âmbito institucional 

com repercussão que extrapola os muros das instituições.  

Na perspectiva de apreender como os sujeitos que estão inseridos nesse 

contexto compreendem esse fenômeno, quais as respostas que as IPES vêm 

efetivamente dando a essas políticas e em que medida essas respostas 

contribuem para a melhoria das condições de ensino nessas instituições, 

realizamos o presente trabalho. 

 

 

DESVELANDO O CAMPO EMPÍRICO 

 

Elegemos como campo empírico da pesquisa, após um olhar 

panorâmico que nos permitiu vislumbrar uma diversidade geográfica, política e 

educacional que cobre o nosso Estado de Pernambuco do sertão ao litoral, a 

cidade de Caruaru. 

A referida escolha foi feita em virtude da nossa inserção nesse contexto 

e, sobretudo, de ser Caruaru uma cidade pólo, que dinamiza a vida cultural e 

econômica da região. 

Caruaru fica localizada no agreste setentrional de Pernambuco, a 134 

KM do Recife e tem uma população de 231.989 habitantes (Censo IBGE/1990). 
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Aparentemente assumiu uma posição de vanguarda em relação ao ensino 

superior, na década de 1930, quando dotou a cidade com “a primeira instituição de 

ensino superior do interior de Pernambuco, através da criação da Escola de 

Farmácia e Odontologia de Caruaru em fevereiro de 1936” (SILVA, 1979, p. 11).  

Não obstante ter sido um grande feito para aquela época, a referida 

instituição não se consolidou e teve suas portas fechadas após a conclusão de sua 

primeira turma, que teve de revalidar seus diplomas no Estado de São Paulo. Na 

visão de Ferreira (1979, p. 8), “a fundação das referidas instituições representou 

um pioneirismo para a sociedade caruaruense daquela época”.  

Essa realização foi resultante da mobilização de lideranças locais e do 

surto desenvolvimentista em âmbito nacional e Caruaru, a “Princesinha do 

Agreste”, já decantada em versos e prosas pelos seus poetas, ao completar 100 

anos de emancipação política, em 18/05/1957, ainda ressentia-se da ausência de 

cursos superiores. Finalmente, quase três décadas após, em 1959, foram 

fundadas a Faculdade de Direito de Caruaru, a Faculdade de Odontologia de 

Caruaru e, em 1961, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru. 

No contexto atual, Caruaru ocupa a posição de pólo de convergência de 

diversas cidades do agreste pernambucano, o que dinamiza a vida cultural da 

região. Abriga quatro instituições de ensino superior que têm as mais variadas 

razões sociais e diferentes nomenclaturas, dentre as quais destacamos: 1) A 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru (FAFICA), que é uma 

entidade privada filantrópica e confessional; 2) a Faculdade de Direito de Caruaru 

(FADICA) e a Faculdade de Odontologia (FOC), que são privadas filantrópicas não 

confessionais, vinculadas a uma mesma mantenedora, e 3) Faculdade Vale do 

Ipojuca (FAVIP) que é uma entidade privada com fins lucrativos, fundada 

recentemente e que funciona, curiosamente, no “shopping center” da cidade.  
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A fundação dessas instituições é resultante do processo de abertura 

para a iniciativa privada, deflagrado na década de trinta e acentuado em décadas 

posteriores, sobretudo nas décadas de sessenta e noventa. Interessa-nos, para 

este estudo, apenas a FADICA, a FOC e a FAFICA, uma vez que a FAVIP, na 

qualidade de instituição recém-criada, ainda não foi avaliada pelo “Provão”, que é 

parte constituinte de nossas análises. A seguir, traçaremos o perfil das instituições 

que comporão nosso campo empírico, para melhor situar o leitor em relação ao 

contexto local, que serviu de palco para a implementação das referidas políticas e 

para a realização da pesquisa que resultou neste trabalho. 

 

DESENHANDO O PERFIL DAS IPES PESQUISADAS 

 

A FAFICA é mantida pela Associação Diocesana de Educação e Cultura 

de Caruaru (ADECC). Reconhecida pelo Decreto nº 63.990, de 15/01/1969, é 

presidida pelo bispo diocesano da cidade. Possui uma tipologia de conjunto 

arquitetônico que nos remete ao estilo de antigos seminários ou conventos 

religiosos, construído em dois pavimentos com uma área livre de convergência, 

rodeada por salas de aulas, laboratórios, biblioteca, sala de periódicos, setores 

administrativos, museu Dom Augusto Carvalho e a Igreja Matriz de São José. 

Conta com um campus universitário dotado de quadra poliesportiva coberta, play 

ground, piscina semi-olímpica, salão-de-festas e uma agradável área de 

convivência. 

A referida Instituição tem um corpo docente formado por 76 profissionais, 

dos quais quatro são doutores, vinte e oito são mestres e quarenta e quatro são 

especialistas. Atende a uma clientela de dois mil, duzentos e setenta alunos, 

oriundos de diversas cidades do interior de Pernambuco, através da oferta dos 

cursos de Licenciatura Plena em Letras, Pedagogia, Ciências Sociais e História e 
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dos cursos de Bacharelado em Ciências Contábeis e Administração de Empresas, 

com habilitação em Marketing e Gestão de Negócios. Oferece sistematicamente 

cursos de especialização - lato sensu - em diversas áreas afins aos cursos de 

graduação, conforme as necessidades e o quadro de demandas que o movimento 

social, interno e externo à instituição, apresenta. 

Em nível de extensão, oferece cursos em diversas áreas de interesse da 

comunidade acadêmica e local, além de seminários, concursos de poesias, 

capacitações pedagógicas em escolas da rede estadual e municipal e projetos de 

intervenção na comunidade local. 

 Segundo seus estatutos, trata-se de uma instituição católica, filantrópica 

(sem fins lucrativos), que objetiva formar o cidadão ético e moral, comprometido 

com os valores cristãos e com a construção de uma sociedade mais justa e menos 

desigual. Não obstante essas prerrogativas de instituição, que se auto-proclama 

filantrópica e cristã, observamos que mantém os preços das mensalidades 

cobradas aos alunos nos mesmos patamares de instituições denominadas 

privadas com fins lucrativos e comporta no seu quadro docente e técnico 

administrativo profissionais de diferentes posições político-ideológicas. Um limite 

que este estudo apresenta é não aprofundar esta questão, muito embora não seja 

objetivo específico deste trabalho. 

A Sociedade Caruaruense de Ensino Superior (SCES), que igualmente 

fez parte de nosso campo empírico, foi fundada no contexto citado anteriormente e 

reconhecida décadas após pelo Decreto Federal nº. 62.059 de 05/01/1978. É uma 

entidade filantrópica não confessional, privada, mantenedora da Faculdade de 

Direito de Caruaru (FADICA) e da Faculdade de Odontologia de Caruaru (FOC). A 

situação identificada na instituição apresentada anteriormente, no tocante à 

questão da filantropia, se repete na FADICA e na FOC, que se auto-proclamam 
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filantrópicas, mas cobram dos seus alunos mensalidades similares às cobradas no 

mercado da educação superior da região. 

A FADICA foi autorizada pelo Decreto Federal nº. 45.816, de 16/04/1959 

e a FOC pelo Decreto Federal nº. 45.978 de 11/05/1959 e passaram a ser 

reconhecidas apenas em 1968. Ficam localizadas numa área privilegiada de cinco 

hectares, dividida em três campi: campus um, os prédios das faculdades com três 

clínicas, três consultórios, dois laboratórios de anatomia, um de informática, salas 

de aula, fórum universitário e setores administrativos. O campus dois é o campus 

universitário que possui um complexo esportivo com quadra poliesportiva coberta, 

piscina semi-olímpica, biblioteca, sala de internet para alunos, quadra de tênis, e 

grande área de lazer e o campus três com um campo de futebol. Na descrição de 

um de seus ex-diretores, a faculdade conta com um 

sombreado adiante por um bosque e bicas de água fria e 

acariciante, que quebram a exuberância do calor nordestino com a 

maciez e o frescor de luxuriante vegetação, temperando a rudeza 

do sol tropical (FERREIRA, 1979, p. 7). 

  
 
Além dessa infra-estrutura, na qual destacamos ainda a beleza e a 

exuberância da capela ecumênica e da torre artística com o seu relógio “badalando 

o fluir do tempo” (FERREIRA, 1979, p. 5), a Faculdade de Direito conta com um 

anexo onde funciona o núcleo de práticas jurídicas. 

As referidas instituições foram criadas no modelo de faculdade isolada, 

funcionando desde a sua fundação com apenas um curso de graduação em cada 

instituição: Direito e Odontologia. Oferecem cursos regulares de especialização, 

extensão e aperfeiçoamento em diversas áreas afins aos cursos de graduação. 

São instituições tradicionais e historicamente direcionadas para formar 

as elites e, nessa perspectiva, têm amplos serviços prestados não só a Caruaru, 
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mas a diversas cidades de Pernambuco e de outros Estados do Nordeste 

brasileiro. 

Atualmente, a FADICA atende a uma demanda de oitocentos e quarenta 

e seis alunos e conta com um corpo docente formado de vinte e oito professores 

dos quais três são doutores, doze são mestres e doze são especialistas e um tem 

apenas o nível de graduação e a FOC conta com um quadro discente formado por 

duzentos e vinte e dois alunos e quarenta e seis professores dos quais oito são 

doutores, dezessete são mestres e vinte e um são especialistas. A FAFICA, a 

FADICA e a FOC oferecem os seus cursos nos turnos diurno e noturno. 

Entretanto, a maior concentração de alunos é nos cursos noturnos, em virtude de o 

corpo discente se constituir predominantemente de alunos trabalhadores. 

Depois de caracterizar em suas linhas gerais as IPES pesquisadas, é 

importante descrever a coleta de dados, os recursos utilizados e os procedimentos 

adotados na realização deste trabalho. 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO: AMOSTRA E RECURSOS 

 

A amostra foi constituída pelos gestores que se encontravam inseridos 

no cotidiano das instituições pesquisadas e por uma amostra de professores que 

foi escolhida aleatoriamente. Do universo de professores das três instituições 

referidas, foi sorteado um professor representante de cada curso, a saber, os 

cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras e História e os cursos de 

bacharelado em Odontologia e Direito, totalizando um contingente de cinco 

professores.  

A equipe gestora foi constituída pelos diretores das três IPES 

pesquisadas, compreendendo os diretores acadêmicos, os administrativos e o 
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diretor geral, bem como pelos coordenadores e assessores que foram incluídos na 

sua totalidade, formando um contingente de três diretores, dois assessores e seis 

coordenadores, sendo um coordenador geral, função existente em apenas uma 

das IPES pesquisadas e um coordenador do “Provão”, que igualmente só existe 

em uma das instituições. Essa função foi criada exclusivamente para articular 

questões concernentes à política de avaliação em curso. A criação dessa 

coordenação específica para o “Provão” nos permitiu, a priori, visualizar o nível de 

importância e atenção que esse instrumento mereceu por parte da referida 

instituição.  

A opção por incluir no universo de sujeitos entrevistados todos os 

profissionais que faziam parte da equipe gestora das três instituições, integrantes 

do nosso campo empírico, se deu em virtude de sua representatividade 

institucional, por serem pessoas que estavam abalizadas para falarem em nome 

da instituição e pelo envolvimento com a temática, na qualidade de executores da 

parte operacional dos procedimentos avaliativos, no que cabe à instituição, quando 

da realização do “Provão” e da ACOC. Acrescente-se a esse fato serem esses 

mesmos sujeitos os planejadores e mentores das estratégias de “enfrentamento” 

do “Provão”, e dos ajustes necessários para responder as exigências demandadas 

pelo mesmo e pelas comissões de avaliação das condições de ofertas dos cursos.  

Denominamos de Sol, Sírius, Centauro, Arcturus, Vega, Altair, Antares, 

Cisne, Prosyon, Canipus, Achernar, Póllux, Mimosa, Rosa, Hadar, Aldebaram, os 

sujeitos entrevistados, em virtude da luz que esses profissionais irradiaram para 

mim enquanto pesquisadora, nos infindos momentos de trevas que me 

avassalaram ao longo de diversos momentos dessa trajetória. Por isso, 

construímos uma analogia entre os astros do sistema solar que iluminam a terra e 

estas “estrelas” da educação superior privada de Caruaru, que iluminaram meu 

caminho na construção do conhecimento que se encontra compilado nestas 
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páginas, implícito nas entrelinhas e suscetível de fluírem, multiplicarem-se e 

ampliarem-se na imaginação fecunda do leitor ou em estudos posteriores. 

Como procedimento metodológico, utilizamos a análise documental, a 

pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e o diário de campo, uma vez que 

consideramos de grande valia para a obtenção dos dados que no nosso 

entendimento são pertinentes e relevantes. Articulamos dados quantitativos e 

qualitativos por entender que não há contradição entre ambos, mas, pelo contrário, 

percebemos uma relação de complementaridade que resulta da peculiar 

diversidade e permite uma melhor compreensão dos fenômenos observados, 

levando a um maior entendimento dos dados levantados. 

Para servir de instrumento de coleta de dados, utilizamos entrevistas 

semi-estruturadas, por considerar relevante a margem de flexibilidade que esse 

instrumento permite no espaço de interlocução entre o sujeito pesquisador e os 

sujeitos pesquisados. Minayo (1992, p. 108), em suas reflexões sobre esse 

instrumento, explicita essa mobilidade a que nos referimos. Para essa autora a 

entrevista é um instrumento que  

combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer o tema proposto, sem 

respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. 

 
 
Essa margem de flexibilidade foi de grande relevância, pois permitiu a 

fluência de pensamentos, sentimentos e compreensões, que foram ampliando as 

informações prestadas pelos entrevistados com a riqueza de detalhes que o 

questionário, por exemplo, não propiciaria. Antes de iniciarmos as gravações das 

entrevistas, nós explicávamos os procedimentos que íamos adotar, mostrávamos o 

roteiro da entrevista que estava sistematizado, colocávamo-nos na disposição de 

interromper a gravação e voltar a fita, caso o entrevistado desejasse fazer 
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reconsiderações ou reconduzir a sua fala, o que ocorreu por três vezes durante 

todo o processo de gravações. 

 Essa forma de condução do trabalho criou uma atmosfera de 

tranqüilidade, naturalidade e confiabilidade nas relações estabelecidas com os 

nossos interlocutores, que repercutiu positivamente na quantidade, na qualidade e 

na significância das informações que as referidas falas contemplaram. 

Inicialmente, nós fizemos uma entrevista em caráter experimental para 

verificarmos o nível de clareza das questões colocadas sem, contudo, compartilhar 

com o entrevistado que se tratava de uma experiência piloto.  

Em seguida, procedemos à realização das entrevistas no período 

compreendido entre outubro e dezembro de 2002, e concomitantemente fomos 

fazendo as transcrições das fitas. Concluída esta etapa, procedemos à leitura e a 

análise dos dados coletados, que foram sistematizados num quadro demonstrativo 

que nos permitiu visualizar as principais modalidades de respostas dadas pelas 

instituições à política de avaliação em curso. Catalogamos as principais 

modalidades de respostas apresentadas e as sistematizamos em quatro blocos de 

respostas, a saber: a) a produção de conhecimentos, b) as questões concernentes 

à qualificação docente, d) a relação da instituição com o corpo discente e d) a 

infra-estrutura. 

Acrescentamos a esse procedimento adotado a análise documental. Na 

visão de Ferreira (1998, p. 114), “trata-se da análise de documentos que 

geralmente não foram tratados, buscando-se obter dados em resposta ao 

problema proposto”. Nessa perspectiva, recorremos ao acervo fotográfico das 

instituições que fizeram parte do nosso campo empírico, aos quadros murais de 

avisos, às correspondências internas e externas, pautas de reuniões, a periódicos 

locais e regionais e ao material publicitário como faixas, placas luminosas, 

outdoors e ao uso da mídia escrita, televisiva e radiofônica. 
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Utilizamos, ainda, o diário de campo, onde registrávamos observações 

feitas no cotidiano da vida institucional, o que foi facilitado pela nossa inserção no 

contexto, enquanto professora. 

 Esse percurso nos possibilitou uma riqueza e diversidade de 

informações acerca das respostas dadas pelas IPES que englobam múltiplos 

fatores da vida institucional, dentre os quais destacamos as questões acadêmico-

curriculares e concernentes à modernização da infra-estrutura das faculdades, que 

serão discutidos e apresentados nos capítulos analíticos e na conclusão deste 

trabalho. 

 

DESENHANDO A DISSERTAÇÃO  

 

A organização da dissertação é composta de uma seção introdutória, 

onde apresentamos o nosso campo empírico com uma contextualização de 

Caruaru e um breve histórico do ensino superior privado, detendo-nos mais na 

apresentação da FAFICA, da FADICA e da FOC onde realizamos o trabalho 

empírico. 

No primeiro capítulo, são discutidas as categorias básicas de análises: 

Estado e Educação. Nesse bojo contemplamos a questão do Estado no Brasil, o 

Estado Avaliador, o ensino superior brasileiro, o setor privado da educação 

superior, a massificação do ensino superior e a avaliação como política pública. 

No tocante à questão do Estado, faremos um breve percurso teórico, 

enfatizando o papel que é atribuído a este, sobretudo na visão de Offe (1984) e 

Azevedo (1997). A discussão sobre política pública é apresentada como a parte 

mais visível da materialização do papel do Estado, ou seja, “O Estado em ação” 

Azevedo (1997, p. 5). A política de avaliação nesse contexto se insere como uma 
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modalidade de política pública. No tocante ao setor privado, este estudo evidencia 

como a política de avaliação veio a favorecer a expansão do ensino superior pela 

via do financiamento privado. Esse percurso foi realizado com base na literatura já 

explicitada na introdução deste trabalho e detalhada na bibliografia. 

No segundo capítulo, procedemos à análise dos dados coletados e 

buscamos construir relações com as categorias conceituais trabalhadas no 

referencial teórico. Durante esse percurso vamos elucidando as modalidades de 

respostas dadas pelas IPES à política de avaliação, focalizando especialmente a 

questão da produção acadêmica, a qualificação docente, o corpo discente e a 

modernização da infra-estrutura das IPES. Discutimos possíveis compassos e 

descompassos entre as intenções proclamadas pelos mentores da política de 

avaliação, isto é, entre os objetivos do “Provão” e os resultados efetivamente 

alcançados e/ou apresentados pelas IPES como modalidades de respostas.  

No terceiro capítulo apresentamos uma análise da política avaliativa e 

das estratégias de enfrentamento utilizadas pelas IPES, focalizando aspectos que 

consideramos positivos e negativos, sem, contudo, assumir uma posição 

maniqueísta, mas relacional e inconclusa, uma vez que o processo de construção 

e implementação da política de avaliação e da política educacional como um todo 

é dinâmico e dialético e essa dinamicidade e dialeticidade fomentam o fenômeno 

da transitoriedade, que foi a marca do período de conclusão da pesquisa, com a 

emergência de um novo momento histórico, resultante das eleições presidenciais 

em 03/10/2002, que conduziu Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da república. 

Neste novo contexto entram em cena novos sujeitos para conduzir a 

política educacional brasileira e daí podem decorrer novos processos avaliativos e, 

por conseguinte, novos resultados que somente investigações posteriores a este 

trabalho poderão apreender. 
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Concluímos apresentando as principais modalidades de respostas dadas 

pela IPES e discutindo os limites que o presente trabalho apresenta. Esperamos 

que este trabalho constitua um elemento de reflexão para os futuros leitores, no 

sentido de instrumentalizá-los para que possam melhor compreender a dinâmica 

interna e externa da política de avaliação em curso e a dialeticidade e a 

historicidade do movimento social no qual nos inserimos como sujeitos 

fomentadores de mudanças ou parceiros da estagnação e do continuísmo.  
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CAPITULO 1 - O ESTADO E A EDUCAÇÃO 
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Esta breve discussão visa situar o processo de transição, da concepção 

de Estado, que historicamente tem sido alvo de amplas discussões, a partir das 

mais variadas matrizes teóricas, dentre as quais destacamos as positivistas, as 

marxistas e as neomarxistas. Derivam dessas abordagens uma diversidade de 

construções teóricas que a partir de diferentes nomenclaturas denominam o 

Estado de “Reflexivo, Activo, Articulador, Supervisor, Competidor e Avaliador” 

(AFONSO, 2002, p. 25).  

A discussão desse universo de nomenclaturas não constitui objeto 

deste trabalho. Interessa-nos, porém, chamar a atenção para o fato de ter-se 

tornado imperiosa, a partir da década de oitenta, a necessidade de reformulação 

da concepção de Estado e do papel que este passou a desempenhar no tocante 

às políticas sociais e em relação à educação superior, que é o campo de 

investigação de nossa pesquisa. 

Essa necessidade de revisão do papel do Estado não é um fato isolado, 

nem tampouco um fenômeno particularmente brasileiro. Insere-se no contexto 

internacional de mudanças dos Estados nacionais e da emergência das novas 

instancias de regulação global, dentre as quais destacamos o “Banco Mundial e o 

FMI, que ditam os parâmetros para a reforma do Estado” (AFONSO, 2001, p. 24). 

Não obstante, a vertente de análise economicista se tornar 

preponderante nas sociedades capitalistas, a interface de outras matrizes teóricas 

a esta se contrapõem veementemente e a consideram reducionista por 

excelência. Nesse bloco de contraposição, destacamos Offe (1984), Azevedo 

(1997) e Pereira (1998), Moraes (2002), Dourado (2000), dentre outros. As suas 
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abordagens são elucidativas de peculiaridades e idiossincrasias do Estado, que 

nos ajudam a compreender as múltiplas facetas de sua ação e a avalanche de 

transformações na política educacional brasileira, sobretudo a partir de meados da 

década de noventa.  

Nessa perspectiva, vamos nos aventurar num percurso teórico que nos 

possibilite uma compreensão articulada e elucidativa do processo de revisão do 

papel do Estado no Brasil e sua repercussão no ensino superior, que foi palco de 

grandes transformações e constituiu campo empírico para a realização deste 

trabalho. 

 

1.1 - O ESTADO NO BRASIL: MUDANÇA OU CONTINUÍSMO? 

 

Para discutirmos o processo de transformação do papel do Estado no 

Brasil, não podemos prescindir de uma ampliação do debate para a dimensão 

macro-estrutural em âmbito internacional, uma vez que o movimento 

desencadeado em nível nacional tem sua origem e também reflete os processos 

de transformações deflagrados internacionalmente, conforme acenamos na seção 

introdutória desta dissertação. 

A década de oitenta foi marcada por uma série de transformações na 

economia mundial, com o fim do socialismo real e com a redefinição dos Estados 

nacionais, em cujo cenário ganharam relevo as teorias neoliberais.  

Esse movimento, já deflagrado na década de setenta em diversos 

países da Europa e nos Estados Unidos, teve grande repercussão em nível 

mundial, na América Latina e, por conseguinte, no Brasil, que passou a ser palco 

de grandes transformações na política econômica e social. Para Dourado (2000, p. 

240), 
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A redefinição da função do Estado no Brasil, por meio da adoção 

das diretrizes do Banco Mundial, segundo Leher (2001, p. 162), 

efetiva-se na medida em que ‘os empréstimos estão 

condicionados à adoção pelo país tomador das diretrizes dos 

organismos. Sendo o MEC o equivalente a uma subseção do 

banco, a convergência é completa’. 

 

Estas considerações nos permitem visualizar o nível de atrelamento 

criado a partir da definição desses critérios para a liberação de empréstimos e o 

poder de fogo desses organismos financeiros internacionais sobre os países 

dependentes. 

O exemplo mais eloqüente de que dispomos para evidenciar o espaço 

que passou a ocupar na agenda governista os ditames dos grandes agentes 

financeiros internacionais, dentre eles o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BIRD), o Banco Mundial (BM), a Comissão Econômica para 

América Latina e Caribe (CEPAL), foi a criação de um Ministério para gerir a 

reforma do Estado Brasileiro. Trata-se do Ministério da Administração e Reforma 

do Estado (MARE), criado no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso (FHC).  

Tendo em vista essa nova ordem estabelecida nas relações macro 

estruturais em nível internacional, que dinamizam o desenvolvimento capitalista e 

é referendado pelas políticas neoliberais postuladas por diversos autores, o Brasil 

mergulha num mar turbulento de inovações para responder a esses imperativos e 

se ajustar à nova (des)ordem mundial, em cujo cenário, de acordo com os 

ideólogos do neoliberalismo, o Estado Interventor, patrocinador de políticas sociais 

é considerado maléfico. De acordo com Azevedo (1997, p. 11), “‘Menos Estado e 

mais mercado’ é a máxima que sintetiza suas postulações, que tem como principio 

chave a noção de liberdade individual, tal como concebida no liberalismo clássico”.  
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Nessa perspectiva, o Estado ao intervir na vida econômica e social, pela 

sua ingerência, torna-se autoritário e acaba por contribuir para o atraso, ao inibir a 

liberdade individual de investir em determinados setores que são estratégicos para 

o desenvolvimento do capital.  

Em nome desses interesses, o Estado interventor, também chamado de 

Estado de Bem Estar Social, recua enquanto provedor de políticas sociais. Esse 

fenômeno se fez sentir no Brasil, já no início da década de noventa, no Governo 

de Fernando Collor de Melo. Nesse contexto, entra em cena o “Estado Mínimo”, 

ou seja, o modelo de Estado advogado pelas concepções neoliberais que, 

segundo diversos autores, dentre eles Gomes (2000), Silva Jr. e Sguissardi 

(2001), “é mínimo apenas enquanto promotor de políticas sociais”. 

O chamado Estado de Bem Estar Social se retrai e vai emergindo o 

Estado não necessariamente mínimo, como afirma Demo (1997), mas um Estado 

forte que “intervém através do controle dos produtos finais” (GOMES, 2000). 

Esse movimento de retração do Estado, entretanto, é alternado com a 

oferta de determinados serviços, o que acaba por ocultar a sua posição de 

retração e essa é uma condição sine qua non de manutenção do seu próprio 

status quo.  

A decadência do Estado de Bem Estar Social e a emergência do 

“Estado Mínimo” notadamente favorecem a intensificação dos antagonismos 

sociais entre os que podem e sabem e os desprovidos de saber e poder. Demo 

(1999, p. 25), em suas considerações a esse respeito afirma: 

 

Esses antagonismos se acentuam sobremaneira no mundo 

globalizado e informatizado, onde surgem novas demandas sociais 

e aparece a figura do Estado Mínimo, que se caracteriza por deixar 

agir livremente as leis de mercado.  
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O chamado Estado Mínimo a que Demo se refere, ao recuar do 

patrocínio das políticas sociais de massa, objetivando reduzir o déficit público, 

transfere para a iniciativa privada a tarefa de oferecer oportunidades educacionais 

para as demandas sociais reprimidas e acaba por favorecer a expansão do setor 

privado da educação superior. Vale salientar que o Estado é mínimo apenas 

enquanto patrocinador de políticas sociais conforme mencionamos.  

A liberdade das leis de mercado anunciada por Demo não nos parece 

aplicável plenamente para o mercado educacional brasileiro. Trata-se de uma 

liberdade bastante limitada, uma vez que o governo lança mão de uma série de 

estratégias, através da criação de um aparato legal e burocrático para garantir a 

manutenção do controle, que se materializa nos procedimentos de avaliação 

implantados a partir de meados da década de noventa, conforme discutiremos no 

capítulo 2.  

Uma outra vertente de análise que consideramos de grande valia para 

compreender a forma como o Estado se reorganiza e se recompõe é a 

contribuição de Claus Offe (1984). Este autor parte do paradigma Marxista e se 

contrapõe a este uma vez que considera reducionista tratar o Estado 

simplesmente como “Comitê da Burguesia”. Para esse autor 

 

O Estado em absoluto favorece interesses específicos. Em vez 

disso, ele protege e sanciona instituições e relações sociais que, 

por sua vez, constituem o requisito institucional para a dominação 

de classes do capital. O Estado nem está a serviço nem é 

“instrumento” de uma classe contra outra. Sua estrutura e atividade 

consistem na imposição e na garantia duradoura de regras que 

institucionalizam as relações de classe específicas de uma 

sociedade capitalista. O Estado não defende os interesses 

particulares de uma classe, mas sim os interesses comuns de todos 

os membros de uma sociedade capitalista de classes (OFFE, 1984, 

p. 123). 
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Podemos perceber, nessa formulação teórica, que o Estado não pode 

ser interpretado de forma maniqueísta e simplista como uma instância que se 

coloca a favor de um segmento social e contra o outro, de forma estanque. Essas 

ralações se dão de uma forma mais complexa e necessitam ser vistas de uma 

forma ampliada e relacional. Suas considerações são elucidativas e nos permitem 

visualizar o Estado em suas múltiplas nuances. Ajuda-nos a superar a vertente de 

análise economicista.  

Tomemos como exemplo uma olhada panorâmica da posição do 

Estado, em relação à política de expansão do ensino superior privado no Brasil. 

Preliminarmente, somos tentados a considerar que o interesse do Estado é tão-

somente favorecer o empresariado, abrindo as portas do mercado da educação 

superior para este. Essa leitura ampliada de um Estado que não está apenas a 

serviço de um grupo nos permite perceber a interseção de outros atores que 

podem se tornar beneficiários, inclusive o Estado na busca de seu reconhecimento 

e legitimidade. 

Para os grupos que estão no poder assegurarem a sua posição nas 

estruturas da máquina governamental, faz-se necessária a aprovação das massas 

pelo exercício do voto. A prestação de serviços, que se materializa através das 

políticas sociais, depende de recursos oriundos das taxações e dos impostos. Em 

decorrência desse fato, “O poder público depende, indiretamente, através de 

mecanismos do sistema tributário, do volume de acumulação privada” Offe (1984, 

p. 123). Nessa perspectiva, a abertura do mercado para a iniciativa privada traz 

dividendos para os cofres públicos e, por conseguinte, torna o Estado também 

beneficiário da acumulação privada. 

Essa forma de compreender a trama dessas relações não anula a 

compreensão que temos de que em uma sociedade de classes a posição 

assumida pelo Estado implica necessariamente em uma posição de classe que se 
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ofusca na forma estratégica de atender a diversos interesses de acordo com as 

demandas emergentes que se colocam de forma impositiva.  

Essa posição de classe não é assumida publicamente pelo Estado, 

segundo Offe (1984, p. 163), “somente a prevenção da aparência da neutralidade 

de classe permite o exercício da dominação de classe”. Podemos concluir que o 

Estado é uma entidade de classe que estrategicamente arquiteta o ocultamento 

dessa sua condição. 

Essa vertente de análise nos ajuda a entender a não-neutralidade que 

está implícita nas posições do poder público constituído e que se materializam nas 

políticas públicas ou na ausência destas. Em sendo assim, o Estado assume uma 

posição aparentemente conciliadora, atendendo aos interesses dos diversos 

interlocutores que compõem as correlações de forças, que histórica e 

dialeticamente vão se constituindo, na arena de lutas que se travam nas diversas 

conjunturas, mas acaba por favorecer os grupos hegemônicos e apenas fazer 

“concessões” ou ceder a pressões dos segmentos sociais organizados que 

acabam por penalizar os grupos que apresentam maior fragilidade nesses 

embates. 

Em contraposição à concepção de políticas públicas próprias do Estado 

neoliberal, Azevedo (1997, p. 12) coloca as políticas sociais como “instrumentos 

importantes de redução das desigualdades sociais originadas no mercado”. O 

Estado nessa perspectiva seria responsável pelo bem comum e as políticas 

públicas no campo educacional deveriam responder às demandas sociais através 

do patrocínio de oportunidades educacionais democráticas e gratuitas como meio 

de redução das desigualdades sociais. Para Azevedo, as críticas dos defensores 

do neoliberalismo trazem no seu bojo a defesa da hegemonia do mercado, o que 

podemos conferir nas seguintes considerações feitas pela autora: 
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Essas críticas são dirigidas, sobretudo, às políticas sociais de 

massa que demandam um montante de recursos, os quais seriam 

melhor aproveitados no estímulo ao empreendedorismo através da 

concessão de benefícios ou isenção fiscal, o que contribuiria mais 

eficazmente para o processo de desenvolvimento societal 

(AZEVEDO, 1997, p.  12). 

 

As referidas políticas sociais que representam bem-estar para muitos (os 

seus beneficiários), contraditoriamente, parecem representar mal-estar para 

poucos (o empresariado), ao advogar que o desenvolvimento societal depende do 

empreendedorismo “carente de isenção fiscal”. Segundo esses ideólogos de 

plantão, somente o Estado investindo menos em políticas sociais poderá reduzir o 

déficit público e, por conseguinte, cobrar menos impostos e taxações do 

empresariado, que se colocam como parceiros do poder público na gigantesca 

tarefa de dotar o Brasil com as instituições de ensino superior que o mercado 

requer para formar os quadros de uma força de trabalho dentro do paradigma pós-

moderno de produção flexível.  

Nessa mesma linha de pensamento se coloca Moraes em suas críticas 

ao pensamento neoliberal, que enaltece o empreendedorismo e subestima a 

capacidade real do Estado de preservar o patrimônio público. Vejamos a tese 

advogada pelos árduos defensores do neoliberalismo citados por Moraes (2002, p. 

15): 

 

Quando o Estado intervém sobre os criativos empreendedores, 

para supostamente preservar o bem público (as regulações legais) 

ou sustentar suas atividades (a taxação), inibe aquilo que é a mola 

propulsora do progresso e afeta a competitividade dos agentes. 

 

É curioso como dentro dessa lógica há uma inversão de papéis. 

Enquanto o Estado de Bem Estar é visto como uma pedra de tropeço que 
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inviabiliza o desenvolvimento, ao mercado é atribuído o papel de equilibrar as 

relações sociais através de diversos mecanismos, dentre os quais o autor citado 

abaixo destaca: 

 
Alocação de recursos, distribuição de bens, serviços e rendas, 

remunerador de empenhos e engenhos inclusive. Nesse imaginário, 

o mercado é a matriz da riqueza, da eficiência e da justeza 

(MORAES, 2002, p. 15). 

 

O Estado brasileiro, sobretudo a partir da “era FHC”, vem se adequando 

a esse formato ao liberalizar a economia, flexibilizar os mercados nacionais e recuar 

na adoção de políticas sociais nos setores de saúde, educação, moradia, etc. Essas 

políticas sociais, segundo a vertente neoconservadora, contribuem para que as 

pessoas ao invés de ganharem o pão com o suor de seu rosto, transformem-se em 

parasitas dos cofres públicos. Nessa perspectiva, ainda segundo Moraes (2002, p. 

16), 

Ao invés de indivíduos independentes, empreendedores, 

autoconfiantes, teríamos dependentes químicos do welfare-state”. 

Ao invés de famílias, teríamos hordas de mães solteiras ou 

abandonadas e pais prolíferos no esperma, mas estéreis na 

responsabilidade. Não estaríamos muito longe, no século XX, do 

destino de Sodoma e Gomorra. 

 

Nos chamou a atenção o nível de intensidade da denúncia neoliberal 

dos malefícios causados pelo modelo de Estado interventor, cuja grande saída é 

banir do cenário mundial a presença do famigerado Estado de Bem Estar Social, 

culpado pelos descaminhos que levaram o capitalismo a entrar em crise.  

Na nossa perspectiva, trata-se de uma posição equivocada que propõe a 

extinção de um Estado que propiciaria o bem-estar de muitos em nome do bem-

estar de poucos. Nesse contexto, emerge o Estado Avaliador que será objeto de 

discussão da seção seguinte. 
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1.2 - O ESTADO AVALIADOR: INTERVENÇÃO SIM, PATROCÍNIO NÃO 

 

O Estado Avaliador (evaluative state) é uma formulação teórica 

construída por Neave (1988,1998). Ao longo dessa discussão, que não será 

exaustiva, trataremos de desvelar em que consiste o Estado Avaliador, quais são 

as suas prerrogativas e a sua forma de materialidade no cenário brasileiro, 

desenhado a partir dos anos noventa, quando as políticas neoliberais vão 

ganhando centralidade e impondo suas receitas. Segundo Sobrinho (2000, p. 186), 

essas proposições defendem: “Um Estado forte para controlar os sindicatos e a 

moeda, porém Estado mínimo nas políticas de bem-estar social e, então, 

parcimonioso nos gastos com a educação”. 

É nessa perspectiva de redução de custos que a avaliação como política 

pública passa a ser a grande estratégia de viabilização desse novo projeto social 

em que ganha lugar o Estado Avaliador, cujo papel, contraditoriamente, é a 

expansão de sua ação, através de um maior controle e coordenação da vida e das 

atividades da IES. Segundo Gomes (2002, p. 29), cabe ao Estado uma 

“intervenção mínima e controle dos produtos” em vez dos “processos”. Portanto é 

um Estado que apenas aparentemente se retrai, mas que se constitui num Estado 

forte. 

O ex-ministro de educação Paulo Renato Souza foi bem enfático e 

preciso ao discorrer sobre o papel que o Estado brasileiro deve assumir nesse 

novo modelo: 

 

Através da primeira linha de atuação o governo procura redefinir a 

essência da relação entre Estado e sistema de ensino superior. O 

Estado deve diminuir sua função credenciadora de instituições de 

ensino e aumentar sua função avaliadora do sistema (SOUZA, 

1996, p. 29). 
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Essa proposição do ex-ministro traz no seu bojo a fase embrionária e/ou 

de gestação do Estado avaliador. Trata-se de uma mudança profunda de conteúdo 

a redefinição da essência na ralação entre o Estado e o ensino superior e numa 

mudança de forma ao retroceder em determinados procedimentos, como 

credenciamento, por exemplo, e avançar na perspectiva avaliativa. Ainda 

discorrendo sobre o papel do Estado brasileiro, Souza diz o seguinte: 

 

Uma grande parte da responsabilidade pelos problemas do ensino 

superior está relacionada à estrutura burocrática do Estado 

brasileiro e à rigidez que ele imprimiu no sistema. Tradicionalmente, 

o Estado coloca-se, em relação às instituições de ensino, como 

instância de controle e de financiamento (SOUZA, 1996, p. 55). 

 

Está colocado, portanto, que a solução para os problemas que o ensino 

superior apresenta passa pela revisão do papel do Estado. Curioso é que o 

paradigma emergente do Estado Avaliador desabona o financiamento 

exclusivamente estatal, recomenda a criação e a diversificação de novas fontes de 

recursos e dá uma maior centralidade ao controle. Podemos verificar uma perfeita 

sintonia entre esse desenho de Estado e o ideário neoliberal discutido na seção 

anterior. Na visão de Afonso (2000, p. 49), 

 

Diminuir as despesas públicas exigiu não só a adoção de uma 

cultura gestionária (ou gerencialista) no setor público, como induziu 

à criação de mecanismos de controle e responsabilização mais 

sofisticados. A avaliação aparece assim como um pré-requisito para 

que seja possível a implantação desses mecanismos. 

 

Na perspectiva de responder a esses novos requerimentos de controle e 

responsabilização, a avaliação apresenta-se como um modelo sofisticado e sutil de 

controle da educação por parte do Estado, um pré-requisito necessário nessa teia 
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de relações que envolvem Estado, o mercado e a sociedade organizada. A 

avaliação ganha centralidade e passa a ser a parte mais visível da política 

educacional. Nesse bojo se dá a modificação ou o recuo do Estado Provedor, que 

no caso brasileiro não se configurou plenamente e a ascensão do Estado Avaliador 

que segundo Afonso (2002, p. 49), 

 

vem adotando um ethos competitivo, neo-darwinista, passando a 

admitir a lógica do mercado, através da importação para o domínio 

público de modelos de gestão privada com ênfase nos resultados 

ou produtos dos sistemas educativos (grifos do autor). 

 
 

É visível a sintonia entre essa proposição e o modelo de avaliação do 

ensino superior implantado no Brasil a partir de meados da década de noventa. 

Segundo Afonso (2000), a política educativa de Estado Avaliador será 

desenvolvida à luz de uma filosofia de mercado, fomentando iniciativas que 

favoreçam a diversificação do ensino superior e a competição entre as escolas. Na 

visão de Mancebo (2001, p. 12), trata-se de um Estado que 

 

...descarta muitas de suas antigas funções, em especial no setor de 

serviços, deslocando-as integralmente ou em parte para o mercado; 

um estado que se adapta progressivamente ao ideário neoliberal e, 

deste modo, segue a amarga receita, segundo a qual, busca ser 

suficientemente forte para estabilizar a economia, controlar a 

moeda e os sindicatos, mas apresenta-se parco quando se refere 

aos gastos nos setores sociais; um modelo de estado que, ao nível 

central, não se dispõe a prestar plena e diretamente serviço 

educacional, ou, pelo menos, tenta desresponsabilizar-se dele, mas 

que define metas que devem ser alcançadas e avalia o seu 

cumprimento. 

 

Essas considerações de Mancebo nos parecem muito pertinentes e 

explicativas do Estado atual como uma instância muito mais controladora do que 
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provedora das necessidades sociais e educacionais, razão pela qual o processo 

de expansão do ensino superior em curso vem-se dando pela via do financiamento 

privado. Antes, porém, de discutirmos a questão do ensino privado, convidamos o 

leitor a fazer conosco um breve percurso na trajetória histórica do ensino superior 

brasileiro.  

 

 
1.3 - O ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: BREVE RETROSPECTIVA 

 

Para discutir a questão do ensino superior no Brasil vamos retomar, 

ainda que brevemente, a sua origem e a trajetória histórica, no intento de construir 

um fio condutor que nos permita uma visão articulada e de conjunto, do fenômeno 

que ora nos debruçamos sobre ele. A retomada de questões do passado se 

reveste de grande importância uma vez que este traz elementos imprescindíveis 

para a construção de uma compreensão do presente.  

Quanto aos tempos remotos do período colonial brasileiro e do Império, 

são feitas breves discussões, pois tomaremos como ponto de partida para uma 

análise mais amiúde o período republicano, sobretudo a partir da década de 

sessenta, pela sua relevância enquanto marco divisor do expansionismo do setor 

privado da educação superior brasileira, que, ao longo de toda sua trajetória 

precedente, arrastou-se lentamente conforme discutiremos adiante. 

Finalmente, aprofundaremos a análise sobre o novo surto expansionista 

do ensino superior privado brasileiro que se configura na atual conjuntura, 

notadamente contaminado com a presença do “vírus neoliberalizante” (AZEVEDO, 

1997, p. 15). 

Essa articulação entre passado e presente nos permite identificar 

elementos comuns entre as diversas conjunturas históricas, embora com nuances 
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diferentes, mas que na sua essência conseguem perpetuar os germes da exclusão 

social, do utilitarismo e do caráter elitista da educação superior brasileira. 

A educação superior no Brasil tem a sua inauguração ainda no período 

colonial, quando, por questões conjunturais do velho mundo, a coroa portuguesa 

passa a habitar em terras brasileiras. Esse contexto em que o Brasil passa a ser 

sede da coroa portuguesa teve desdobramentos na vida política, econômica, 

cultural e, por conseguinte, no setor educacional que, dentre outras inovações que 

não cabe aqui discutir, dá início à educação em nível superior através da 

instalação de escolas isoladas profissionalizantes. 

Sampaio e Durham (1995, p. 1), ao analisarem a questão histórica do 

ensino superior privado no Brasil, argumentam que “...não se criaram 

universidades, mas escolas profissionais autônomas diretamente subordinadas à 

Coroa para a formação de profissionais liberais, seguindo, portanto, o modelo 

napoleônico”. 

Esses cursos objetivavam formar os profissionais liberais e obviamente 

responder às necessidades das novas demandas sociais decorrentes da vinda da 

família real, que consigo transplantava hábitos e valores culturais metropolitanos 

para a colônia brasileira que se encontrava sobre seu domínio. Isso revela, por 

outro lado, o atrelamento dos rumos que a educação vai tomando (“política 

educacional”) ao projeto de sociedade definido pelas elites, nas diversas 

conjunturas, o que já acenamos nas considerações preliminares deste texto. 

Na etapa seguinte da organização política brasileira, denominada de 

período imperial, a situação do ensino superior sofre poucas alterações. A esse 

respeito Sampaio (2001, p. 38) afirma: “A independência política, em 1822, não 

trouxe mudanças no formato do sistema, tampouco sua ampliação ou 
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diversificação. Os novos dirigentes não viam nenhuma vantagem na criação de 

universidades”. 

Podemos inferir que essa falta de vontade política, ou ausência de uma 

intencionalidade de dotar o Brasil de um projeto educacional de maior 

envergadura, fez com que o ensino superior continuasse bastante fragmentado, 

distante de uma realização no campo da pesquisa científica, com uma pequena 

oferta de cursos particulares isolados, sendo a maioria de bacharelado em direito, 

título este bastante almejado, mas acessível somente aos detentores de terras e 

de escravos. 

Observe-se que aí já se configura de uma forma bastante desnudada a 

intencionalidade na ação educativa, seu caráter utilitarista e excludente, que vai 

perpassar toda a trajetória histórica da educação superior no Brasil.  

Ao longo do período colonial e durante o Império, a educação superior 

vai-se ajustando vagarosamente às transformações conjunturais e às novas 

demandas educacionais. Entretanto, o controle da educação é monopolizado pelo 

poder central, que inicialmente se encontrava na metrópole, posteriormente se 

desloca para a colônia e se mantém em cada nova conjuntura.  

Com o advento da República, esse quadro é redesenhado uma vez que 

a nova constituição descentraliza o ensino superior e permite a criação de 

instituições privadas. Em decorrência desse fato, há uma modificação no cenário 

do ensino superior, no tocante à quantidade de escolas, à diversidade de cursos 

oferecidos, e, o que é mais importante, à diversificação da forma organizacional.  

Emergem nesse contexto diferentes instituições e inicia-se um processo 

de descentralização da educação superior brasileira. Ao discutir a educação na 

primeira República, Sampaio e Durham (1995, p. 2) afirmam que 
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Data dessa época, portanto, a diversificação do sistema que marca 

até hoje o ensino superior brasileiro: instituições públicas e laicas, 

federais ou estaduais, ao lado de instituições privadas, 

confessionais ou seculares que derivam da iniciativa da 

comunidade local. O ensino público é praticamente gratuito e os 

demais estabelecimentos são sustentados pelo pagamento de 

mensalidades dos estudantes. Ainda eram escassas nesse período 

as instituições de ensino privado organizadas como empresas 

lucrativas. 

 
A Constituição republicana de 1891 veio a favorecer o primeiro surto 

expansionista do setor privado da educação superior, através da liberalização de 

critérios para a abertura de novos cursos e de novas instituições. Esse novo 

espaço, aberto pela legislação que passou a vigorar, é amplamente aproveitado 

pela sociedade civil organizada que apresentava, naquele contexto, dois 

segmentos em destaque: os “confessionais católicos e as elites leigas locais” 

Sampaio (2001). Ainda segundo essa autora, 

 

Nesse período inicial, o surgimento de instituições privadas 

significou a abertura de um sistema exclusivamente público, restrito 

e centralizado em duas direções: a alternativa confessional ao 

ensino público e laico e a alternativa laica das elites dos estados 

para fugir do controle do poder central. Com apenas 24 instituições 

isoladas em 1900, o sistema passou a contar, três décadas depois, 

com 133 (2001, p. 39). 

 
 
Esse projeto de ampliação do ensino superior, com um significativo 

aumento do número de matrículas, favorecia as camadas sociais mais 

privilegiadas e o seu sinal de crescimento apresentava já alguma expressividade 

ainda nas primeiras décadas da república, passando o número de matrículas de 

“1.748 para 4.403 no período compreendido entre 1907 a 1912” (WEREBE, 1997, 

p. 27). 
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Esses cursos objetivavam dar conta da formação dos quadros 

dirigentes, preparando os profissionais liberais que a nova organização social 

demandava. Note-se que nesse período, em decorrência do processo de 

urbanização e de desenvolvimento da industrialização, configurava-se uma nova 

ordem social, marcada pelo surgimento das camadas médias e, por conseguinte, a 

necessidade de uma formação profissional que compreende setores mais amplos 

da população.  

Em decorrência também do processo de complexificação da estrutura 

social, do surgimento de novos antagonismos e conflitos sociais, Werebe (1997, p. 

43) enfatiza que “Os anos trinta são marcados por confrontos ideológicos e 

políticos que acabam por favorecer a criação da primeira universidade brasileira 

através da junção de diversas faculdades”.  

Essas instituições tinham a desafiante tarefa de dar conta não apenas 

da formação para o trabalho, mas, fundamentalmente, de formar a elite pensante, 

que deveria responder ao imperativo dos desafios postos pela modernização, 

mediante a necessidade do desenvolvimento científico aliado às questões éticas, 

morais, políticas e econômicas.  

Essa educação dicotomizada, ora direcionada para a formação de mão 

de obra, ora para formar a elite pensante, revela o caráter utilitarista já 

mencionado. 

Em decorrência desse fato, a política educacional tem sido marcada, 

historicamente, por uma tendência antidemocrática, que nega o acesso ao 

conhecimento, sobretudo nos níveis mais elaborados, aos segmentos sociais 

menos abastados, o que significa uma forma cruel de exclusão social 

institucionalizada no Brasil, que aparece com uma nova roupagem a cada novo 

período histórico, que contraditoriamente muda para garantir o continuísmo da 
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relação de exploração e exclusão social. Ocorrem mudanças “cosméticas” que 

contribuem para manter a hierarquização do sistema, através da existência de 

instituições renomadas e de alta credibilidade, ladeadas por instituições de 

“segunda categoria”. Na visão de Silva (1995, p. 20), trata-se de “boa e muita 

qualidade para uns, pouca e má qualidade para outros”. 

O processo de privatização do ensino superior favorece a intensificação 

dos antagonismos sociais entre os que podem e sabem e os desprovidos de saber 

e poder, uma vez que as camadas sociais mais desfavorecidas economicamente 

não dispõem de recursos para custearem seus estudos e por conseguinte 

ascender socialmente através da qualificação profissional. 

A transferência para a iniciativa privada de parte da responsabilidade 

com o ensino superior é feita através da criação de mecanismos como a 

flexibilização de critérios, o que favorece a multiplicação de instituições isoladas 

particulares de ensino superior, dentre as quais um grande contingente não atinge 

sequer os patamares de uma qualidade mediana, além de existirem as de 

baixíssima qualidade. Ao analisar essa problemática, Silva Jr. e Sguissardi (2001, 

p. 196) se colocam da seguinte forma:  

 
...estas instituições permaneceram sempre e basicamente, com 

exceção de algumas instituições privadas confessionais, ficaram 

dedicadas apenas ao ensino e quase não se dedicaram quer à 

produção de conhecimento, quer à qualificação do corpo docente e, 

em realidade, parece-me que aí reside uma das causas principais 

da discutida diminuição de qualidade do ensino nos três níveis de 

ensino no Brasil. 

 

A queda no padrão de qualidade da educação superior é um dos 

fatores que vai se somar ao conjunto de motivos que levam à formulação e à 

implementação da política de avaliação do ensino superior, objeto deste estudo.  
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Na década de sessenta, o ensino privado toma grande impulso e 

multiplicam-se escolas particulares isoladas, principalmente Faculdades de 

Filosofia, concentrando-se nas regiões Sul e Sudeste, em virtude do melhor poder 

aquisitivo da população para patrocinar seus estudos, arcando com os altos 

preços das mensalidades cobrados pela maioria dessas instituições, como revela 

Silva Jr. e Sguissardi (2001, p. 193): 

 
Observe-se que a alta concentração de IES isoladas, 

majoritariamente privadas, nas regiões sul e sudeste, diversamente 

do que ocorrem nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, onde 

predominam as IES públicas, organizadas em cada estado como 

universidades, se deve à estreita relação existente entre essa 

categoria IES e o nível de renda ou poder aquisitivo da população. 

 
 
 Esse fato evidencia a justificativa da expansão do ensino superior pela 

via do financiamento privado com uma concentração maior nas regiões Sul e 

Sudeste, embora se verifique uma multiplicação dessas instituições de ensino 

superior também nas outras regiões brasileiras, nos anos setenta. 

Esse grande impulso do setor privado nos governos militares foi em 

parte resultante de acordos internacionais, particularmente “os acordos MEC-

USAID, entre 1964 e 1968, vieram reforçar essa tendência a privilegiar o ensino 

privado” (WEREBE, 1987, p. 181), muito embora a Lei nº. 5.540/68, no seu art. 2, 

fosse restritiva à expansão das IES, ao estabelecer que: “o ensino superior é 

inseparável da pesquisa e que o mesmo deveria ocorrer em universidades e, 

apenas excepcionalmente, em estabelecimentos isolados públicos ou privados”. 

Essa ampla reforma a que se submeteu o ensino superior brasileiro na 

década de sessenta, conhecida como a reforma universitária de 1968, defendia a 

gratuidade do ensino e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e 

advogava que somente excepcionalmente o ensino superior poderia ser oferecido 
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em instituições não-universitárias. A exceção virou regra e o que ocorreu na 

verdade foi a criação indiscriminada de instituições como resultado da política do 

antigo Conselho Federal de Educação que contava com o apoio do MEC. 

Analisando a expansão das matrículas na educação superior no Brasil, Trindade 

(2000, p. 30) destaca que 

 

As instituições privadas expandiram-se em três décadas de 40% 

para 75% das matrículas, gerando um processo de privatização 

estimulado pelos governos militares, cujo padrão na América Latina 

somente encontra paralelo no Chile de Pinochet, fazendo com que 

a democratização do acesso ao ensino superior não se faça pela 

via da ‘massificação’ do ensino público, como são exemplos o 

México e a Argentina, mas através de um ensino privado, pago e de 

baixa qualidade média. 

 
 

Esse fato, não obstante o avanço que apresenta no tocante à 

quantidade de vagas nessa modalidade de ensino, não atende aos padrões de 

qualidade defendido pela comunidade acadêmica e almejado pela sociedade, e 

muito menos ao requisito da gratuidade, pré-requisito indispensável para a 

sonhada e jamais alcançada democratização do ensino superior brasileiro. 

A década de oitenta, considerada por diversos autores como “a década 

perdida”, teve repercussão no sistema educacional e o ensino superior privado, 

que se encontrava em processo de ascensão, sofre uma interrupção, mantendo-se 

durante esse período estacionário, sem apresentar nenhuma modificação 

relevante do ponto de vista quantitativo. No que concerne à questão da produção 

acadêmica, ao contrário do que advogam os ideólogos da década perdida, foi um 

período de efervescentes discussões e de abundantes produções teóricas em 

diversas áreas do conhecimento e em relação à questão da avaliação do ensino 

superior. Mancebo, que se tem debruçado sobre essa temática, considera que 
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Duas instituições merecem destaque enquanto responsáveis pela 

edição de periódicos. O primeiro destaque cabe à Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), mantenedora dos 

periódicos Ciência e Cultura e Informe Ciência Hoje/Jornal Ciência 

Hoje, com 284 e 81 documentos publicados sobre a temática 

Avaliação do Ensino Superior, respectivamente. 

 

E, continuando, a autora destaca a participação do Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), responsável pelos periódicos 

Educação Brasileira e Estudos e Debates, com 52 e 42 documentos publicados, 

respectivamente (MANCEBO, 2001, p. 5). 

Nesse contexto, ganha relevo a temática da avaliação do ensino 

superior, que passa a ter um papel fundamental na reconfiguração do mercado 

emergente, nas relações entre as forças que se intercruzam e se embatem e, por 

conseguinte, na definição da nova política educacional, que tem grandes 

desdobramentos no setor privado da educação superior. Este será o nosso objeto 

de discussão na seção seguinte. 

 

 

FINAL DO MILÊNIO: INÍCIO DA MASSIFICAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR? 

 

A partir de meados da década de noventa, na chamada era FHC, 

assistimos a uma avalanche de transformações na conjuntura internacional e aos 

seus desdobramentos em âmbito nacional. Dentre a infinidade de setores atingidos 

por esse fenômeno denominado de globalização, que é marcado pelas chamadas 

políticas neoliberais, interessa-nos aqui discutir o caso específico da educação 

superior brasileira. Na visão de Gomes (2002, p. 278-279) um dos principais 

objetivos do governo de Fernando Henrique Cardoso é “...produzir a expansão 
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acelerada do sistema via financiamento privado e desenvolver um moderno 

mercado de educação superior no Brasil”. 

Essas intenções se desnudam na política nacional, que parecem refletir 

as proposições apresentadas nas reformulações das políticas do Banco Mundial. O 

governo brasileiro, na qualidade de fiel escudeiro das elites internacionais, faz uma 

série de reformas em consonância com essas políticas, dentre elas a expansão do 

ensino superior pela via do financiamento privado.  

A sintonia entre o ideário neoliberal, materializada nas proposições dos 

grandes agentes financeiros internacionais e do governo brasileiro, é demonstrada 

na posição defendida por Silva Jr. e Sguissardi (2000, p. 12), com a qual 

compartilhamos: 

 

Embora não reconhecida oficialmente, torna-se cada vez mais 

evidente a similitude entre as linhas mestras das recentes políticas 

e reformas pontuais da educação superior no país e as principais 

recomendações de organismos multilaterais para a área como as 

do Banco Mundial. 

 
O projeto expansionista do setor privado da educação superior 

ressurge, multiplicando-se as oportunidades educacionais, através da oferta de 

cursos cada vez mais diversificada, com a criação de cursos aligeirados e 

especificamente direcionados, com vistas a atender às novas demandas do 

mercado, em virtude do processo de reestruturação produtiva. Dourado, em suas 

análises sobre a política educacional brasileira, mediante os ditames dos 

organismos internacionais, dentre os quais se encontra o Banco Mundial, afirma: 

 
...é notório o papel que esse organismo exerce no âmbito 

educacional da América Latina e, particularmente, no Brasil ao 

difundir, entre outras medidas, em seus documentos uma nova 

orientação para a articulação entre educação e produção de 



 

 

54
conhecimentos, por meio do binômio privatização e mercantilização 

da educação (DOURADO, 2002, p. 239). 

 
Nessa perspectiva, a política educacional brasileira deflagrou um 

processo de descentralização, flexibilização e abertura com vistas a favorecer a 

criação de um moderno, competitivo, diversificado e sofisticado mercado 

educacional. Esse modelo, conforme acenamos, é referendado pelo ideário 

neoliberal, que advoga a hegemonia das leis de mercado e impõe a retração do 

Estado interventor e a redução dos gastos com políticas sociais. Em nome da 

redução dos gastos com as políticas sociais, as instituições públicas passam por 

um processo de sucateamento, além da problemática já antiga de escassez de 

vagas frente à crescente demanda que se lhes apresenta. 

O somatório desses fatores favorece sobremaneira a intensificação de 

um processo já deflagrado de mercantilização do ensino, que, numa conjuntura de 

sucateamento e escassez de instituições públicas, tende a ser um grande negócio, 

sobretudo para o empresariado emergente, que vislumbra assumir uma fatia desse 

mercado. 

Entretanto, a implementação dessas políticas não se dá de forma 

harmoniosa e consensual. No conjunto do empresariado, existem os segmentos 

interessados na total liberdade de ensino, antiga bandeira levantada pelos 

confessionais nos confrontos ideológicos e políticos, travados entre estes e os 

liberais nos anos trinta, que nessa conjuntura toma outra conotação (Cury, 1997), 

qual seja: a liberalização por parte do poder público para o livre arbítrio das 

pessoas jurídicas ou entidades que desejarem montar o seu próprio negócio, 

mercantilizando a educação como produto.  

As instituições já consolidadas e tradicionais, contrariamente, se 

sentem ameaçados com o aumento da concorrência e, por conseguinte, com 

possibilidade de terem os seus lucros reduzidos, como destaca os autores citados 
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abaixo, fazendo o registro do depoimento de um importante representante do setor 

empresarial da educação: 

 

São bastante claros os traços indicativos de uma decisiva 

contenção do público e expansão ‘com autonomia’ do setor privado, 

no momento em que esse setor se mercantiliza e se acentua a 

concorrência, pondo fim ao período de bons lucros como foram os 

anos de setenta e oitenta (SILVA Jr. e SGUISSARDI, 2001, p. 202). 

 

Na visão do empresário referido, essa abertura ampla, essa 

liberalização, representa uma ameaça para as instituições já consolidadas no 

mercado educacional. Não interessa a abertura para os novos concorrentes que 

desejam assumir uma “fatia desse bolo” e, por conseguinte, podem constituir uma 

ameaça aos lucros almejados.  

Podemos, portanto, destacar que há diversos interesses em jogo e 

estes são resultantes de debates e embates, entre os diversos protagonistas dessa 

história mencionados anteriormente, qual sejam o Estado, o Mercado e a 

Sociedade Organizada numa correlação de forças, cuja hegemonia é oscilante e 

não claramente visível ou mensurável. 

Esse processo de liberalização do mercado para abertura de novos 

cursos e instituições interessa ao Estado, que apenas aparentemente se retrai, 

uma vez que emerge como Estado Avaliador e através da avaliação mantém o 

poder de controle. O aumento da oferta de vagas, por sua vez, pela via do 

financiamento privado, torna-se bastante interessante por reduzir a pressão das 

demandas excluídas nos processos de vestibular, sobretudo das universidades 

federais, onde há uma maior concorrência, sem onerar os cofres públicos. 

Ao mercado interessa a mercantilização da educação, o valor de troca 

que ela passa a ter representa uma ampliação das oportunidades de lucros, uma 
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vez que há uma vultosa demanda reprimida. O desenvolvimento tecnológico e 

produtivo é marcado por novas exigências de qualificação profissional, que 

efetivamente requer um parque escolar ampliado e diversificado e o setor público 

sozinho não dá conta dessas demandas.  

A sociedade é beneficiária, porque o processo de expansão, mesmo nos 

moldes privados, reduz o déficit existente da oferta de oportunidades de acesso ao 

ensino superior, o que dissimula a desigualdade de oportunidades educacionais e 

gera o fenômeno da concorrência entre as instituições, forçando preços mais 

competitivos e, por conseguinte, mais acessíveis para os segmentos sociais de 

médio poder aquisitivo. Isso, entretanto, não significa um processo de 

democratização do acesso às oportunidades educacionais, uma vez que esta só 

se daria pela via do financiamento público. 

A implantação desse projeto de expansão do setor privado, conforme 

mencionado anteriormente, não se dá de forma pacífica. Ao longo de toda sua 

trajetória, lutas e embates políticos vêm sendo travados. Historicamente, nós 

podemos identificar como principais protagonistas os defensores da educação 

pública e os privatistas da educação, ou seja, os liberais e os católicos. No cenário 

atual, esse quadro se redesenha e a polarização entre os dois blocos, a saber, os 

católicos e liberais, é diluída mediante o surgimento de novos atores e a 

configuração de novas relações entre o Estado, a sociedade e o mercado 

emergente, que são referendadas pelo ideário neoliberal. Entretanto, o dilema 

público ou privado se perpetua em meio a embates e debates, sobretudo com a 

emergência do Estado Avaliador e a retração do Estado Provedor, já mencionada 

anteriormente. 

Os defensores do setor privado encontram nas posições de Friedman, 

que se coloca de um modo aparentemente conciliador, os princípios orientadores 
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do livre mercado como elemento importante para a organização e a provisão da 

educação: 

 

...os poderes públicos devem transferir ou dividir as 

responsabilidades administrativas com o setor privado, um meio de 

estimular a competição e o aquecimento do mercado, mantendo-se 

o padrão de qualidade na oferta dos serviços. As famílias teriam, 

assim, a chance de exercitar o direito de livre escolha do tipo de 

educação desejada para seus filhos. Ao mesmo tempo, minar-se-ia 

o monopólio estatal, diminuindo-se o corpo burocrático, a máquina 

administrativa, conseqüentemente, os gastos públicos (FRIEDMAN, 

1984, p. 40). 

 

Esse argumento denuncia a questão central implícita no discurso oficial 

de redução de custos do Estado com a educação e propõe a divisão com o setor 

privado das responsabilidades de prover o ensino superior, a fim de garantir uma 

maior eficiência e diversidade. Defende a hegemonia do mercado e a competição 

como molas propulsoras de desenvolvimento econômico, representando uma 

ardorosa defesa do ideário neoliberal, baseado no exercício do poder de compra 

dos indivíduos e das famílias, sem discutir as condições objetivas para a sua 

materialização. Neste sentido, define educação como negócio, o que obviamente 

se coaduna com o modo de produção capitalista. 

Aí identificamos notoriamente princípios ideológicos do neoliberalismo, 

que defende a redução de custos estatais em educação, o estímulo financeiro ao 

empresariado e coloca a questão do livre arbítrio da família sem discutir as 

condições objetivas do seu exercício, conforme citado anteriormente. 

 Ao sucatear as instituições públicas de educação superior, cortando 

gastos, proletarizando os docentes, negligenciando a manutenção do patrimônio e 

incentivando o empresariado da educação através dos mecanismos de 
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flexibilidade, o governo Fernando Henrique Cardoso se adequa a esse modelo, 

que é referendado pelos agentes financiadores internacionais (FMI, BIRD, etc.), 

conforme afirmam Silva Jr. e Sguissardi (2001, p. 68): 

 

No caso específico da reforma do Estado, é bastante evidente sua 

articulação com as diretrizes dos organismos multilaterais – em 

especial o FMI e BIRD/Banco Mundial – que de longa data vêm 

sugerindo a países como o Brasil, entre outras medidas urgentes, a 

busca do equilíbrio orçamentário, sobretudo mediante a redução 

dos gastos públicos, 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, entre esses destacando-se os 

serviços educacionais, de ciências e pesquisa, de cultura e saúde. 

 

 

A consistência da argumentação e o poder de pressão dos seus 

interlocutores podem ser percebidos nos indícios de sua materialidade nas 

reformas mencionadas. Vejamos parte de um depoimento do então ministro da 

educação, Paulo Renato Souza (1996, p. 32): 

 
A tradução dessa orientação geral para o dia-a-dia da ação do 

Ministério leva a dar maior ênfase e importância ao reconhecimento 

dos cursos e ao recredenciamento (e eventual descredenciamento) 

das instituições do que à autorização inicial de funcionamento. 

Assim, sem cair no extremo da liberdade total, propomos uma 

maior flexibilidade das normas para autorização inicial de criação 

de novos cursos, inclusive para instituições não-universitárias. 

 

Podemos aí identificar nitidamente a inserção do jargão e das 

proposições neoliberais na posição advogada pelo ex-ministro. Na expressão não -

universitária está embutida a idéia das instituições empresariais. Extrapolando o 

limite de discurso ou jargão, trata-se de uma estratégia de expansão rápida da 
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oferta de oportunidades educacionais, pela via do financiamento privado. O governo 

flexibiliza os critérios propiciando uma maior abertura para o mercado e exerce o 

controle a posteriori.  

Na visão de Durham (1996, p. 43), o empresariado tem melhores 

condições de responder aos imperativos do mercado. Ao se reportar a suas 

análises em relação à expansão deflagrada após a reforma universitária de 1968, 

ela afirma: “O setor privado, além de ter se expandido, também se diversificou 

internamente nas décadas subseqüentes à reforma”.  

E continuando...  

 
A grande ampliação do setor privado, entretanto, deu-se pela 

expansão de um outro tipo de estabelecimento, criado pela 

iniciativa privada e de cunho mais empresarial. Este setor responde 

de modo mais direto às pressões do mercado.... 

 
Esse fato ilustra muito bem a lógica norteadora das decisões que foram 

tomadas pelo poder público constituído em prol dessa ampla reforma deflagrada 

sobretudo no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que traz para o 

cenário brasileiro essas transformações sucintamente mencionadas e cujo 

resultado em números de matrículas, segundo Sguissardi (2000), atinge a 

expressiva hegemonia do setor privado em relação ao público, que chega apenas 

à casa dos 31,37%, enquanto o setor privado chega a atingir 68,63% das 

matrículas do ensino superior (ver tabela na página seguinte). 
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TABELA I - DISTRIBUIÇÃO DAS MATRÍCULAS DA GRADUAÇÃO 

 SETOR PÚBLICO E PRIVADO / REGIÕES BRASILEIRAS 

PÚBLICAS PRIVADAS TOTAL Natureza 
das IES e 
Regiões 

 
Número 

 
Percentual

 
Número 

 
Percentual 

 
Número 

 
BRASIL 

 
939.225 

 
31% 

 
2.091.529 

 
69% 

 
3.030.754 

 
NORTE 

 
86.100 

 
61% 

 
55.792 

 
39% 

 
141.892 

 
NORDESTE 

 
285.646 

 
62% 

 
174.669 

 
38% 

 
460.315 

 
SUDESTE 

 
313.513 

 
20% 

 
1.253.097 

 
80% 

 
1.566.610 

 
SUL 

 
165.486 

 
27% 

 
436.102 

 
73% 

 
601.588 

CENTRO-
OESTE 

 
88.480 

 
34% 

 
171.869 

 
66% 

 
260.349 

DISTRITO 
FEDERAL 

 
17.627 

 
22% 

 
61.702 

 
78% 

 
79.329 

 
Fonte: MEC/INEP: Brasília-DF, 2002 

 

Esses dados nos possibilitam visualizar o fenômeno da concentração 

de matrículas nas IPES nas regiões mais abastadas do País, o que mencionamos 

no decorrer deste trabalho, atentando para a concentração da absoluta maioria na 

Região Sudeste, que atingiu a casa dos 80% das matrículas do setor privado, em 

2001, conforme demonstrativo acima. Podemos observar, também, que é a 

Região Nordeste a que apresenta o menor percentual de matrículas no setor 

privado, o que se justifica pelo baixo nível sócio-econômico da população. 

O universo de estratégias adotadas pelo governo federal para levar 

adiante o seu projeto de privatização e expansão do ensino superior, na visão de 

Gomes (2002, p. 287), pode ser resumido nas seguintes medidas: 

 
1) Ampliação da autonomia acadêmica das IES, universidades e 

centros universitários, para criar e extinguir cursos, sem a prévia 

autorização do MEC e/ou CNE; 2) a autorização para criar novos 
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cursos permaneceu com o MEC no caso de instituições não-

universitárias. 

 

De fato, a partir da implementação dessas medidas, torna-se visível a 

existência de uma grande quantidade de cursos novos, seja nas instituições 

privadas e públicas já existentes, seja em novas faculdades isoladas de formato 

nitidamente empresariais. Ainda segundo Gomes (2002, p. 287), 

 

Essas duas estratégias estabelecem as bases legais do que se 

pode denominar autonomização/liberalização das IES para o 

mercado, o que implica a privatização das oportunidades de oferta 

do ensino superior e o conseqüente financiamento privado da 

massificação do sistema, a qual tende a aprofundar a dicotomia 

‘universidade de elite e universidade de massas’ (grifos no original). 

 

Toda essa discussão acerca do ensino superior brasileiro, sobretudo o 

setor privado, que é o foco primordial de nossa atenção, nos leva a presumir que o 

ensaio de massificação dessa modalidade de ensino se dá através do aumento do 

quantitativo de instituições e da notória diversificação que se nos apresenta. No 

entanto, trata-se de uma massificação “elitizada”, uma vez que não atende às 

massas populares de poder aquisitivo mais baixo.  

A referida massificação trata-se de uma proliferação de instituições de 

ensino superior, nivelada por baixo, portanto a hierarquização se perpetua pelo 

viés da qualificação heterogeneizada. 

 A hierarquização excludente poderá vir a ser não entre os detentores 

ou não de diplomas, mas entre as diferenças das certificações ou diplomas, no 

sentido de serem oriundos de Instituições “A”, “B”, “C”, “D” ou “E”. Esses 

conceitos, que serão mais bem discutidos no capítulo sobre a política de avaliação 
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do ensino superior, farão a diferença na vida social e profissional dos profissionais 

formados nas respectivas IPES. 

A massificação, longe de ser a universalidade da igualdade de 

oportunidades educacionais, é a garantia de acesso dos segmentos sociais 

excluídos das instituições de “alta cultura” (SANTOS, p.  2001), ou seja, das 

instituições que se tornaram renomadas em virtude da alta qualidade que 

conseguiram construir historicamente, dentre as quais destacamos a USP, a 

UFPE, a UNICAMP, a UNB e outras, que nos exames de vestibular chegam a 

atingir, em alguns cursos mais concorridos, em torno de 60 alunos por vaga. 

Trata-se, portanto, de um projeto social de inclusão excludente, que 

representa um avanço, mas não o avanço aspirado secularmente pela sociedade 

brasileira. 

 

1.4 - A AVALIAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 
 

Esta seção discute a questão da avaliação enquanto parte mais visível 

da materialidade da política de educação para o ensino superior brasileiro, 

procurando a ralação desta com o contexto internacional. Nessa perspectiva, 

faremos uma incursão pelo processo histórico, situando brevemente sua origem, o 

contexto em que a avaliação, enquanto política pública, começa a ganhar relevo, 

e, finalmente, passaremos a uma discussão mais pormenorizada da conjuntura 

demarcada a partir de meados da década de noventa, quando essa temática 

ganha centralidade.  

Paralelamente a esse percurso histórico sucintamente desenhado, 

traremos à baila a contribuição da discussão teórica acerca da avaliação em 

educação, no Brasil, enfatizando as duas principais correntes que a literatura 
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específica da área apresenta e acenando em qual das concepções ou tendências 

o modelo de avaliação adotado pelo governo brasileiro, na atual conjuntura, se 

insere.  

Nessa perspectiva, resgataremos o modelo que antecede o ENC, o 

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

formato é resultado de uma ampla discussão da comunidade acadêmica brasileira 

sobre a avaliação (GOMES, 2001; MANCEBO, 2001; SOBRINHO, 2000), assim 

como dialogaremos com as diversas concepções dos sujeitos que se intercruzam. 

Em seguida, faremos uma discussão mais específica sobre o ENC e a 

ACOC, que efetivamente consistem na materialidade da atual política de 

avaliação, no sentido de desvelar possíveis descompassos existentes entre o 

conjunto de intenções proclamadas e os reais objetivos da implantação da 

avaliação como política educacional no caso brasileiro.  

 

1.4.1 - OS CAMINHOS DA AVALIAÇÃO 

 

A relação existente entre educação e avaliação é para nós tão 

imbricada, que se confunde com uma relação intrínseca, indissociável, razão pela 

qual temos dificuldades de imaginar um processo educativo sem a faceta da 

avaliação. 

Se formos analisar os tempos mais remotos da idade antiga, quão 

surpreendente não é a constatação que faremos de que “não houve exames 

regulares antes da Idade Média e antes do aparecimento da Universidade 

Medieval de tipo escolástico” (PASSERON,1970). 

Os exames e a discussão sobre avaliação surgem com a emergência 

da chamada modernidade e ganha evidência ainda no século XIX. Em suas 
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análises sobre essa temática, Afonso (2000, p. 30) afirma que: “É, portanto, ao 

longo do século XIX que se assiste à multiplicação de exames e diplomas, pondo 

em evidência o contínuo controle por parte do Estado dos processos de 

certificação”. 

Chama-nos a atenção como, desde os primórdios, a avaliação já 

assume esse formato associado a controle. Entretanto, o exercício desse controle 

se desloca, mudando o foco e os sujeitos que o exercem, isto é, a avaliação que 

era exercida apenas, ou majoritariamente, pelos professores para fazer o controle 

das aprendizagens dos alunos, passa a ser exercida por sujeitos externos às 

instituições, de forma centralizada, com o objetivo de fazer o controle das 

instituições. Podemos citar como exemplo, além do ENC, o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ao 

formato de avaliação anterior, que se mantém, acrescenta-se esse novo formato 

de avaliação, nos anos noventa. 

Contribuindo com essa linha de pensamento, Mancebo (2001, p. 1) 

afirma que “testes, avaliações e outros procedimentos – os exames, enfim – são 

produtos da modernidade”. Não obstante ser a avaliação um produto da 

modernidade, a discussão dessa temática no Brasil pode ser demarcada a partir 

de épocas mais recentes.  

O surgimento da avaliação educacional, enquanto política pública, no 

Brasil, é um fenômeno novo que emerge nos anos setenta e vem assumindo 

maior notoriedade a partir dos anos noventa, no governo Fernando Henrique 

Cardoso. Esse fato não é isolado e muito menos inusitado. Insere-se num 

contexto mais amplo do mundo globalizado, norteado pelas políticas neoliberais, 

cujas regras são estabelecidas pelos grandes agentes financeiros internacionais. 

A esse respeito, Trindade (2000, p. 30) se coloca da seguinte forma: 
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Com a crise econômica dos anos 80, os governos dos países 

desenvolvidos reduziram o ritmo da expansão das universidades, 

mantendo, no entanto, níveis aceitáveis de financiamento público. A 

grande exceção foi o drástico ataque ao ensino superior inglês 

deferido, a partir de 1981, pela ‘dama de ferro’, Margareth Thatcher, 

e que se tornou um modelo de referência internacional, baseado 

num draconiano sistema de avaliação das universidades, mas que 

não conseguiu penetrar no continente europeu, onde os sistemas 

francês e holandês de avaliação têm tido uma outra filosofia (grifos 

do original). 

 
Esse modelo thatcheriano é constituído a partir de uma matriz 

economicista. Restringe-se a levantamento de dados quantitativos, a valorização 

de indicadores de performance e a formação de rankings, com o objetivo de punir 

ou premiar as instituições, inclusive atrelando eventuais financiamentos aos 

resultados apresentados nas avaliações. Retomando a temática da influência de 

modelos de avaliação, Trindade (2000, p. 30) observa: 

 
A partir daí, se estabelece o grande divisor de águas: de um lado os 

governos que se inspiram no modelo thatcheriano, ou, mais tarde, 

se submetem às pressões do Banco Mundial; e, de outro lado, os 

que buscam, apesar da crise fiscal do Estado, manter 

adequadamente suas universidades. 

 
  

É à luz desse movimento internacional que podemos compreender as 

transformações no cenário educacional brasileiro da década de noventa, que é 

materializado com uma nova legislação, que se apresenta como moldura de 

sustentação das novas práticas, que são propostas e impostas pelas forças que 

vão se configurando hegemônicas nas novas relações que vão se travando entre 

o mercado ascendente, o Estado e a sociedade organizada.  
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Nesse contexto, se insere a política de avaliação do ensino superior 

brasileiro, instituída pelo governo FHC, que notadamente segue os ditames do 

modelo thatcheriano através da materialização das proposições do Banco 

Mundial. Em relação a este ponto, Dourado (2002, p. 247) enfatiza que: 

 

...descortina-se no país um sistema nacional de avaliação que 

estimula as IES à condição de instituições operacionais, por meio 

de testes estandartizados que metamorfoseiam as instituições, 

alteram a lógica do trabalho acadêmico, redirecionam a estrutura e 

os projetos acadêmicos, balizados por políticas de gerenciamento 

cartorial, ao sabor das exigências do mercado, naturalizando, desse 

modo, a privatização do ensino superior. 

 
Essa reflexão de Dourado nos ajuda a compreender que há uma teia de 

relações que giram em torno da avaliação do ensino superior, razão pela qual 

essa temática ganha centralidade, a ponto de se tornar um dos temas de maior 

interesse da pesquisa acadêmica, nacionalmente. Sobre esse aspecto, Mancebo 

(2001, p. 3) afirma que a pesquisa sobre 

 
A categoria ‘Avaliação da Educação Superior’ apresenta-se como 

uma das mais expressivas numericamente, considerado o universo 

mais geral da produção escrita sobre educação superior. Ela 

aparece 691 vezes, o que corresponde a 9,63% de todas as 

classificações utilizadas (grifos do original). 

 
Esses dados nos permitem vislumbrar a importância que foi tomando 

essa temática ao se colocar em primeiro lugar no ranking dos títulos, ou categorias 

publicadas. E evidente que essa multiplicidade de contribuições vai desenhar um 

quadro teórico e conceitual marcado pela diversidade de posições, que são 

resultantes dos múltiplos olhares, que serão o nosso objeto de discussão na seção 

seguinte. 
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1.4.2 - O EXAME NACIONAL DE CURSOS E A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE 

OFERTAS DOS CURSOS: DIVERSOS OLHARES 

 

A avaliação do ensino superior brasileira toma materialidade no Exame 

Nacional de Cursos (ENC), mais conhecido como “Provão”, e na Análise de 

Condições de Oferta dos Cursos (ACOC) da graduação. 

O ENC foi instituído em 1995, através da Lei nº. 9.131/95 (BRASIL, 

1995). Consiste numa prova padronizada em âmbito nacional, com base nos 

conteúdos mínimos exigidos para cada curso, que é aplicada anualmente, em 

caráter obrigatório, aos formandos dos cursos de graduação e será implantado 

paulatinamente até que sejam atingidos todos os cursos. Em suas análises sobre a 

referida política da avaliação, Gomes (2001, p. 4) afirma que:  

  
Os princípios subjacentes ao ENC sugerem um grupo de 

mecanismos de controle a serem exercidos por agências externas 

às universidades e às instituições de ensino superior (IES), não-

universitárias. Os ‘princípios’ indicadores de performance, 

comparação das performances das instituições, ranking dos cursos 

em forma de conceitos, condicionalidade no uso dos resultados da 

avaliação e participação compulsória dos estudantes, são 

instrumentos de uma política de avaliação formulada centralmente 

e implementada de cima para baixo. 

 
Esse caráter autoritário, centralizador e utilitário da avaliação apontado 

por Gomes, no nosso entendimento, favorece interesses mercadológicos, 

corrobora com o processo de exclusão social e desconsidera a discussão travada 

no interior da comunidade acadêmica, que se debruçou sobre essa temática e 

sistematizou um modelo de avaliação materializado no PAIUB que, ainda segundo 

Gomes (2001, p. 3), defendia como princípios: “A globalidade, não 
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comparabilidade, respeito à identidade da instituição, não premiação ou punição, 

participação voluntária e legitimidade política”.  

Verificamos que entre a proposta apresentada pelo PAIUB e a proposta 

imposta pelo governo FHC, na qual centramos essa discussão, há uma distância 

quilométrica em virtude dos inúmeros pontos de divergência, conforme podemos 

identificar na posição defendida por Mancebo (2001, p. 20), quando afirma que: 

 

Entre a avaliação que se proponha à análise coletiva das 

estruturas, dos meios e dos fins da organização, realizada, a 

princípio, por todos os membros envolvidos; à avaliação que emana 

de alguma instância governamental burocrática, e que a partir 

desse nível gerencial se aplica a amplas parcelas da população 

compulsoriamente, colocam-se distâncias intransponíveis. 

 

Essas distâncias são geradas por uma questão fundante que é a 

intencionalidade, o pressuposto, as razões primeiras da proposta avaliativa. Na 

visão de Gomes (2001, p. 11), é impossível separar essas políticas do seu 

conjunto de intenções que lhe são peculiares.  

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 PAIUB. 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. 

 

Acrescente-se a essa falta de representatividade o reducionismo de 

restringir a avaliação a uma prova padronizada em âmbito nacional, no final do 

curso, que foi alvo de muitas discussões na comunidade acadêmica e no âmbito 
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da sociedade, o que, de certa forma, teve um poder de pressão, que levou à 

ampliação dos critérios avaliativos. 

A ampliação dos critérios avaliativos aparece com a criação da Análise 

das Condições de Ofertas dos Cursos (ACOC), através do Decreto nº. 2.026, de 

outubro de 1996. Trata-se de um procedimento que, segundo Catani e Oliveira 

(1996, p. 11), compreende: 

 
A organização didático-pedagógica, a adequação das instalações 

físicas, a adequação das instalações especiais, tais como 

laboratórios, oficinas e outros ambientes indispensáveis à execução 

do currículo, a qualificação do corpo docente e as bibliotecas com 

atenção para o acervo bibliográfico, inclusive livros e periódicos, 

regime de funcionamento, modernização dos serviços e adequação 

ambiental. 

 
Para realizar essa tarefa, o MEC institui as comissões de análise das 

condições de oferta dos cursos e estas, ao visitarem as instituições de ensino 

superior, cobram uma infra-estrutura básica uniforme, padronizada conforme o 

modelo ideal estabelecido pelo MEC, sem considerar a diversidade de Instituições 

de Ensino Superior existente no país, que é decorrente da heterogeneidade 

histórica e dos projetos acadêmicos e/ou mercadológicos das IES.  

A uniformidade do “Provão” igualmente desconsidera a multiplicidade 

de projetos de cursos e as particularidades dos seus componentes curriculares, 

bem como as realidades regionais e locais nas quais os cursos estão inseridos. 

Na visão do empresariado, essa uniformidade é um equívoco que 

precisa ser reconsiderado. Vejamos o que diz a esse respeito um representante 

das IPES: 
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As IES deverão ser entendidas em suas diferenças, enquanto parte 

de um sistema de ensino superior complexo e heterogêneo, num 

país de dimensões continentais e de profundas desigualdades 

regionais, considerando-se que é arbítrio tratar instituições 

desiguais de forma iguais (SILVA Jr. e SGUISSARDI, 2001, p. 242). 

 

Na perspectiva governamental, contrapondo a visão supracitada, esse 

modelo é eficiente e representa um marco na história do ensino superior brasileiro, 

conforme podemos perceber na posição do então ministro da educação, Paulo 

Renato Souza.  

 
Ao criarmos o “Provão”, nós acabamos provocando um terremoto 

no sistema de ensino superior. O sistema estava parado, 

completamente acomodado a uma situação de ter cursos já 

reconhecidos e que não eram mais avaliados. De repente, todos os 

diretores de faculdades, coordenadores de cursos e professores, 

pais e alunos, todos os donos, os integrantes dos conselhos de 

faculdades públicas e privadas passaram a se preocupar com a 

qualidade do curso, com a avaliação. Enfim, a questão da 

qualidade da graduação entrou na pauta de discussões da 

sociedade (SOUZA, 2001, p.  21). 

 

Podemos perceber na posição do ex-ministro uma estreita vinculação 

entre a avaliação e a melhoria da qualidade do ensino superior no país. 

Entretanto, não faz menção à intenção subjacente de favorecer a expansão do 

setor privado da educação superior, que é uma hipótese levantada neste trabalho. 

Atribui à avaliação o potencial mobilizador que se tem mostrado capaz de trazer 

para esta discussão a ampla participação da comunidade acadêmica e de 

diversas instâncias da sociedade organizada, dentre as quais o empresariado da 

educação superior e outros segmentos da sociedade, como pais de alunos. 
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No nosso entendimento, essa visão é um tanto quanto otimista. 

Fazendo uma leitura empírica das instituições em seu cotidiano, não conseguimos 

visualizar esse nível de interação e participação ampla dos diversos segmentos 

apontados pelo ministro, embora constatemos indícios desse processo que, 

efetivamente, poderá vir a se configurar. No tocante à discussão acerca da 

qualidade do ensino, entendemos que ela se tornou mais visível e intensa, embora 

já fizesse parte das preocupações acadêmicas anteriores a esse período. 

Um outro pronunciamento que explicita a visão governamental é o de 

Durham, que participou efetivamente da construção desse projeto de avaliação do 

ensino superior brasileiro (DURHAM, 1993, 1996a, 1996b). Tratando da 

importância da avaliação, afirma: “O processo de avaliação torna-se assim 

necessário por constituir uma atividade indispensável ao auto-conhecimento por 

parte do próprio sistema” (DURHAM, 1996, p. 35). 

E, continuando, a autora coloca outras vantagens da avaliação, que 

são: 

Incentivar a melhoria da qualidade do ensino, a ampliação do 

atendimento à população, o desenvolvimento da pesquisa e da 

extensão e a contínua informação objetiva, para toda a sociedade, 

da situação e dos custos do sistema de ensino superior (DURHAM, 

1996, p. 40). 

 

Conforme determina a Lei nº. 9.394/96, em seu artigo 46, § 1º (BRASIL, 

1996), cabe ao Estado a atribuição de avaliar o sistema educacional e zelar pela 

qualidade dos serviços educacionais, através do seu poder de credenciar, 

recredenciar ou descredenciar as Instituições de Ensino Superior que 

apresentarem desempenho insatisfatório nos procedimentos de avaliação. A Lei 

reza que: “A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, 
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sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação” (BRASIL, 

1996). 

Podemos observar que a avaliação tem um caráter punitivo, uma vez que 

as instituições avaliadas poderão ter suspensas as suas autorizações de 

funcionamento, dependendo dos resultados apresentados. Esse fato contradiz a 

proposição mencionada acima de que uma das vantagens da avaliação seria 

incentivar a melhoria da qualidade do ensino. Na posição defendida pela 

Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (ANDES, 1996, p. 52): 

 

A concepção de avaliação precisa ter como foco a qualidade do 

trabalho universitário, visando ao estabelecimento de um padrão 

unitário de qualidade para o ensino, a pesquisa e a extensão, que 

deve ser científico e culturalmente significativo e socialmente 

comprometido com a maioria da população. 

 

Podemos observar que, entre as posições mencionadas, há significativas 

diferenças de conteúdo e, por conseguinte, de objetivos. A perspectiva da ANDES 

contempla o caráter de universalidade, globalidade e qualidade. 

O modelo avaliativo proposto pelo MEC parece não dar conta das 

especificidades locais e peculiaridades dos cursos, sobretudo os de pedagogia, que 

têm a maior diversidade de formato entre os cursos de graduação deste País, uma 

vez que se resume a dados objetivos e quantitativos, obtidos através de um modelo 

padronizado de avaliação. 

Acrescente-se ao caráter centralizador supracitado o fato de 

eventualmente esse modelo não dá conta do avanço qualitativo, colocado como um 

dos objetivos da política de avaliação. Anteriormente a esse modelo, a comunidade 

acadêmica já se debruçava em torno dessa temática e apresentava uma produção 

já sistematizada, através do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 
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Brasileiras (PAIUB), criado em 1993, com o objetivo de fomentar e estimular a 

avaliação das universidades brasileiras. 

O PAIUB foi um programa inicialmente proposto pela Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 

discutido amplamente pela comunidade acadêmica e posteriormente foi adotado 

oficialmente pela comissão nacional de avaliação da SESu/MEC (ANDIFES, 1994), 

que passou a coordená-lo e prover recursos para o seu financiamento. Suas 

principais características são, segundo Palharini (1996, p. 17): 

 

O caráter institucional, a globalidade, a participação dos diferentes 

segmentos que compõem a universidade, a avaliação interna, 

externa e reavaliação, a continuidade, a legitimidade política e 

técnica do processo. 

 

Observe-se que essa proposta contempla uma avaliação da 

universidade por dentro, considerando suas múltiplas facetas, suas peculiaridades 

locais, sua dimensão específica e global. Sua metodologia, ainda na visão de 

Palharini (1996, p. 18), enfoca as seguintes dimensões: 

 
As condições técnicas, infra-estrutura e recursos humanos, 

características do perfil profissional obtido no curso, aspectos 

pedagógicos, envolvimento do aluno nas atividades de extensão, 

pesquisa e culturais. Avaliação de curso, disciplina, desempenho 

docente, discente e técnico-administrativo, além de avaliação de 

gestão e dos egressos. 

 
Trata-se, portanto, de uma avaliação que efetivamente tenderia a dar 

conta do fenômeno avaliado na dimensão de totalidade, considerando as suas 

múltiplas facetas. Esses dois modelos de avaliação trazem nas suas entranhas, 

igualmente, duas matrizes epistemológicas paradoxalmente diferentes. 
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O ENC e a ACOC, para diversos teóricos, entre os quais se incluem 

Luckesi (1992) e Saul (1994), não são considerados como práticas avaliativas, 

uma vez que se restringem a medições, a classificações e a levantamento de 

dados quantitativos. Sobre esta questão, é oportuno trazer à discussão a 

proposição analítica de Afonso (2000), que explicita dois modelos ou vertentes 

avaliativas, quais sejam, “a avaliação normativa e a avaliação criterial”. Segundo o 

autor, a política de avaliação se aproxima do modelo normativo na medida em 

que: “A avaliação normativa parece ser, portanto, a modalidade de avaliação mais 

adequada quando a competição e a comparação se tornam valores fundamentais 

em educação”. 

E, continuando, o autor afirma: 

 

A complexidade do processo educativo é tendencialmente reduzida 

a alguns produtos visíveis que acabam assim por induzir a 

utilização de testes estandartizados e estes, por sua vez, passam a 

ter ‘um papel central ao fornecer resultados que são úteis 

indicadores de mercado’ (WILLIS apud Afonso, 2000, p. 34). 

 

A formulação teórica acima contribui para explicar as características 

básicas da política de avaliação do ensino superior brasileiro. A referida avaliação 

tem assumido esse formato uma vez que o “Provão” constitui um teste 

padronizado e a divulgação de seus resultados, juntamente com os resultados da 

ACOC, tem servido de indicadores para o mercado e, nessa perspectiva, 

adentrando fatalmente no reducionismo utilitarista, conforme veremos no capítulo 

analítico que apresentamos a seguir. 
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CAPÍTULO 2 - AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: DAS 

INTENÇÕES PROCLAMADAS AOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
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2.1 - INTENÇÕES PROCLAMADAS, OBJETIVOS IMPLÍCITOS 

 

Se quem educa, educa para algum fim, educa para algum propósito e 

quem legisla, legisla igualmente para algum fim, para algum propósito... Não é 

menos verdade que quem avalia, avalia para algum fim, para algum propósito... 

Na visão de Gomes (2002, p. 278), 

 

...uma política de avaliação nunca é destituída de vínculos 

estratégicos com a organização do sistema de ensino, com a sua 

dinâmica funcional e, igualmente, com os objetivos centrais do 

projeto político para a área da educação que o grupo no poder 

busca realizar. 

 

O conjunto de intenções que compõem a atual política da educação 

superior brasileira, ora se explicita e se desnuda para a sociedade, ora são 

dissimulados ou mistificados, em nome da garantia de determinados interesses 

que vão de encontro aos interesses do conjunto da sociedade brasileira.  

No tocante à política de avaliação, o governo de FHC traz duas 

intenções bem definidas: a primeira é criar um mecanismo de controle do produto 

final, garantindo o seu espaço de estado controlador. Para Silva (2001, p. 52), “o 

Estado adotaria muito mais um papel de fiscalização e de regulação do que de 

manutenção”. 

A segunda intenção, que contempla também a perspectiva do Estado 

Regulador, consiste na avaliação enquanto construção de uma estratégia para 

favorecer o projeto de expansão da rede privada de ensino superior em curso, não 
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obstante a constatação de um grande contingente de instituições de baixa 

qualidade, além das de baixíssima qualidade.  

Como poderemos verificar no decorrer deste texto e nos 

pronunciamentos oficiais, essas intenções não são explicitadas, embora possam 

ser identificadas nas entrelinhas do discurso oficial. 

Isso não nos impede de compartilharmos com os teóricos que 

argumentam que o projeto do governo é de expandir a matrícula no ensino 

superior através do financiamento privado – o que implica a expansão relativa do 

setor privado – uma vez que a contenção de investimento estatal em educação 

superior é a marca da política governamental. O ex-ministro Paulo Renato Souza 

embora não compartilhe essa posição, ao menos publicamente, afirma 

 

A política de avaliação e expansão do ensino superior adotada, 

devido às ‘distorções do sistema’ e aos “baixos percentuais de 

oferta”, permite que ocorra uma “abertura de novos cursos”, sem 

restrição ou cerceamento corporativos de algumas áreas 

profissionais (apud CATANI, 1996, p. 7).  

 

Podemos observar que, no tocante à questão da baixa qualidade e do 

déficit existente na oferta dessa modalidade de ensino, o governo aposta na 

avaliação e faz dela um instrumento por excelência de reversão desse quadro, 

conferindo e atribuindo-lhe o poder de gerar, a curto prazo, qualidade, 

competitividade e eficiência. Nesse sentido, ainda segundo Gomes (2001, p. 11): 

 
O MEC (SESu) e o CNE buscam ‘garantir’ a qualidade da oferta da 

educação superior através de instrumentos como o exame nacional 

de cursos e a análise das condições de oferta dos cursos que 

caracterizam a política de avaliação do Ministério da Educação. 
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O autor, ao aspar a expressão garantir, parece não apostar na sua 

eficiência e efetividade, posição que nós compartilhamos. No nosso entendimento, 

o valor da avaliação é absolutizado e a esta é atribuído o poder e a magia de 

redimir todos os males construídos historicamente e transportar o ensino superior 

para a terra prometida da eficiência e da eficácia, no país da racionalidade técnica, 

da maximização dos lucros, da redução dos custos, da descentralização e da 

autonomia, que ficam no continente da qualidade total. Na visão de Souza (1996, 

p. 36), 

 
O processo de avaliação torna-se, assim, necessário por constituir 

uma atividade indispensável ao auto conhecimento por parte do 

próprio sistema. A avaliação é ainda importante por outra razão: Ela 

constitui um instrumento de accountability, conceito esse 

fundamental numa sociedade democrática e para o qual (e talvez 

sintomaticamente) não possuímos uma tradução adequada. 

Precisamos considerar que os custos do ensino superior, tanto em 

termos absolutos como relativos, se vêm tornando cada vez mais 

elevados, quer se trate de instituições públicas, financiadas com 

recursos de impostos, quer de instituições privadas, mantidas 

diretamente com o pagamento efetuado pelos alunos, é 

indispensável que quem sustenta as instituições seja informado 

sobre a qualidade e os custos dos serviços que prestam. Só essa 

informação permite decisões fundamentais sobre a quantidade e a 

direção dos investimentos a serem feitos, quer a decisão resida 

com o poder público, quer esteja nas mãos das famílias que 

mantêm os filhos em instituições particulares. 

 

Essas intenções proclamadas de propiciar o auto-conhecimento, de 

servir como instrumento de accountability, trazem subjacentes a criação de um 

álibi para justificar cortes no repasse de recursos e, o que é mais importante, a 

inserção de mecanismos de mercado para o exercício do controle e do 

monitoramento das atividades e práticas das instituições de ensino superior. 
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Em nome desses interesses, o governo faz uma manobra bastante 

conciliadora: mantém o princípio 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 9.131/1995, que, no seu art. 1º, § 

III, estabelece as formas de avaliação, que se processarão da seguinte forma: 

 
A avaliação do ensino de graduação, por curso, por meio da análise 

das condições de ofertas pelas diferentes instituições de ensino e 

pela análise dos resultados do Exame Nacional de Cursos 

(BRASIL, 1996). 

 
Esse modelo, apesar de representar, do ponto de vista conceitual, um 

retrocesso em relação ao PAIUB, se impõe por força de Lei e pela concentração 

de poder que detinham os seus árduos defensores. 

 

 
2.2 - “PROVÃO”: PODER DE PRESSÃO OU ALAVANCA DE 

TRANSFORMAÇÃO? 

 

Nesta seção, discutiremos a repercussão do “Provão” no interior das 

instituições privadas de ensino superior, tomando como referência às entrevistas 

realizadas com professores, coordenadores e diretores das instituições que 

compõem nossa amostra. Inicialmente, faremos algumas considerações 

preliminares, destacando como os sujeitos compreendem a importância (ou não) 

do “Provão”, enquanto instrumento fomentador de mudanças no tocante às 

questões da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, da formação 

continuada dos docentes, das inovações na infra-estrutura das IPES e, finalmente, 

da relação entre a instituição e os discentes. Neste sentido, subdividimos a seção 
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em quatro sub-temas: A Pesquisa Ascendente, O Professor Aprendente, O Aluno 

Cliente e A Modernização Emergente. 

Não obstante a política de avaliação implantada pelo MEC na primeira 

gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso ter-se materializado no Exame 

Nacional de Cursos e na Análise de Condições de Oferta dos Cursos (ACOC), o 

“Provão” acabou “roubando a cena“ e ganhou uma maior notoriedade, ocupou um 

grande espaço na mídia e, por conseguinte, passou a ser discutido no interior da 

própria sociedade, extrapolando os muros do mundo acadêmico, onde os embates 

e debates tomaram uma maior força e passaram a fazer parte da pauta de 

trabalhos sistematicamente. 

Conforme os dados analisados e a observação participante no cotidiano 

das IPES, o critério de publicização dos resultados do “Provão”, que consiste na 

divulgação dos conceitos obtidos pelas instituições avaliadas, vem tendo grande 

repercussão e colaborando com o relevo que lhe foi dado, gerando certas 

polêmicas em torno de sua validade, pertinência e efetividade. 

O “Provão” passou, ao longo dessa trajetória de implementação, a ser 

manchete nos principais jornais do país. Vejamos, a título de exemplo, as 

manchetes das matérias publicadas no dia 10/06/2002 em alguns jornais do País: 

 
“MEC quer fim do sigilo da nota do “Provão””, “Para reitores, custo 

do “Provão” é elevado”, “Escolas dão prêmios para as melhores 

notas”, “Ministério vai incluir mais cursos no “’Provão’”. (Folha de 

São Paulo, SP, 10/06/2002). “’Provão’: 165 cursos sob ameaça de 

suspensão“. “’Provão’ tem última edição na gestão de seu criador”, 

“Ministro criou avaliação para ter argumentos contra pressão 

política”, “Ministro enfrenta protesto em seu último ‘provão’”, 

“Professores de 5 áreas elogiam exame do MEC”. (O Estado de 

São Paulo, SP 10/06/2002) “Seis ‘Provões’. E nenhum curso 

fechado”, “Desta vez, o ‘Provão’ foi pra valer?”. (Jornal da Tarde, 

SP 10/06/2002). “A Maturidade do ‘Provão’”. (Zero Hora – Porto 
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Alegre, RS 10/06/2002). “Equívocos do ‘Provão’” (O Popular,  

Goiânia, GO 10/06/2002).  

 
 
A multiplicidade e a diversidade de posições veiculadas nos periódicos 

citados, nessa breve coleta do universo de apenas um dia, revelam enfaticamente 

o quanto o tema se tornou momentoso e instigante, além de polêmico e conflitivo, 

o que gerou uma ampla discussão, que se desencadeou sem levar à construção 

de um consenso. A referida discussão é permeada de contradições e 

antagonismos decorrentes de posições polarizadas, que ora enaltecem a 

relevância do “Provão”, ora se contrapõem a ele veementemente.  

Apesar dessa multiplicidade de posições, houve uma preponderância de 

acenos na direção da positividade do ENC, uma vez que a maioria dos sujeitos 

entrevistados consideram que é inegável o poder de pressão que os instrumentos 

avaliativos exerceram sobre as IPES e acabaram por se tornarem mecanismos de 

mobilização, pois levaram as instituições a mergulharem num mar de inovações 

que serão explicitados e detalhados nos itens seguintes. 

 

2.2.1 - A PESQUISA ASCENDENTE 

 

Nesta seção apresentamos o quanto a política de avaliação e, 

sobretudo, o “Provão”, em virtude dos mecanismos de controle e coordenação que 

encerra, teve um poder de pressão muito grande sobre as instituições de ensino 

superior. A iniciação científica, que, via de regra, era privilégio de estudantes que 

estudam nos grandes centros universitários, foi instigada nas IPES pesquisadas e 
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passou a ocupar posição de relevo2, conforme veremos nos depoimentos dos 

entrevistados, que serão discutidos a seguir. 

O professor “Sírius”, que é coordenador de curso de uma das 

instituições pesquisadas, ao ser indagado sobre a importância do “Provão” 

enquanto instrumento fomentador de mudanças, afirmou o seguinte:  

 
Tenho a mais plena certeza de sua importância: temos grupos de 

pesquisa, alunos pesquisando, professores pesquisando, 

publicando trabalhos, fazendo mestrado. Tudo isso são resultados 

da preocupação da faculdade com esses exames (Entrevista 

realizada em 16/10/2002). 

 

Ao afirmar categoricamente sua “plena certeza” em relação à 

importância do “Provão”, o professor coloca em evidência o reconhecimento da 

importância da pesquisa e o ganho de sua efetivação numa prática cotidiana como 

sendo uma das respostas das instituições pesquisadas à política de avaliação. 

Esse é um fenômeno que verificamos em todas as instituições pesquisadas, não 

obstante a exigência de a produção institucionalizada e sistemática de 

conhecimentos, conforme o art. 52 da Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996), focalizar 

apenas as universidades. 

É curioso observarmos que se está dando um movimento inverso ao 

que historicamente vem ocorrendo no tocante à questão da pesquisa científica, 

que, em geral, tem espaço garantido apenas nas universidades públicas e em 

algumas universidades católicas. Era inexistente nas instituições de ensino 

superior privadas e isoladas, pois, como sabemos, estas se restringiam apenas às 

                                                 
2 A FAFICA, a FADICA e a FOC institucionalizaram a pesquisa através da formação de grupos de 

discentes e de professores. O GRUPEAC, por exemplo, é constituído por alunos da FAFICA e 
conduzido por dois professores com mestrado e dois doutores contratados com dedicação 
exclusiva. O referido grupo, não recebe nenhuma ajuda financeira de instâncias externas à 
Faculdade. O estímulo financeiro consiste no desconto de 50% do valor da mensalidade dos 
integrantes do grupo. 
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atividades de ensino. Em suas considerações a esse respeito, Silva Jr. e 

Sguissardi (2001, p. 221), colocam-se da seguinte forma: 

 
A reivindicação dos gestores do setor privado consiste em deixar as 

pesquisas ‘de ponta’ para o setor público, com financiamento do 

Estado, e o ensino sob a responsabilidade do setor privado. 

 
Contraditoriamente a essa reivindicação, em decorrência da avaliação 

do ensino superior, hoje verificamos a configuração do movimento inverso ao 

estabelecido anteriormente: enquanto as instituições públicas têm sofrido com os 

cortes sumários de recursos para o investimento em pesquisas, sobretudo nas 

ciências humanas e sociais, as instituições privadas, embora timidamente, acenam 

para um avanço nessa direção. Estão estimulando a criação de grupos de 

pesquisas formados por alunos e professores e sistematizando a publicação de 

seus resultados.  

A instituição “A” lançou um caderno discente e a Instituição “C” uma 

revista semestral. Acrescente-se a esse fato o apoio e estímulo financeiro para 

publicações de livros e de coletâneas de texto o que levou as Instituições “A” e “C”, 

por exemplo, nos últimos cinco anos, a conseguir publicar um quantitativo de 

trabalhos que ultrapassa a produção de toda sua trajetória histórica de quase cinco 

décadas. Veja, a título de ilustração, foto que mostra a produção da Instituição “C” 

ao longo de sua trajetória de quase cinco décadas (nove títulos) e a produção do 

período demarcado a partir de meados da década de noventa (vinte e dois títulos), 

sendo esta última resultante da produção dos professores da Instituição e dos 

alunos da iniciação científica (anexo I).  

Esse fato evidencia com muita expressividade o “poder de fogo” da 

política de avaliação materializada no “Provão” e na ACOC. Verifique-se que a 

nova LDB (BRASIL, 1996) no seu art. 45, superando o que preceituava a Lei nº. 
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5.540 (BRASIL,1968), rompeu com o modelo único de IES, determinando a 

desvinculação e a hierarquização das instituições de ensino superior com “vários 

graus de abrangência ou especialização”. Em decorrência da LDB, a existência de 

instituições não-universitárias, admitidas, até então, apenas excepcionalmente, 

passa a continuar existindo de fato, e agora também de direito.  

É curioso observar que, na atual conjuntura, passa a existir uma 

pressão de fato sobre as instituições que, liberalizadas da obrigatoriedade com a 

pesquisa, iniciam esse processo, em parte, para barganhar melhores conceitos na 

avaliação de seus cursos. 

Vejamos como se pronuncia o professor “Centauro”, coordenador do 

“Provão” de uma das instituições pesquisadas, ao ser indagado sobre as 

mudanças ocorridas na instituição em decorrência das novas exigências da política 

de avaliação:  

 

A gente instituiu e tem intensificado as atividades de pesquisa. 

Temos professores contratados com tempo integral para prestarem 

o serviço de orientação de monografias (Entrevista realizada em 

20/10/2002). 

 
A fala do referido professor, além de destacar a novidade da pesquisa 

emergente, anuncia outra modalidade de resposta que é a contratação de 

professor em regime de tempo integral, o que será discutido na seção específica 

que discute a questão do Professor Aprendente. Entretanto, queremos destacar 

que a figura do professor contratado em regime de tempo integral só vem aparecer 

no catálogo da instituição referente a 2002/2003 (Ver anexo nº. II). 

Chamou-nos a atenção como, dentre uma série de respostas dadas por 

esta instituição à política de avaliação, o referido professor destacou em primeira 

mão a questão da pesquisa, denunciando, implicitamente, ser, na sua ótica, um 
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dos maiores ganhos. Nessa mesma linha de pensamento, a professora “Rosa”, 

que também exerce a função de coordenadora de curso, afirma que: 

 

Esse fato teve desdobramentos muito positivos, que são uma 

imensa quantidade de artigos produzidos e a criação de uma 

revista que está saindo com 337 páginas. 

 
E acrescenta:  
 

Além da revista com a produção dos professores, temos também o 

caderno discente, que publica a produção dos alunos (Entrevista 

realizada em 14/11/2002). 

 

A ênfase dada à pesquisa e à publicação de trabalhos referidos como 

“científicos” aparece na fala de todos os sujeitos pesquisados, embora nem 

sempre tenha a mesma interpretação. Na visão do professor “Cisne”, essa 

cobrança de produção e de publicação de conhecimentos é absolutamente 

impertinente e contraditória, uma vez que:  

 
Não é atribuição das instituições particulares de ensino superior 

isoladas o desenvolvimento de pesquisas, segundo a legislação em 

vigor. Entretanto, acaba sendo um fato positivo porque resgata o 

professor pleno e suprime o professor ‘meia boca’, aquele que é 

bom no consultório e vem para a faculdade ensinar o que faz no 

consultório (Entrevista realizada em 03/11/2002). 

 

Não obstante a inexistência na legislação em vigor de determinação 

para as instituições de ensino superior privadas isoladas associarem ensino e 

pesquisa, os critérios de pontuação, adotados pelas comissões de análise de 

verificação das condições de ofertas dos cursos, acabaram por imprimir certa 

“obrigatoriedade” no tocante à produção de conhecimentos, uma vez que conta 

positivamente na pontuação da instituição. Portanto, não é uma exigência ou 



 

 

86
requisito da avaliação, mas uma conseqüência desta, que levou as IPES a 

investirem na criação de grupos de pesquisas, visando melhorar seu conceito no 

“Provão” e garantir sua sobrevivência no mercado do ensino superior. 

Ademais, o professor citado não nega a sua pertinência e a sua 

relevância enquanto elemento que contribui eficazmente para um avanço 

qualitativo do trabalho desenvolvido. Aí está embutida a idéia da relação 

indissociável entre teoria e prática e a necessidade de uma formação que 

extrapole o caráter meramente técnico do saber fazer e que articule o saber e o 

saber fazer numa relação de dialeticidade e complementaridade, na perspectiva da 

formação de um profissional completo, embora inacabado e sujeito a uma 

permanente construção e reconstrução. 

Sucessivos depoimentos acenaram na direção de enfatizar a 

importância da pesquisa. Gostaríamos de destacar ainda a fala da professora 

“Rosa”, que coordena um dos cursos avaliados, na qual ela diz o seguinte: 

 

Nós avançamos muito com o “Provão”. Instituímos o núcleo de 

pesquisa com uma ampla sala e uma boa infra-estrutura, 

computadores à disposição de alunos e professores, além da 

contratação de professores para orientarem os alunos fora do 

horário das aulas (Entrevista realizada em 14/11/2002). 

 

Esses investimentos, feitos pela instituição na contratação de 

professores mestres e doutores para orientarem as pesquisas a serem 

desenvolvidas pelos alunos e para montar uma infra-estrutura com laboratórios e 

salas com computadores ligados à Internet, foram realizados com recursos 

oriundos das mensalidades dos alunos, principal fonte de receita das IPES. A falta 

de estímulo financeiro por parte dos órgãos governamentais é um lamento que 

ouvimos de todos os diretores nas entrevistas e em conversas informais. 
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Esse depoimento, além de evidenciar as iniciativas que podem levar à 

institucionalização da pesquisa, o que consiste um avanço significativo, já aponta 

para inovações na infra-estrutura, aspecto esse que melhor será abordado 

posteriormente. (ver seção: A Modernização das IPES). 

Finalmente, registramos a contribuição do professor “Prosyon”, que 

exerce a função de coordenador de curso, ao ser indagado sobre as inovações da 

instituição, em resposta à política de avaliação do MEC, afirmou o seguinte: 

 

Pensando nessa tríade que move o saber acadêmico, foram 

criados aqui alguns grupos de pesquisa de alunos e também de 

professores (Entrevista realizada em 03/11/2002). 

 

Observe-se que a criação dos grupos de pesquisa, na fala do professor, 

é resultante da compreensão da pesquisa como elemento indissociável do ensino, 

daí a sua argumentação de que o ensino superior deve ser sustentado por essa 

“tríade”, que deve consubstanciar essa modalidade de ensino. Esse fato não nos 

impede de inferir que há uma relação de causa e efeito entre o poder de pressão 

da avaliação e esses investimentos supracitados.  

A compreensão que conseguimos construir, a partir das evidências 

factuais e dos depoimentos registrados nas entrevistas com os professores e 

gestores, foi que a pesquisa que vem emergindo, tomando materialidade de forma 

sistemática nas IPES pesquisadas, não foi mera coincidência com a implantação 

da política de avaliação.  

Não obstante os gestores e os professores já terem uma compreensão 

elaborada acerca da importância da investigação científica, esta só veio a se 

efetivar em virtude dessa “força maior”, que veio de fora da instituição, decorrente 

da implantação da política avaliativa que traz à baila essas exigências.  
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Uma outra modalidade de resposta que as IPES apresentaram foi 

referente à questão docente, que passou por um processo de mudanças 

significativas, sobretudo no tocante à formação continuada. Em virtude desse fato, 

optamos por tratar dessa problemática em uma seção à parte, que denominamos 

“O Professor Aprendente”.  

 

2.2.2 - O PROFESSOR APRENDENTE 

 

Nesta seção discutiremos a repercussão da política avaliativa no tocante 

à questão docente nas instituições pesquisadas. Como sabemos, o Decreto 

2.026/96, normatiza os procedimentos de avaliação dos cursos e das instituições 

de ensino superior e ao fazê-lo, no art. 6 (BRASIL, 1996), estabelece um teto 

mínimo para as universidades de um terço do corpo docente com pós- graduação 

stricto sensu, e o mesmo percentual de professores em regime de tempo integral. 

Essa exigência, no texto legal, não é feita para as instituições não-universitárias, 

entre as quais se encontram as IPES pesquisadas. Entretanto, as comissões de 

avaliação das condições de ofertas dos cursos, ao visitarem as instituições, 

verificam o quantitativo dos professores com essa titulação e a inexistência desses 

profissionais pesa negativamente na pontuação das instituições avaliadas. Outro 

aspecto que conta negativamente na pontuação das IPES é a predominância nos 

seus quadros funcionais de professores horistas. 

Muito além desses patamares, que de direito seriam exigidos apenas 

das universidades, mas que de fato e circunstancialmente estão sendo cobrados 

de todas as instituições de ensino superior, pelas comissões de avaliação das 

condições de ofertas dos cursos, encontram-se as instituições pesquisadas. A 

presença de doutores nos seus quadros funcionais era inexistente no período que 

antecede a implantação da política de avaliação do ensino superior. Em duas das 
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IPES pesquisadas, em 1995 todos os professores tinham apenas o nível de 

graduação, conforme apresentação das tabelas seguintes: 

 

TABELA II - DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE PROFESSORES POR 
TITULAÇÃO - Instituição “A” 

TITULAÇÃO ANO 

Graduados Especialistas Mestres Doutores 

TOTAL 

1995 25 00 00 00 24 

1996 25 00 00 00 25 

1997 26 12 00 00 26 

1998 22 13 02 00 37 

1999 06 14 06 00 26 

2000 06 10 09 00 25 

2001 05 07 13 00 25 

2002 01 12 12 03 28 
Fonte: Secretaria da Faculdade.  

O demonstrativo acima nos permite visualizar que a situação em que se 

encontrava a referida instituição em meados da década de noventa era bastante 

desconfortável. Estava muito aquém dos patamares mínimos exigidos para as 

universidades e considerados nos critérios de pontuação das IPES, adotados pela 

ACOC, ou seja, um terço de mestres e doutores, muito embora na regulamentação 

da legislação em vigor fosse estabelecido um prazo para as instituições atingirem 

essa meta. 

Verifique-se que inexistiam nessa instituição professores com titulação 

nos níveis de especialização, de mestrado e de doutorado. Somente a partir de 

1997, as referidas instituições começam a dotar seus quadros docentes de 

especialistas e a partir de 1998 de mestres. Apenas em 2002 começa a contratar 

doutores, uma vez que para formar esse nível de profissional demandaria uma 

maior quantidade de tempo. Observamos que há um movimento inversamente 
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proporcional, na medida em que vai decaindo o número de professores graduados 

e crescendo o número de especialistas. Em seguida decai o número de 

especialistas e começa a crescer o número de mestres. Podemos presumir, num 

futuro talvez remoto, o descenso do número de mestres e a ascensão do número 

de doutores. 

Esse fato, aliado a outros fatores concernentes à infra-estrutura, que 

serão discutidos adiante, repercutiu negativamente nos conceitos obtidos pela 

instituição “A”, na avaliação realizada pelo MEC. Nos anos de 1997 e 1998, por 

exemplo, foi obtido o conceito “D” e, caso se repetisse esse resultado por três 

vezes consecutivas, constituía ameaça de fechamento da instituição. O 

estabelecimento desses critérios na política de avaliação teve um poder 

mobilizador muito grande e de fato levou as IES a uma corrida na busca da 

superação do quadro em que se encontrava no tocante à qualificação docente e a 

outros aspectos que serão discutidos neste capítulo.  

 

TABELA III – DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DE PROFESSORES 
POR TITULAÇÃO: Instituição “B” 

 
TITULAÇÃO ANO 

Graduados Especialistas Mestres Doutores 

TOTAL 

1995 26 00 00 00 26 

1996 26 00 00 00 26 

1997 23 00 00 00 23 

1998 19 14 07 00 40 

1999 06 49 11 07 73 

2000 00 38 16 06 60 

2001 01 28 18 08 55 

2002 00 21 17 08 46 
Fonte: Secretaria da Faculdade 

A situação em que se encontrava esta instituição em meados da década 

de noventa era semelhante à instituição “A”. Verifique-se que inexistiam 
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professores especialistas, mestres e doutores. A partir de 1999, mudanças 

significativas começam a aparecer no tocante à contratação e qualificação desses 

profissionais.  

O movimento inversamente proporcional de substituição de graduados 

por especialistas e posteriormente de especialistas por mestres, apresentado na 

instituição “A”, repete-se nessa instituição. Esse fato se explica por duas vertentes 

de análises. A primeira, ao nosso ver, é decorrente dos motivos apresentados na 

análise da instituição “A” e a segunda é em virtude de serem as duas instituições 

vinculadas a uma mesma mantenedora, não obstante terem gestões específicas e 

um caminhar administrativo e pedagógico independente. 

Em virtude da iminência de suspensão da autorização de funcionamento 

dessas instituições, resultante dos mecanismos criados pela sistemática da 

avaliação do ensino superior, discutidas no capítulo teórico, que estabelece 

mecanismos de controle através dos processos de credenciamento, 

recredenciamento e/ou descredenciamento das IES, as faculdades pesquisadas 

assumiram posições radicais naquela ocasião, que vão aparecer de forma bem 

desnudada na fala dos protagonistas dessa história, registrada nas entrevistas e, 

parcialmente, transcrita para este trabalho.  

Os fatores citados acima levaram as instituições a uma verdadeira 

corrida na busca de profissionais titulados, através de novas contratações e do 

estímulo ou exigência para os profissionais existentes qualificarem-se nos níveis 

de especialização, de mestrado e de doutorado. Esse fato é eloqüentemente 

demonstrado no depoimento do professor “Cisne”, coordenador de um dos cursos 

da faculdade:  

 
Em 1997, na faculdade tinha 23 professores e a grande maioria 

tinha apenas o curso de graduação. Hoje, nós temos 46 



 

 

92
professores, dos quais mais de 50 % são mestres ou doutores, ou 

seja, teve um processo abrupto de mudança do nosso quadro 

(Entrevista realizada em 03/11/2002). 

 

O depoimento não explicita de forma objetiva o quantitativo de 

professores titulados em nível de mestrado e doutorado e os que estão em 

formação, inseridos nos programas de mestrado e doutorado das universidades 

federais. Entretanto, ele é enfático no sentido de mostrar que efetivamente se deu 

uma mudança radical no tocante à situação de qualificação docente no quadro 

dessa instituição, o que pode ser visualizado na tabela III. 

Esse processo de mudança do quadro funcional, no sentido de substituir 

os professores detentores apenas do nível de graduação, por professores 

especialistas, mestres e doutores, se construiu de forma bastante conflituosa. 

Instalou-se um verdadeiro clima de terror nas instituições. Em alguns casos, de 

forma muito clara, como podemos verificar na fala da professora “Rosa”: 

 

A faculdade teve que contratar professores com formação mínima 

de especialização, o que fez com que houvesse uma debandada 

muito grande, uma demissão imensa de profissionais que não 

tinham interesse em investir nesse processo formativo de docência, 

para transformar o magistério em uma atividade profissional, 

inclusive juizes e promotores. A faculdade foi muito taxativa: quem 

quiser fazer a especialização, a faculdade custeia, quem não 

quiser, está fora (Entrevista realizada em 14/11/2002). 

 

Essa posição, apesar das resistências encontradas e das turbulências 

geradas, acabou invertendo a situação e dotando a faculdade pesquisada com um 

quadro de professores titulados de mestres e doutores com um número muito 

superior aos percentuais estabelecidos pelo MEC para as universidades conforme 

apresentado nas tabela II e III. A fala da professora também explicita que a 
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atividade docente era assumida por diversos professores como “bico”, ao dizer que 

muitos rejeitaram a proposta da faculdade de se especializarem para o exercício 

da docência.  

Vale ainda ressaltar que as instituições “A e “B”, ao fazerem esse nível 

de exigência e cobrança por titulação de seus professores, ofereceram condições 

objetivas para a sua realização, através da liberação parcial de professores para 

os cursos de mestrado e doutorado sem redução de vencimentos. Colocaram 

também na sala dos professores computadores ligados à Internet (ver anexo III). 

Acrescente-se a esses estímulos a liberação de uma ajuda de custo 

ainda não sistematizada, mas estudada, caso a caso, de acordo com o nível de 

interesse da instituição nas áreas de formação que lhe são estratégicas. Havia, por 

exemplo, no segundo semestre de 2002, dois professores estudando fora do país, 

liberados sem redução em seus vencimentos e com uma bolsa cujo valor não foi 

revelado. Há casos em que as faculdades liberam uma ajuda de custo para 

alimentação e deslocamento, para cidades ou capitais vizinhas, cujos valores, 

igualmente, não foram revelados. Verificamos, também, que houve mudanças 

significativas no que concerne à valorização profissional. Em suas considerações 

sobre essa questão o professor “Cisne” afirmou: 

 

De 1997 para cá, muitas mudanças aconteceram. Uma delas, por 

exemplo, foi em relação ao pagamento de professores e 

funcionários. Aqui, havia um pacto sinistro: os alunos fingiam que 

pagavam e aprendiam, os professores fingiam que ensinavam e a 

faculdade fingia que pagava (Entrevista realizada em 03/11/2002). 

 

O valor da hora/aula sofreu reajuste de 400% oferecido pela nova gestão 

que assumiu a faculdade “A” e “B” em meados da década de noventa. A faculdade 

passou a oferecer uma remuneração mais atraente e a aumentar o nível de 
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exigência em relação ao desempenho dos professores quanto à pontualidade, à 

assiduidade, à produção, etc. 

A referida valorização profissional, na visão dos atuais gestores, é 

resultante também da adoção de uma política de pessoal consubstanciada de 

valores humanísticos e não apenas em decorrência da avaliação da instituição.  

Vejamos como se coloca, em relação a essas inovações, a professora 

“Antares”, que exerce também a função de diretora em uma das faculdades: 

 
...justo naquele momento em que se iniciava esse processo de 

mudança deflagrado pelo MEC, coincidiu de chegar para ficar à 

frente dessa faculdade a Dra. Ednara Tabosa que veio com muita 

vontade de mudar, eu diria, de revolucionar. Então, com muito 

pulso, ela retomou a história desta faculdade e muita coisa, 

sintonizava-se com as exigências do MEC. Por isso deu certo, para 

nós (Entrevista realizada em 29/10/2002). 

 
Na visão da professora, não se pode atribuir o mérito da melhoria da 

faculdade estritamente à avaliação do MEC, embora esta tenha contribuído. A 

nossa hipótese é de que a política de avaliação teve um peso definidor da nova 

política salarial da faculdade, embora possa estar aliada a uma posição filosófica 

da atual gestão de valorização profissional e da própria capacidade competitiva 

das IPES pesquisadas. 

Para erradicar o quadro de professores portadores apenas do nível de 

graduação, a faculdade ofereceu e patrocinou um curso de especialização para 

todos os professores que se habilitaram a fazer e afastou de seu quadro funcional 

os professores que se recusaram a fazê-lo. 

Ao ser convidado a destacar o que considera como pontos positivos da 

política de avaliação implantada pelo MEC, o professor “Sol”, que exerce também 
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a função de diretor de uma das instituições pesquisadas, fez o seguinte 

comentário: 

 
O saldo maior é a preocupação com a política de qualificação 

docente. Isso tem sido o maior ganho e com isso você pode levar 

em conta todos os desdobramentos. Antes era assim, quer dizer, 

verificava-se quantos especialistas, se o fulano estava habilitado na 

área, se ele tinha experiência, então está bom, podia ensinar. Ao 

ter o número de especialistas isso já era o suficiente, mas quando o 

MEC coloca a exigência de um percentual mínimo de mestres e 

doutores e quando coloca como exigência que o docente, que o 

pedagogo, enfim com quem lida com educação, com o 

conhecimento, deve estar sempre se capacitando, a capacitação 

permanente, tenho a impressão de que esse foi o maior ganho de 

causa. Se não fosse essa pressão externa, nem a instituição em si, 

nem os profissionais estariam nessa busca, tampouco os nossos 

docentes, porque há uma acomodação. (Entrevista realizada em 

15/12/2002). 

 
Chamou-nos a atenção como o referido diretor destaca a questão da 

qualificação docente, não apenas como ponto positivo, mas como o maior ganho 

para a instituição e, por conseguinte, para os alunos e para a própria sociedade, o 

que está implícito nos desdobramentos. Deve-se, porém, destacar que esse 

movimento de busca por níveis mais elaborados de saber é resultante da política 

de avaliação e que no universo de exigências feitas pela ACOC está a questão da 

titulação dos professores, conforme já mencionado, e a questão da produção de 

conhecimentos. 

Na instituição “C”, o quadro que se encontrava em meados da década 

de noventa era menos alarmante. Apesar da inexistência de doutores e do 

baixíssimo percentual de professores mestres, quase todos os professores já 

tinham o nível de especialização. Existia apenas um ou outro caso isolado de 
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professor somente com o nível de graduação, conforme podemos conferir na 

tabela abaixo: 

 

TABELA IV - DEMONSTRATIVO DO QUADRO DE PROFESSORES 

POR TITULAÇÃO – Instituição “C” 

TITULAÇÃO ANO 

Graduados Especialistas Mestres Doutores 

TOTAL 

1995 20 26 00 00 46 

1996 11 34 01 00 46 

1997 09 34 01 00 44 

1998 06 35 02 00 43 

1999 02 47 05 00 54 

2000 00 37 06 02 45 

2001 00 43 17 03 63 

2002 00 44 28 04 76 
Fonte: Catálogo Acadêmico da Instituição - 2002/2003 
 

Observe-se que o quadro em que se encontrava, em meados da década de 

noventa, a instituição “C”, em ralação à questão da titulação dos professores, era 

menos distante dos patamares mínimos requeridos, em relação às instituições “A” 

e “B”. Dito de outro jeito, mesmo não existindo em seu quadro docente mestres e 

doutores, a quantidade de professores especialistas superava o número de 

graduados. Verifique-se que o percentual de professores com nível apenas de 

graduação foi sendo substituído paulatinamente, até a sua completa extinção em 

2002. 

As respostas às exigências por titulação, na instituição “C”, foram 

conduzidas de forma mais atenuada, em relação às instituições mencionadas 

anteriormente. Efetivou-se através do convite aos professores, pela direção, para 

que buscassem se inserir como alunos dos cursos de mestrado e doutorado.  



 

 

97
O resultado desses investimentos e da recondução da política de 

pessoal pode ser visualizado na tabela IV, que apresenta um quadro bastante 

diferenciado no período compreendido entre 1996, quando teve início a política da 

avaliação, e 2002, no que concerne à quantidade de professores mestres e 

doutores, que passou a contar com 28 professores com o título de mestrado e 

quatro com doutorado, o que representa um pouco mais de 30% do total de 

professores. 

O referido “convite” para a inserção nos programas de mestrado e 

doutorado veio acompanhado de medida institucional, que estabeleceu a ajuda de 

custo de um salário mínimo para mestrando e dois para doutorando, além da 

valorização profissional materializada na criação de uma gratificação de dois e 

quatro salários mínimos para mestres e doutores, respectivamente.  

Essa iniciativa da instituição para suprir as necessidades dos 

professores, nesse processo formativo, não consegue dar conta dos níveis de 

exigência e de suas reais necessidades, em virtude dos seus custos elevados, 

sobretudo quando são realizados em instituições privadas. Vejamos o que diz o 

professor “Prosyon” a esse respeito: 

 

A instituição estimula, dá até uma ajuda de custo simbólica, mas as 

condições objetivas para que o professor possa ser liberado, 

mantendo seus vencimentos, não aconteceram (Entrevista 

realizada em 17/11/2002). 

 

Ainda na visão desse professor: 

 
Trata-se de uma grande contradição essa pressão de cima pra 

baixo: o MEC cobra da instituição e esta dos professores, mas não 

se oferece se condições necessárias e reais (Entrevista realizada 

em 17/11/2002). 
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Não obstante as críticas à falta de melhores condições para que os 

professores possam investir em sua qualificação profissional, o reconhecimento da 

melhoria quantitativa e qualitativa do corpo docente perpassa todas as falas dos 

professores, coordenadores e diretores entrevistados. Entretanto, as restrições 

quanto à forma como foi conduzida essa situação aparecem também com muita 

freqüência. Vejamos como se coloca em relação a essa questão o professor 

“Aldebaram”: 

 
Eu acho que o incentivo com relação à titulação dos professores foi 

muito positivo, porém sob uma forma de pressão muito forte, num 

período de tempo determinado e de forma a idolatrar o mestre e o 

doutor como se o especialista não tivesse a competência básica 

para trabalhar. O stricto sensu não garante essa competência, ele 

forma o pesquisador (Entrevista realizada em 20/10/2002). 

 
Percebemos nessa fala a relativização do valor da titulação e o aceno 

para uma contraposição, sobretudo quanto à forma como essas questões vêm 

sendo encaminhadas no interior das faculdades. Essa pressão a que o professor 

se refere, na nossa ótica, está muito mais associada à busca pela melhoria dos 

conceitos a serem obtidos nos processos avaliativos do que mesmo à 

compreensão de que o especialista “não sabe dar aulas”. Ainda nas considerações 

de “Aldebaram”, trata-se de uma posição equivocada: 

 

Eles estão preterindo a vocação, a experiência e o saber 

pedagógico em função da titulação. Os doutores e os mestres que 

não têm carreira docente normalmente são péssimos professores. 

Eles sabem quase tudo sobre quase nada e onde é que ficam os 

múltiplos saberes para formar o generalista que está contemplado 

nos parâmetros curriculares nacionais? (Entrevista realizada em 

20/10/2002). 
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Na visão desse professor, as instituições, no afã de otimizar seus 

resultados junto ao “Provão”, fazem uma corrida desenfreada na busca de títulos 

de mestres e doutores, para a composição de seus quadros, negando a 

experiência acumulada de professores que têm uma folha de serviços prestados à 

instituição, mas que são facilmente descartáveis. Isto é, são demitidos sem 

nenhuma causa comprobatória de sua improdutividade ou ineficiência, apenas 

para abrir o espaço para a contratação de titulados e a cada final de ano um novo 

tormento: quem fica? Quem sai? A cada onda de demissões, as perguntas ecoam 

no coletivo dos professores “sobreviventes” desse processo, que 

contraditoriamente apresenta indícios de valorização e sinais de exclusão. 

Apesar dessas restrições, que aparecem em 25% das falas 

aproximadamente, há um hegemônico posicionamento que aprova e enaltece os 

resultados da avaliação em curso, o que ainda podemos conferir na fala do 

professor “Sírius”, que também exerce a função de coordenador de curso: 

 

Tivemos uma visita do MEC, quando estávamos em uma situação 

caótica. Não tínhamos nenhum mestre, nenhum doutor. A biblioteca 

estava em fase de informatização, não tínhamos um acervo 

considerável, um laboratório, enfim, não tínhamos... não tínhamos... 

Após a visita, nós começamos a investir e hoje nós temos mestres, 

doutores, biblioteca com acervo renovado, ampliado e 

informatizado. (Entrevista realizada em 16/10/2002). 

 

O professor supracitado é enfático ao atribuir à política de avaliação do 

MEC, materializada na visita da ACOC, o poder de sacudir a instituição para a 

busca de mestres e doutores para comporem o seu quadro funcional e para 

investirem na renovação de sua infra-estrutura, o que será discutido na seção 

seguinte. Entretanto, queremos destacar que esse conjunto de fatores contribuiu 
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eficazmente para a melhoria das condições de ensino, que é uma das grandes 

respostas que as IPES pesquisadas vêm dando à política de avaliação. 

O salto quantitativo da situação docente em relação à titulação é 

inquestionável e, presumidamente, converte-se em um salto qualitativo da 

educação oferecida por essas instituições. Colocamos-nos, em relação à questão 

da qualidade do ensino, no nível de conjectura, porque este estudo não consegue 

dar conta desse aspecto, o que indica um limite desta investigação. 

A política de avaliação do ensino superior brasileiro, através da ACOC 

e, por conseguinte, dos critérios estabelecidos para definir a pontuação das 

instituições avaliadas, conseguiu, a partir de meados da década de noventa, 

imprimir a tônica da formação continuada, ao contar positivamente para a 

pontuação das IES o nível dos professores. Esse fato desencadeou a busca, por 

parte das instituições pesquisadas e de seus professores, pela formação 

continuada, razão pela qual denominamos esta seção de “O Professor 

Aprendente”.  

A concepção Freiriana de professor como “eterno aprendiz”, ou “ser 

inacabado”, portanto como sujeito aprendente, deslocou-se do nível das 

aspirações de uns e das elucubrações de outros e ganhou materialidade, nesse 

momento histórico, que foi por demais propício a esse processo de mutação. Na 

seção seguinte, apresentaremos como a política de avaliação desencadeou um 

processo de mudanças das instituições no trato com os alunos, configurando uma 

transposição paradigmática: “do aluno educando para o aluno cliente?”. 

 

2.2.3 - O ALUNO CLIENTE 

 
O modelo das relações entre educador e educando, ou entre a 

instituição educativa e os alunos, que historicamente se constituiu dentro de uma 
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matriz teórica de cunho humanístico e tradicional, passa a ser revisado e 

reconceitualizado, tendo em vista a emergência do paradigma da qualidade total, 

que é o eixo norteador das políticas contemporâneas e, por conseguinte, da 

política da avaliação3. 

A mercantilização da educação e o valor de troca que lhe é atribuído 

pelas políticas para a educação superior levam inevitavelmente à redefinição do 

aluno como cliente e como tal detentor de um poder de compra. Essas 

virtualidades aparecem nas recomendações das Comissões de Análise das 

Condições de Ofertas dos Cursos, em diversos documentos normativos, em 

instruções recebidas pelas instituições, bem como nos pronunciamentos oficiais. 

Vejamos o que afirma o ex-ministro da educação, Paulo Renato Souza, segundo 

matéria veiculada pelo Jornal O Estado de São Paulo, cuja manchete diz o 

seguinte: “Cadastro do Ensino Superior Já Pode Ser Consultado na Internet”. 

 

Sempre que o aluno pesquisa uma instituição, já aparecem na tela 

os links para as notas do “Provão” e para a sua relação de cursos 

(O Estado de São Paulo, 28/06/2002). 

 
Trata-se de oferecer detalhes do produto que está sendo oferecido ao 

consumidor, o que caracteriza notoriamente uma relação de mercado, razão pela 

qual estamos denominando os usuários de aluno-cliente. Ao ser indagado sobre o 

que a instituição tem feito em relação aos alunos, o diretor de uma das instituições 

pesquisadas afirmou: 

 

Aqui nós investimos numa maior presença na mídia e no 

crescimento interno. Tem sido essa a nossa posição. Queremos 

marcar presença nesse formato (Entrevista realizada em 

15/12/2002). 

                                                 
3 Ver Gentili e Silva (Org.), Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. Vozes, Petrópolis, RJ, 

1995 
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Esse depoimento acena para a definição a priori de duas frentes de 

luta: a primeira meta, que se volta para as relações externas através do uso da 

mídia para divulgação dos serviços oferecidos pela instituição, é uma necessidade 

que emerge das relações competitivas, que se instalaram em decorrência da 

proliferação de um grande contingente de instituições privadas, que passam a 

disputar os alunos clientes, que são objeto desta análise. A segunda consiste no 

investimento na infra-estrutura e na qualidade dos serviços oferecidos, objetivando 

melhor servir aos usuários da instituição. Ao ser interrogado sobre possíveis 

avanços na posição da instituição em relação aos alunos, o professor “Sol”, que 

também exerce a função de diretor, afirmou: 

 

Com o investimento na iniciação científica, que significa um grande 

ganho de causa para os alunos e, sobretudo, com esse clima 

acadêmico que estamos experimentando aqui, até na cantina, os 

alunos estão discutindo um livro que leram, uma apostila.... 

 
Concluindo, afirma:  

 
É outra coisa de uns anos para cá. Isso eu acho que tem sido o 

maior ganho, ou seja, esse gosto de estudar. Eu tenho a impressão 

que é a maior herança que uma instituição de ensino deixa, esse 

grande recado: se ela consegue despertar, provocar, seduzir o 

outro para o gosto de estudar, para procura incessante do 

conhecimento, é a maior herança que uma escola pode dar. O 

maior ganho de causa é os nossos alunos, ao saírem da 

graduação, conseguirem ser aprovados na seleção de mestrado 

(Entrevista realizada em 15/12/2002). 

 

O professor “Sol” não aponta em suas considerações nenhuma 

mudança em ralação à concepção ou ao tratamento do aluno. A mudança 

paradigmática de aluno educando para aluno cliente não aparece. Entretanto, ao 

destacar que o aluno teve um grande ganho, ao nosso ver, está implícita a idéia de 
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uma melhor prestação de serviços. Ora, se o aluno está ganhando, se está 

valendo a pena investir, ou seja, comprar os serviços oferecidos pela instituição, 

está nas entrelinhas a idéia de mercado e cliente e de educação como produto. 

Na nossa perspectiva, outros elementos podem ser identificados como 

elucidativos da emergência do aluno como cliente. Na análise documental, 

verificamos a existência do Manual do Aluno, que inova na forma de 

relacionamento e é resultado de requerimento das comissões de verificação ou de 

ACOC, portanto podemos considerar como modalidade de resposta institucional. 

Trata-se de um investimento que tem um custo para a instituição e objetiva prestar 

um serviço de informação ao aluno de forma ampla e sistemática, uma vez que o 

referido manual contém um grande universo de informações pertinentes à vida 

escolar do aluno e é entregue no início do curso. (ver anexo nº. IV) 

Contrapondo-se à posição do professor “Sol”, o coordenador de um dos 

cursos da referida instituição a quem denominamos de “Sírius”, afirmou o seguinte: 

 

Parece que a faculdade está prestando mais atenção nas 

colocações dos alunos... Eles estão vivenciando na pele, 

literalmente, o processo de avaliação. Então eles sabem onde é 

que estão os maiores problemas do curso. Eles estão colocando e 

a faculdade parece que está começando a ouvir, com mais 

atenção. Não que antes não fizesse, mas é que eles não falavam 

porque não eram cobrados (Entrevista realizada em 16/10/2002). 

 

 

Esse depoimento nos permite visualizar que os alunos passaram a 

ganhar mais espaço no âmbito institucional, inclusive com acento garantido nas 

reuniões dos colegiados dos cursos, o que conferimos na nossa análise 

documental, quando verificamos o registro da presença do representante do corpo 

discente nas atas das referidas reuniões. 
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Os sujeitos entrevistados não são unânimes em relação a essa posição. 

Entretanto, há uma maioria que acena nessa direção. Vejamos como se coloca em 

relação a essa questão a professora “Antares”, que exerce também a função de 

assessora de uma das instituições do nosso campo empírico: 

 

Olha, eu acho que há essa preocupação, uma vez que o aluno 

passa a ter um peso fundamental nessa avaliação. O discurso do 

aluno tem ressonância também no conceito que a instituição vai 

tirar. E aí, nesse sentido, a instituição começa a ter um discurso de 

maior abertura para algumas exigências do aluno, embora nós 

saibamos que muitas vezes as condições da própria instituição não 

permitem essa abertura e a concretização disso num tempo mais 

rápido (Entrevista realizada em 29/10/2002). 

 
Então, a escuta do aluno passa a ganhar novos espaços. As instituições 

passaram a ouvir mais os seus alunos em nível pessoal e através da 

representação dos estudantes, ou seja, do diretório acadêmico. Algumas 

mudanças foram levadas a efeito. Podemos citar diversos exemplos de 

reivindicações dos alunos a que as instituições vêm somando esforços para 

atender, inclusive fazendo parcerias com os próprios alunos na busca de melhorias 

para sua coletividade. Uma situação que ilustra bem esse fato, e que registramos 

no nosso diário de campo, foi a aquisição de aparelhos de ar-condicionado para 

uma determinada sala-de-aula em parceria com os alunos. Uma outra situação 

que podemos tomar como exemplo é a questão de exigir de seu corpo docente 

uma qualificação maior, conforme mencionado na seção sobre o Professor 

Aprendente. Não obstante resultar de uma pressão externa, vinda de cima pra 

baixo, acabou por gerar também uma pressão interna. A diferença existente antes 

e depois do “Provão” é também resultante da ação dos alunos, que têm uma 

cumplicidade nessa pressão que foi exercida. 
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Esse fato, na nossa perspectiva, representa uma forma de resposta ao 

aluno, que passa a classificar como de segunda categoria as instituições que não 

têm em seus quadros professores mestres e doutores. Nesse sentido, as 

exigências por titulação passam a fazer parte também das cobranças dos alunos. 

Diante das críticas dos alunos, quando fazem determinadas 

reivindicações e não são atendidos, como, por exemplo, quando vão à biblioteca e 

pedem uma bibliografia que não consta no acervo, a instituição faz o discurso da 

sensibilidade, afirmando que suprirá essas necessidades paulatinamente de 

acordo com a dotação orçamentária. 

Com relação à preocupação do aluno com o seu desempenho no 

“Provão”, as instituições têm se mobilizado para atender aos seus reclamos. Ao se 

colocar sobre essa problemática, o professor “Cisne” afirma: 

 

O que a gente tem feito, e isso aí muitas vezes é extremamente 

desgastante, em relação aos professores e alunos, é que termina a 

instituição de nível superior se transformando numa espécie de 

“Colejão”, sabe? Segundo grau! E aí a gente deixa de ser 

professor, né? Professor acadêmico, universitário, e passa a ser 

professor de cursinho, se preocupando em dar um monte de 

conteúdo, em pouco tempo, uma revisão rápida, ‘bisu’ inclusive, 

para que o aluno aprenda aquilo que em quatro anos, muitas vezes, 

ele não teve condições de aprender (Entrevista realizada em 

03/11/2002). 

 

Esse depoimento é ao mesmo tempo dramático e elucidativo de uma 

relação pedagógica que foge aos parâmetros da academia, no sentido de 

comprometer a sua autonomia para deliberar sobre os conteúdos, configurando-se 

numa ingerência originada externamente, decorrente da política avaliativa. A 

relação com os alunos e o conhecimento deixa de ser acadêmica e passa a ser 

extremamente mecânica, porque passa a acontecer em função do “Provão”. A 
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lógica adotada foi voltar-se para os temas que constam no ENC, para melhor 

atender aos alunos em suas emergentes necessidades de obterem as melhores 

notas possíveis. Em uma das IPES pesquisadas foi definido um cronograma de 

atividades, aos finais de semana, na forma de pré-vestibular para treinar seus 

alunos para melhorar o seu desempenho no “Provão” (ver anexo nº. V). 

Outra modalidade de respostas dadas pelas IPES pesquisadas que 

apareceram nas entrevistas, com muita ênfase, foi no tocante à questão das 

inovações na infra-estrutura, que notadamente se constitui em uma das respostas 

mais significativas a política de avaliação. A essa temática dedicamos a próxima 

seção deste trabalho. 

 

2.2.4 - A MODERNIZAÇÃO EMERGENTE 

 

O processo de modernização das IPES, que ora se apresenta, seja da 

reorganização, da melhoria e da revitalização de espaços físicos, seja enquanto 

dinâmica das atividades acadêmicas, através das orientações de trabalhos 

acadêmicos virtuais, da criação de páginas na Internet, para melhor servir e 

orientar sua clientela, da informatização dos serviços como entrega de notas, 

efetuação de matrículas, etc., insere-se no contexto do desenvolvimento 

tecnológico e tem como motivo central a política de avaliação, que, ao cobrar maior 

eficiência dos serviços oferecidos, acaba impulsionando as instituições para se 

equiparem com os recursos desenvolvidos pelas novas tecnologias, dentre outras 

inovações. 

 Esse fato pode ser constatado nas visitas in loco que realizamos, no 

material coletado que se encontra nos anexos e na fala dos professores, 

coordenadores e diretores que estão inseridos no cotidiano das instituições. As 
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suas posições revelam o atrelamento das inovações na infra-estrutura às políticas 

de avaliação do ensino superior em curso.  

Ao ser indagado sobre a possível contribuição da política de avaliação 

ao processo de reestruturação e modernização da faculdade, no tocante à infra-

estrutura, o professor “Aldebaram”, que já ocupou a função de diretor de uma das 

instituições, afirmou o seguinte:  

 

Quando assumi a direção, em 1991, os laboratórios que tínhamos 

datavam da nossa fundação em 1959. Em 1994, nós começamos a 

tentar reestruturar e, em 1997, com o ‘Provão’, todos os 

laboratórios começaram a ser remodelados e consultórios novos 

foram adquiridos. Então, para a faculdade atender os padrões de 

instalação, o ‘Provão’ serviu muito. (Entrevista realizada em 

03/11/2002). 

 

Esse depoimento parece ser muito revelador do que denominamos 

respostas da instituição para a política da avaliação. Destacamos inicialmente que 

a fala revela que entre 1959 e 1997, portanto um intervalo de 38 anos, não houve 

nenhuma mudança importante na infra-estrutura dessa instituição. Ou seja, foram 

necessárias a força e as condições estabelecidas pela política da avaliação para 

que a instituição em destaque desse início a um vigoroso movimento de 

renovação. A título de ilustração, o leitor pode conferir no anexo nº. VI a imagem 

de uma moderna clínica odontológica, onde os alunos elaboram e exercitam os 

conhecimentos apreendidos ou em construção, e prestam relevantes serviços à 

comunidade carente da periferia da cidade. 

A modernização da infra-estrutura a que nos referimos diz respeito aos 

seguintes aspectos: 1) Salas-de-aulas. Observamos in loco que há nas instituições 

“A“ e “C” uma política administrativa de redimensionamento das salas-de-aula, 

reduzindo o tamanho das salas que, tradicionalmente, atendiam a turmas de até 
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150 alunos. Em nome da melhoria da qualidade do ensino, as turmas grandes 

foram divididas e ficou estabelecido um efetivo de 60 alunos por turma. Ainda em 

relação à sala-de-aula, observamos um movimento de renovação do mobiliário e 

de aquisição de recursos didáticos e tecnológicos (TV, vídeo, retroprojetor, quadro 

branco, etc.); 2) Laboratórios. Criação de laboratórios de informática, aquisição e 

atualização de equipamentos dos diversos laboratórios existentes; 3) Biblioteca. 

Redimensionamento dos espaços físicos, informatização, ampliação e atualização 

do acervo; 4) Criação de novos espaços didáticos e administrativos (sala de 

projeção e diversas salas equipadas com computadores ligados à Internet, para 

coordenações dos cursos, assessorias, professores e alunos. Atualização 

paulatina do mobiliário das salas existentes); 5) Informatização da matrícula e de 

outros serviços prestados aos alunos (notas, informações diversas, criação da 

home page das instituições para melhor servir aos usuários, etc.).  

A título de ilustração, colocamos nos anexos fotografias da sala de 

projeção, do laboratório de informática, da sala de Internet, da sala de 

coordenação, etc., das IPES pesquisadas (ver anexos nº. VII, VIII, IX e X). 

A posição do professor “Aldebaram”, de que a política avaliativa 

corroborou sobremaneira com a busca da qualidade e da construção de melhores 

condições para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, é compartilhada 

pela totalidade dos sujeitos entrevistados. Vejamos a expressividade do 

depoimento do professor “Cisne”, que também exerce a função de coordenador de 

curso: 

 

Na nossa faculdade, há o curso de odontologia mais bem equipado 

do Norte e do Nordeste do País, em termos de laboratórios, 

clínicas, instalações físicas e multimídia e biblioteca toda 

informatizada. A nossa faculdade hoje é um exemplo de 
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investimentos. Melhoramos muito com o ‘Provão’ (Entrevista 

realizada em 20/10/2002). 

 

Esse fato tem sido motivo de orgulho para alunos, professores e 

gestores, levando a uma melhoria da auto-estima coletiva da instituição. Os alunos 

se orgulham de estudarem numa instituição bem conceituada pelo MEC e isso é 

conseguido às custas de muito suor e investimentos, segundo os gestores das 

instituições. 

Um fato curioso é que na festa de confraternização natalina, que se 

realizou poucos dias após a divulgação do resultado do “Provão”, em uma das 

IPES pesquisadas, destacava-se no centro da mesa um bolo confeitado que 

continha ao centro, em cores bem destacadas, a letra “B”, simbolizando o 

resultado obtido pela instituição no “Provão” de 2002, após um longo percurso de 

dois conceitos “D” nos anos de 1997 e 1998, três conceitos “C” em 1999, 2000 e 

2001 (ver anexo nº. XI). 

Esse episódio junta-se a outros que nos permitem perceber o nível de 

representação que os resultados obtidos pelas instituições significam. A FADICA, 

por exemplo, obteve o conceito “B” no “Provão” de 2002. Esse fato ganhou 

notoriedade, foi matéria veiculada pelo Jornal Vanguarda, principal periódico da 

cidade, cuja manchete destacava: “FADICA tem o melhor desempenho de 

Pernambuco no ‘Provão’ do MEC”. A matéria, dentre outras informações, 

destacava que 

 

A Faculdade de Direito de Caruaru obteve o conceito “B” como 

resultado do ‘Provão’ 2002, divulgado pelo MEC, no último dia 12. 

Com isso, ficou entre as melhores do País, sendo a melhor entre as 

instituições privadas do Nordeste e a melhor do Estado (Jornal 

Vanguarda, 20 a 26/09/2002, ver manchetes no anexo nº. XII). 
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 Esse sucesso obtido no resultado do “Provão”, muito embora não esteja 

explicitado na fala da diretora na matéria referida, é o resultado de um somatório 

de esforços, dentre os quais a modernização da infra-estrutura teve um peso 

significativo para a obtenção do referido conceito “B”. Em suas considerações 

acerca das inovações na infra-estrutura, a professora “Antares” fez a seguinte 

colocação: 

 

 Na área tecnológica, quando nós chegamos aqui, pasmem, mas 

não tinha nada de informatização. Hoje, nós estamos com um 

parque bem formado, mais ou menos adequado às exigências e 

temos um laboratório onde o aluno pode acessar a Internet. Tem 

computadores na biblioteca e todos os serviços estão 

informatizados. O aluno acessa a sua nota e outros serviços pelo 

terminal de computador. (Entrevista realizada em 29/10/2002). 

 
Chamou-nos a atenção o ar de perplexidade apresentado pela 

professora “Antares”, no momento da entrevista, observação que registramos no 

diário de campo. A referida professora parecia estarrecida com a constatação de 

que, em pleno descortinar do terceiro milênio, marcado pelo desenvolvimento 

tecnológico, a faculdade mantinha um padrão de serviços e práticas cotidianas tão 

rudimentares, servindo-se, por exemplo, da “velha máquina de datilografia” e das 

antigas práticas dos serviços burocráticos manuscritos. Tomamos como exemplo a 

matrícula informatizada (ver anexo nº. XIII). 

O seu depoimento evidencia que se iniciou um processo revolucionário 

de mudanças e inovações no cotidiano das instituições. Estas são apontadas pela 

totalidade dos sujeitos entrevistados como sendo resultantes do poder de pressão 

que a política avaliativa exerceu sobre as instituições, uma vez que, ao adotar o 

critério de publicação dos resultados, tornaram públicas as deficiências e/ou as 

condições de funcionamento das instituições. Acrescente-se a esse fato o risco de 

descredenciamento que passaram a correr. Ainda segundo a professora “Antares”: 
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Muitas dessas mudanças já existiam enquanto sonho 

no imaginário dos sujeitos que compõem a faculdade, 

mas existia um certo marasmo, uma certa acomodação, 

que fazia com que as coisas não acontecessem 

(Entrevista realizada em 20/10/2002). 

 

O depoimento citado acima é revelador de que existia um certo nível de 

acomodação nas instituições, uma vez que existia clareza da necessidade de 

mudanças e até o desejo de realizá-las, por parte dos protagonistas da história do 

ensino superior na referida instituição. Entretanto, mais uma vez aparece em 

destaque a importância dessa força externa, ou seja, da política de avaliação para 

estimular ou pressionar a instituição a realizar a mudança desejada e necessária. 

A posição acima advogada se coaduna com a posição assumida pelo 

ex-ministro da educação, Paulo Renato Souza, ao criar o “Provão”, atribuindo a 

esse instrumento o poder de tirar as instituições de ensino superior da 

acomodação em que se encontravam (ver citação da pág. 70). 

Nessa perspectiva, o “Provão” aparece como “o salvador da pátria, ou 

seja, do ensino superior”. Entretanto, o “Provão” isoladamente não tem esse poder. 

A esse instrumento se soma o aparato legal, discutido no capítulo teórico, que 

associa os resultados da avaliação ao credenciamento e/ou recredenciamento das 

IES. Aí está o cerne da questão. Dito de outra forma, ou as instituições respondem 

às novas exigências apresentadas pela ACOC, ou poderão ter as suas portas 

fechadas. Acrescente-se a esse fato a necessidade que as IES têm de se 

manterem no mercado da educação superior, cada vez mais competitivo, em 

virtude de sua expansão e diversificação. 

Além desses avanços explicitados pelos entrevistados, nós verificamos 

uma mudança na sistemática de atendimento ao aluno e aos professores na 

biblioteca, uma maior divulgação dos títulos existentes e a contratação de um 
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profissional com formação específica em nível de graduação em biblioteconomia 

para promover as reformas de que a biblioteca necessitava, dentre as quais 

destacamos a sua informatização (ver anexo nº. XIV). 

Acrescente-se a essas inovações a “humanização” das áreas livres das 

faculdades, a criação de “recantos de convivência”, com aquisição de bancos para 

áreas verdes e de nova iluminação. O universo de inovações que a infra-estrutura 

das faculdades estudadas apresentam nos permite dividir a história dessa IPES 

em dois momentos: antes e depois da política de avaliação implantada pelo MEC.  
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CAPÍTULO 3 - DA AVALIAÇÃO IMPERATIVA À INSTITUIÇÃO 

CRIATIVA 
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3. 1 - AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: UM OLHAR A PARTIR DA 

COTIDIANIDADE DAS IPES 

 

A política de avaliação do ensino superior brasileiro, materializada no 

ENC e na ACOC, não obstante os avanços que se apresentaram nas análises 

concernentes à questão docente, discente, de infra-estrutura e da pesquisa, traz 

no seu bojo uma série de conflitos, contradições e peculiaridades que têm levado 

os sujeitos das entrevistas a assumirem posições polarizadas e, aparentemente, 

contraditórias, ora enaltecendo a repercussão positiva e promissora, onde todos 

(alunos, professores e instituições) saem ganhando, ora denunciando limites e 

equívocos de um modelo avaliativo conservador, reducionista e autoritário. Sendo 

convidada a tecer alguns comentários sobre sua compreensão acerca da ACOC, a 

professora “Mimosa”, que exerce também a função de coordenadora de uma das 

instituições, afirmou: 

 

A comissão não se aproxima, não se conduz como no discurso ela 

se coloca. No discurso, ela se coloca como uma instância 

avaliadora que vem não para fazer uma censura, não para 

condenar. Eles não se colocam como inspetores, inclusive eles 

dizem muito isto: não somos inspetores, não viemos para fiscalizar. 

Nós estamos para ver a situação da escola e levantar os pontos 

que precisam ser revistos. É muito mais no sentido de ajuda do que 

de corte (Entrevista realizada em 14/11/2002). 
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Esse depoimento nos permite perceber que há um certo descompasso 

entre a posição assumida pelas comissões de avaliação e o que efetivamente 

acontece em decorrência das visitas institucionais realizadas pela referidas 

comissões. Ao afirmar que “a comissão não se conduz como no discurso” a 

professora parece desvelar, na sua ótica, uma certa incoerência entre o que se 

promete e o que efetivamente realizam, quando das visitas à instituição. A 

disposição em ajudar, anunciada pela comissão não toma materialidade, nenhum 

tipo de assessoria ou apoio técnico é oferecido, como também nenhum tipo de 

estímulo financeiro. O professor “Sol”, que dirige uma das IPES pesquisadas, 

compartilhando a mesma linha de pensamento da professora “Mimosa”, coloca-se 

da seguinte forma em relação ao trabalho das comissões:  

 
Não se estabelecem metas, é só colocando conceitos friamente. 

Manda uma série de questões, um relatório, uma estatística infinda. 

De fato, não tem um acompanhamento mais de perto em termos de 

suporte, de ajuda mais direta. Estou falando de algum tipo de 

financiamento, de empréstimo mesmo, de condições... (Entrevista 

realizada em 15/12/2002). 

 

Na visão do professor “Sol”, trata-se de uma política que cobra isso e 

aquilo das instituições, mas que não oferece uma ajuda em contrapartida. Não há 

financiamentos para pesquisas ou outros investimentos, nem qualquer forma de 

subsídios por parte dos órgãos governamentais para ajudar as IPES na superação 

das deficiências existentes. Essa compreensão nos remete à discussão acerca da 

emergência do Estado Avaliador e da retração do Estado Provedor, apresentada 

brevemente no capítulo teórico. Em suas considerações conclusivas, o professor 

“Sol” afirmou que as comissões de verificação não respondem a questões que 

ficam postas para as IPES, tais como: 
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Quais são os passos? Como ajudar a instituição a elaborar o seu 

plano de desenvolvimento estratégico? Antes, por exemplo, havia 

as delegacias do MEC, hoje extintas. Deveriam existir, por regiões, 

comissões de especialistas que pudessem ajudar, por área, as 

instituições. Mas, não é assim... É um questionário totalmente seco, 

frio e objetivo. Por exemplo, você pode faltar um dia para a sua 

defesa de tese de doutorado, mas isso não conta. Você é 

considerado como mestre. É ou não é! Mas não é assim.. A vida 

não é desse jeito. Trata-se de um questionário frio, totalmente 

objetivista e desconhece a dinâmica interna da vida, da história da 

instituição e do papel dela na região (Entrevista realizada em 

15/12/2002). 

 

O posicionamento do professor supracitado revela aspectos da 

avaliação em curso, que, na sua ótica, não respondem às necessidades das 

instituições e, igualmente, não correspondem a um entendimento de avaliação 

enquanto processo. Nós compartilhamos com a essa posição. Nessa perspectiva, 

assemelha-se ao modelo de avaliação normativa, categoria analítica trabalhada 

por Afonso (2000). A rigidez tecnocrática, que impera no ritual dos procedimentos 

das comissões de análise das ofertas dos cursos, parece ignorar a fluidez, a 

mobilidade e a dinâmica da vida institucional, impondo a vestidura de uma “camisa 

de força” ou o encaixe da Instituição numa espécie de moldura ou forma padrão. 

Esse fato confirma a centralidade e o caráter autoritário de uma política de 

avaliação imposta de cima pra baixo, o que vem a ratificar ou confirmar as 

hipóteses formuladas por Gomes (2000, 2001, 2002), Silva Jr. e Sguissardi (2001), 

Afonso (2000), Sobrinho (2000), etc.  

Esse é um limite do modelo avaliativo em curso, que consiste na 

tentativa de homogeneizar o que é heterogêneo, através de uma avaliação 

uniforme em âmbito nacional. Ao ser convidado a falar de sua compreensão sobre 

o “Provão”, o Professor “Prosyon” afirmou o seguinte: 
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Quando a gente fala do “Provão”, a gente sempre fala assim meio 

receoso, até pela forma como ele foi implementado, de uma certa 

maneira autoritária, sem um diálogo com a sociedade acadêmica, 

com a sociedade civil, mas, de qualquer forma, o “Provão”, apesar 

de ter esse caráter autoritário, verticalizado, forçou as instituições a 

tomarem pressa em relação à necessidade de efetivação de 

algumas mudanças. E, nesse sentido, ele foi positivo (Entrevista 

realizada em 17/11/2002).  

 

Esse depoimento é elucidativo de características da política de avaliação 

do ensino superior, anunciadas no capítulo teórico. Ao considerar o “Provão” 

autoritário e verticalizado, ao afirmar que o “Provão” forçou as instituições a 

correrem na busca da solução dos problemas existentes, o professor “Prosyon” 

nos remete mais uma vez às formulações teóricas de Gomes (2001), Mancebo 

(2001), dentre outros teóricos, que argumentam ser o “Provão” um instrumento de 

pressão sobre as IES e desvelam o seu caráter autoritário e centralizado, inclusive 

tendo sido imposto para as instituições sem o necessário debate que a avaliação 

institucional demanda. 

Um dos aspectos polêmicos do “Provão”, que provocou grandes e 

calorosas discussões, foi a sua uniformização, isto é, resumir-se a uma prova 

padronizada para ser aplicada em âmbito nacional para todas as IES públicas ou 

privadas. Esse aspecto, que foi discutido no capítulo teórico, reaparece nas 

entrevistas. Vejamos como se coloca a esse respeito o professor “Prosyon”: 

 

O padrão que é exigido pelo “Provão” não é um padrão regional, 

que esteja ligado às condições reais de cada instituição, mas 

busca-se como referência, como paradigma, o modelo de uma 

universidade. O “Provão” comete um grande atropelo, porque não 

leva em consideração as questões econômicas, sociais e culturais 

de cada região. Outra crítica que faço é com relação ao tempo, à 

temporalidade exigida para que as instituições busquem se 

reorganizar, melhorar, atingir aquela meta, que é bastante curto. 
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Então dá a idéia de que o “Provão” está mais preocupado com uma 

lógica de mercado, para atender a uma exigência, digamos assim, 

do consenso de Washington, do FMI, do que à própria lógica da 

qualidade do ensino. Então esses dois pontos, ao meu ver, são 

bastante questionáveis (Entrevista realizada em 17/11/2002). 

 

A posição do professor ratifica o caráter de centralidade e a crítica à 

homogeneidade já discutida a partir de outras entrevistas, bem como do 

referencial teórico que norteia este trabalho. Ao acenar para a possível 

intervenção do consenso de Washington e do FMI, corrobora com a discussão 

acerca dos ditames dos agentes financeiros internacionais, igualmente discutidos 

anteriormente. Ao referir-se à exigüidade do tempo que as instituições dispõem 

para responder às “mudanças necessárias”, que são, a nosso ver, as exigências 

da ACOC, o professor traz implicitamente o nível de dificuldades que as IPES 

enfrentam em relação à política de avaliação.  

Não obstante os sujeitos entrevistados considerarem positivo o 

movimento que essas políticas de avaliação desencadearam no interior das 

instituições, conforme mencionado, nas sessões que versaram sobre a Pesquisa 

Ascendente, o Professor Aprendente, o Aluno Cliente e a Modernização 

Emergente, a maioria absoluta dos dados pesquisados apontam na direção da 

crítica à uniformidade do “Provão” e das exigências postas pela ACOC. 

 Segundo os gestores e professores, num país gigantesco como o 

Brasil, com culturas diferentes e, sobretudo, com realidades econômicas tão 

desiguais, disparidades sociais e pedagógicas, é muito complicado uniformizar 

uma prova ou um instrumento de medida, para ser aplicado em âmbito nacional e 

estabelecer um modelo de instituição ideal para ser perseguido por instituições 

diferentes. Vejamos como se coloca a esse respeito o professor “Cisne”: 
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O nível de exigência do laboratório de anatomia para a USP é o 

mesmo para uma instituição isolada do interior de Pernambuco. A 

USP tem pós-graduação, pós-doutorado, tem toda pós, possível... 

Aí se justificam certas exigências. Eu, nem em sonho, vou comprar 

um microscópio de varredura ótica para pesquisa. Para o porte de 

nossa instituição, não há necessidade. A análise das condições de 

ofertas é uma coisa abismal, discrepante (Entrevista realizada em 

03/11/2003). 

 
 
O exemplo é expressivo para mostrar o quanto é complexa a 

problemática da avaliação e o quanto é complicado para as IPES acompanharem o 

nível de exigências estabelecido. Entretanto, a inexistência de mecanismos de 

controle coloca em risco o nível de qualidade da educação e, nesse sentido, a 

educação superior pode passar a ser educação “inferior”, em nível de graduação, 

conforme podemos perceber em vários dos depoimentos anteriormente 

apresentados que se referirem à questão da acomodação das instituições, do 

marasmo, etc. 

Ao instituir-se a avaliação enquanto mecanismo de controle, os critérios 

estabelecidos de padronização e uniformização geram um monstruoso atropelo, 

que é decorrente da negação da pluralidade cultural, econômica e social e do 

reducionismo de transformar a avaliação no cumprimento de um ritual burocrático, 

objetivista, o que termina prejudicando a singularidade de cada realidade que está 

sendo avaliada. Aí reside um dos grandes problemas do “Provão” e da ACOC, que 

é não relativizar a sua importância e não ter discutido a construção dos critérios 

com a comunidade acadêmica, impondo um modelo para todo o universo 

brasileiro. Na visão do professor “Sírius”, que exerce a função de coordenador de 

curso, o que é extremamente negativo é: 

 

O terrorismo com que os alunos recebem essa proposta. Os alunos 

são confinados numa sala-de-aula, recebem um questionário e, 
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durante quatro horas, têm que responder. Parece que ali está 

sendo definida a vida profissional deles, ou a saúde do curso, ou a 

permanência da Faculdade e isso traz uma carga de tensão 

bastante forte (Entrevista realizada em 16/10/2002). 

 

As considerações do Professor trazem aspectos relevantes da política 

de avaliação já contemplados nos registros de diversas entrevistas, qual seja, os 

mecanismos criados para credenciamento, recredenciamento ou 

descredenciamento das IES, bem como possíveis reflexos para a futura vida 

profissional dos estudantes, ao estereotipá-los ou rotulá-los de aluno “A”, formado 

em instituição “A”, etc. Mediante esse quadro de riscos que se desenhou, com a 

possibilidade iminente de alunos e instituições serem penalizados em virtude dos 

possíveis resultados obtidos, as instituições traçaram uma série de metas a serem 

perseguidas, que serão objeto de análise da seção seguinte.  

 

3.2 - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DA POLÍTICA DE AVALIAÇÃO 

 

Nesta seção, discutimos algumas das alternativas construídas pelas 

instituições que constituíram o nosso campo empírico, na busca de soluções para 

minimizarem ou resolverem os problemas detectados ou as limitações a serem 

superadas, mediante os requerimentos da ACOC e da necessidade imperiosa de 

apresentar resultados satisfatórios no “Provão”. 

A observação participante e a análise documental nos permitiram 

visualizar que as instituições adotaram posições políticas bastante diferenciadas, 

no tocante às estratégias de enfrentamento do “Provão”. Esse fenômeno aparece 

nas entrevistas da instituição “C”. Esta instituição, muito embora tenha adotado 

uma prática de oportunizar situações diferenciadas de aprendizagem, levando em 

consideração os conteúdos prováveis de serem aferidos no “Provão”, não colocou 
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para ser vistas a olhos nus, e nem assumiu no discurso, as estratégias de 

enfrentamento com na perspectiva de melhorar os resultados na referida 

avaliação. 

Ainda tomando como referência a instituição “C”, era visivelmente 

significativa a censura a qualquer pronunciamento de professores ou chefes de 

departamentos que explicitasse coisas do tipo: “aulão”, seminário, reforço ou 

cursinho para o “Provão”. Era proibido falar, porém necessário fazer. Na análise 

documental, encontramos alguns acenos muito sutis, que são reveladores dessa 

posição estratégica. As pautas e as memórias de reuniões são reveladoras de que 

havia uma preocupação com o “Provão”, embora não tenhamos encontrado 

cronograma de atividades preparatórias, etc. (ver anexos nº. XV, XVI e XVII). 

Essa posição, assumida pela faculdade, refletia o nível de 

compreensão da instituição sobre a importância e a necessidade de promover uma 

maior diversidade de oportunidades educacionais, a ampliação e o aprimoramento 

dos conteúdos trabalhados, independentemente de ter alguém de fora ditando as 

normas para a instituição. Entretanto, ao nosso ver, não se trata apenas de uma 

questão de compreensão, mas insere-se num conjunto de medidas institucionais, 

visando melhorar a posição da instituição no ranking que a política de avaliação 

em curso acabou criando para o ensino superior brasileiro. 

As instituições “A” e “B”, diferentemente da instituição “C”, adotaram 

uma estratégia de enfrentamento mais arrojada e assumida publicamente. Veja, 

por exemplo, um cronograma de atividade para o “Provão”, que encontramos 

estampado num quadro mural da faculdade localizado num hall de grande 

circulação (anexo nº. V). A instituição “A” promoveu um seminário interinstitucional 

que reuniu, pela primeira vez na história da educação em Caruaru, as três 

faculdades, cujo conteúdo foi as estratégias de enfrentamento da política de 

avaliação adotadas por uma faculdade da capital pernambucana, que após uma 
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série de medidas conseguiu obter e manter o conceito “A“. O Diretor da referida 

instituição fez o relato de sua experiência, colocando-se como um modelo a ser 

seguido pelas instituições que aspiram ao sucesso de obterem conceito “A” na 

avaliação do MEC. 

Esse fato é elucidativo do nível de representação que esses conceitos 

passaram a ocupar. A instituição “B”, igualmente, partiu na frente rumo ao conceito 

“A”. A promoção de “aulão” e simulados passou a fazer parte do cotidiano da 

instituição. Veja no anexo nº. XVII o aviso que encontramos na sala dos 

professores convocando os professores a contribuírem com a preparação dos 

alunos para participarem do “Provão”. Chamou-nos a atenção a chamada no final 

do aviso: “O êxito deles é também o nosso”. 

As instituições “A” e “B” criaram uma coordenação para tratar das 

questões concernentes à política de avaliação denominada de “Coordenação do 

‘Provão’”. Conforme já acenamos na seção que desvela o campo empírico, foi 

contratado um professor, titulado no nível de doutorado, para assumir a referida 

coordenação. 

Muito embora haja o diferencial no tocante a publicar ou não as 

atividades realizadas como preparação para o “Provão”, todas as faculdades 

promoveram seminários e palestras, enfocando temas suscetíveis de serem 

argüidos nos referidos exames e fizeram palestras para sensibilizar os alunos 

quanto à importância de investirem em sua preparação e de participarem da forma 

mais comprometida e responsável possível. 

Uma das IPES pesquisadas mandou fazer camisas para a equipe de 

apoio do dia da realização do exame com a seguinte frase em destaque: Rumo ao 

conceito “A”. Em uma das instituições, foi formada uma comissão constituída por 

professores e coordenadores para recepcionar os alunos no dia da realização das 
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provas e oferecer algum tipo de apoio psicológico e nutricional através do 

patrocínio de lanche para os alunos da respectiva faculdade. Tratam-se apenas de 

detalhes, mas que evidenciam o nível de investimento demandado e, em última 

instância, de preocupação com os resultados a serem alcançados. 

Os coordenadores e professores, mesmo discordando dos critérios 

estabelecidos pela política de avaliação, não tiveram como se contrapor. A 

professora “Rosa”, que ocupa a função de coordenadora pedagógica, assim se 

coloca em relação a essa questão: 

 

Eu não vejo o ‘Provão’ como positivo. É um vestibular de entrada e 

outro de saída, que o aluno faz. Existe uma pressão psicológica e 

social muito grande em cima do aluno. A padronização é outro 

grande problema. Não se podem fazer exigências iguais para uma 

faculdade particular, isolada e uma grande universidade. Nós 

estamos fazendo aulão, seminários aos sábados e diversas 

atividades extracurriculares para enfrentar o ‘Provão’ (Entrevista 

realizada em 21/10/2002). 

 

Esse depoimento ilustra e confirma as considerações feitas nesta seção 

sobre as estratégias adotadas pela IPES pesquisadas e nos permite visualizar 

algumas das múltiplas facetas do “Provão” já discutidas no capítulo teórico, qual 

sejam, a centralidade, a uniformização, etc. Entretanto, é revelador das estratégias 

que vêm sendo adotadas sobre as quais discorremos nesta seção. A fala do 

professor “Centauro”, que é o coordenador do “Provão”, igualmente serve de 

exemplo desvelador dos caminhos traçados pela instituição para enfrentar o 

“Provão”. Vejamos como ele se coloca: 

 

As faculdades, além de preparar os alunos para o exercício de sua 

função social e para cidadania, têm que se preparar para resolver 
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uma prova no final do curso. Então nós fazemos “bizurões”, como 

os colégios de segundo grau. (Entrevista realizada em 20/10/2002). 

 

Aqui aparece configurada uma das estratégias de enfrentamento do 

“Provão”: preparar os alunos para realizar as provas com a maior eficiência 

possível, o que trará dividendos positivos para os alunos e para as instituições. Ao 

obter bons conceitos nos resultados apresentados nos procedimentos avaliativos, 

todos saem ganhando. Esse é o mote do discurso assumido pelos gestores. 

Esse conjunto de estratégias de enfrentamento do “Provão” e de 

investimentos realizados não aparecem imediatamente sob a forma de resultados 

nos conceitos obtidos pelas instituições nos exames, conforme podemos analisar 

na tabela abaixo: 

TABELA V - RESULTADOS OBTIDOS PELOS CURSOS DA FAFICA, 

DA FADICA E DA FOC NO “PROVÃO” 

CURSOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Letras   D C D D C 

Pedagogia      C C 

C. Sociais       C 

Direito C D D C C C B 

Odontologia  D D D C D C 
Fonte: www.inep.gov.br 

Podemos observar, por exemplo, que apesar dos investimentos feitos, o 

curso de Letras ascende em 1999 para o conceito “C” e volta a cair ao conceito “D” 

por dois anos consecutivos, pregando um susto na instituição, em virtude das 

ameaças de suspensão da autorização de funcionamento. Mais estranhos ainda 

apresentaram-se os resultados do curso de Odontologia, que fez notórios 
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investimentos, conforme já apresentamos nas modalidades de respostas, e 

manteve-se com o conceito “D” por três anos consecutivos e a partir de 2002 

apresenta um quadro de oscilação entre os conceitos “C” e “D“.  

O curso de Direito, que se colocou em primeiro lugar no ranking dos 

cursos analisados, apresentou resultados que foram motivos de comemoração. A 

conquista do conceito “B”, no ano de 2002, foi celebrada internamente pela 

Instituição e ganhou notoriedade na cidade ao se tornar manchete de primeira 

página do principal jornal da cidade. A FADICA ficou entre as melhores instituições 

do País, a melhor entre as privadas do Nordeste e a melhor do Estado. Os demais 

cursos, em virtude de terem uma participação menor no “Provão”, não oferecem 

subsídios para análises. No entanto, encontram-se numa situação confortável 

através da obtenção do conceito “C”, em 2002. No curso de pedagogia, houve uma 

repetição do conceito obtido no ano anterior. 

Esses resultados nos levam a inferir, hipoteticamente, que as 

estratégias adotadas, no tocante à promoção das aulas de revisão, dos seminários 

e dos “aulões”, não foram suficientes para preencher eventuais lacunas de 

conteúdos na formação desses alunos, o que poderá ser aprofundado em estudos 

posteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

127
 

 

 

 

O objetivo deste estudo foi verificar quais as respostas dadas pelas 

instituições privadas de ensino superior de Caruaru à política de avaliação do 

ensino superior brasileiro no período compreendido entre 1995 a 2002. Verificamos 

que, não obstante o caráter autoritário, antidemocrático e centralizador do “Provão” 

e da ACOC, estes acabaram por sacudir as instituições a mergulharem num mar 

de inovações, modernizarem-se, melhorarem seus quadros docentes, avançarem 

na relação com o corpo discente, aprimorarem suas condições de ensino, a 

superarem a dicotomia ensino/pesquisa/extensão e tornarem-se mais competitivas. 

A referida política avaliativa teve um grande poder de mobilização 

institucional e penetração na intimidade dos cursos, interferindo inclusive na 

definição dos conteúdos trabalhados, pois, levou os professores a reverem o 

programa dos componentes curriculares para incluir os conteúdos que são aferidos 

no “Provão”. Esse fato colocou em jogo a autonomia didática dos professores e, 

em última instância, da instituição na construção de seus projetos pedagógicos. A 

vida das instituições e a dinâmica interna dos cursos passaram a serem definidas a 

partir de critérios externos.  

Dentre os aspectos negativos destacados na posição dos teóricos 

trabalhados o que apareceu com maior força na fala da absoluta maioria dos 

entrevistados foi a questão da uniformidade do “Provão” e das exigências da 

ACOC e, sobretudo, a caráter punitivo da política de avaliação que vinculou os 

resultados apresentados nas avaliações aos critérios estabelecidos para os 

processos de credenciamento, recredenciamento e/ou descredenciamento.  
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A publicação dos resultados obtidos pelas instituições levou ao 

rankeamento das mesmas e gerou mecanismos de mercado que apontam para 

indícios de massificação quantitativa de instituições de ensino superior e 

manutenção de um padrão de qualidade diferenciado, o que pode melhor ser 

analisado em estudos posteriores. Este estudo não deu conta de responder se 

essas respostas apresentadas pelas instituições repercutiram na melhoria da 

qualidade do ensino nas mesmas e se é possível pensar em oportunidades 

educacionais igualitárias para sujeitos históricos e sociais tão diferentes.  

Um limite de ordem metodológica que este trabalho apresentou decorre 

da condição de pesquisadora inserida no quadro funcional de uma das IPES 

pesquisadas e da relação de proximidade com as demais instituições. Esse fato 

pode ser considerado ao mesmo tempo como um elemento facilitador e 

dificultador. Facilitador porque tornou acessível a dinâmica da vida institucional na 

sua intimidade, em virtude da relação de confiança previamente estabelecida entre 

IPES e pesquisadora. Por outro lado, esse fato talvez tenha influenciado na 

materialização do distanciamento estratégico que pudesse possibilitar a 

“neutralidade” da pesquisadora em relação ao objeto pesquisado. Consideramos 

que o esforço desprendido tenha sido suficiente para condução do estudo numa 

perspectiva crítica. 

 Ademais, é importante destacar que o estudo não deu conta das 

múltiplas facetas que a política de avaliação encerra, facetas estas que são 

passíveis de serem investigadas e analisadas futuramente, uma vez que a 

exigüidade do tempo, e a condição de professora-pesquisadora obrigada a manter 

três vínculos empregatícios, nos roubou preciosos momentos de completa 

dedicação ao desenvolvimento e refinamento deste trabalho. Questões tais como 

as relações entre a política de avaliação e a expansão do mercado regional da 
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educação superior, assim como o perfil da população estudantil (clientela) 

emergente fica em aberto, e poderão vir a ser objetos de estudos posteriores. 

Finalmente, esperamos que este trabalho tenha sido elucidativo de 

facetas da avaliação até então não desveladas e, fundamentalmente, que seja 

instigador de novas buscas no infindo e incessante caminho da construção do 

conhecimento. 
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