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RESUMO 
 

 

OLIVEIRA, Ivanete da Rosa Silva de. Políticas públicas de avaliação: impacto e (re)configuração da 
educação superior brasileira (2004-2014). 2015. 276 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.  

 
Este estudo objetivou analisar como vem se estabelecendo a (re)configuração da  

Educação Superior Brasileira, com foco nos períodos dos governos Lula da Silva e Dilma 
Rousseff (2004-2014), tendo como mediação as implicações das políticas públicas de 
avaliação. Para tal, buscou-se compreender esse processo a partir dos seguintes objetivos: 
identificar as contradições e conexões que têm sido produzidas, no decorrer da historicidade 
das políticas públicas de avaliação do período final da ditadura até os dias atuais, buscando 
apreender as mediações que são determinantes para a dinâmica do Sistema Nacional de 
Avaliação na atualidade; discutir os princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), assim como suas diretrizes e padrões, principalmente, de origens 
intergovernamentais, verificando de que forma a sua lógica tem interferido nas diferentes IES 
brasileiras, bem como, na qualidade do ensino ofertado; apreender qual a racionalidade que 
está articulada à legislação relativa aos processos de avaliação, seja no âmbito interno ou 
externo das IES. Para apreender as particularidades e singularidades do objeto de estudo, no 
caso o processo de avaliação da Educação Superior brasileira e o modo como ele vai 
produzindo um contínuo processo de configuração e reconfiguração da educação nesse nível 
de ensino, optou-se por realizar um estudo fundamentado nos princípios teóricos do 
materialismo histórico-dialético, para apreender o fenômeno em sua historicidade e totalidade. 
Buscou-se, portanto, apreender por meio da análise documental as intencionalidades que 
convergem para um determinado tipo de racionalidade. Desse modo, pode-se constatar que as 
políticas públicas de avaliação atuantes nesse último decênio, em sua maioria, foram herdadas de 
governos anteriores e estão estreitamente articuladas ao processo de reestruturação dos 
interesses capitalistas. Ao analisar o documento emitido pela Comissão de Notáveis, no ano de 
1985, foi possível perceber que as estratégias elaboradas na atualidade para as políticas públicas 
de avaliação superior são remanescentes dos mesmos ideais: propagar o consenso social e 
disseminar a hegemonia da pequena política.  

 
 

Palavras-chave: Educação Superior. Políticas Públicas de Avaliação.  SINAES.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

OLIVEIRA, Ivanete da Rosa Silva de. Public policies of evaluation: impact and (re)configuration 
of brazilian higher education (2004-2014). 2015. 276 p. Thesis (Doctoral) - Faculdade de 
Educação - Universidade do estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 
 

This work aimed to analyze how the (re)configuration of Brazilian higher education has 
been settled during the government of Lula da Silva and Dilma Rousseff presidents (2004-
2014), mediating the implication of public policies of evaluation. For this purpose,  we sought to 
understand this process from the following objectives: identify the contradictions and 
connections that took place in the course of  historicity of public policies of evaluation at the final 
period of the dictatorship to present days, aiming to understand the mediations that are crucial 
to dynamics of the current National Evaluation System; Discuss the principles of the National 
Higher Education Evaluation System (NHEES), as well as their intergovernmental guidelines 
and standards, in order to understand how its logic has interfered in different Brazilian 
educational institutions, as well as the quality of education offered by them; seize which 
rationality which is hinged to the legislation on evaluation processes, either in internal or external 
environment of educational institutions. To seize the particularities and peculiarities of the 
subject matter, in this case the evaluation process of Brazilian higher education and how it 
produces a continuous process configuration and reconfiguration in this level of education, it 
was decided to conduct a study based in the historical and dialectical materialism as a method 
of research, understanding that it assists in the apprehension of phenomenon in its historicity 
and wholeness. This method allowed also to seize through documentary analysis the intentions 
that converge to a certain type of rationality. Therefore, it was noted that the last decade public 
policies of evaluation, mostly, were inherited from previous governments and are closely 
articulated to the restructuring process of capitalist interests. By analyzing the document issued 
by the Commission of Notables, in 1985, it was revealed that the strategies developed today for 
public policies of evaluation came from the same ideals: social consensus propagation and 
disseminate the hegemony of small policy. 

 
 
 

Keywords:  Higher education. Public policies of evaluation. National Higher Education 
Evaluation System (NHEES). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Quadro 1 -  Resumo da Educação Superior por Categoria Administrativa – Brasil 2013 ............. 15 

Gráfico 1 -  Vagas Ociosas/ Organização Acadêmico-Administrativa - Brasil e Regiões ............ 62 

Gráfico 2 -  Número de matrículas de ensino superior em instituições públicas e privadas......... 152 

Quadro 2 -  Banco de documentos que contribuiram na (re) configuração da Educação 

Superior no Brasil (1961-2014)................................................................................... 

 

205 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE SIGLAS 
 
 

ABE Associação Brasileira de Educação 

ACE Análise das Condições de Ensino 

ACOC Avaliação das Condições de Oferta de Cursos 

AGCS Acordo Geral de Comércio de Serviços 

ALC América Latina e Caribe 

ALC-EU América Latina e Caribe - União Européia 

ANDIFES Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

ANPED Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

ARCU-SUL Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do MERCOSUL 

BASis Banco de Avaliadores do SINAES 

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento 

BIRD Banco internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 

BM Banco Mundial 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CC Conceito de Curso 

CE Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

CEBRAP Centro Brasileiro de Análise e Planejamento  

CEFET Centros Federais de Educação Tecnológica 

CEPAL Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

CF Constituição Federal 

CFE Conselho Federal de Educação 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CNI Confederação Nacional da Indústria 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CONAE Conferência Nacional de Educação 

CONAES Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CONAV Comissão Nacional de Orientação da Avaliação 

CONAPES Comissão Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior 

CPA Comissão Própia de Avaliação 



 
 

CPC ConceitoPreliminardeCurso 

CRES Conferência Regional de Educação Superior 

CT&I Ciência, Tecnologia e Inovação 

CUIB Conselho Universitário Ibero-americano 

CUT Central Única dos Trabalhadores 

DAES Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

DEAES – 

INEP 

Diretoria de Estatística e Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

DEED Diretoria de Estatísticas Educacionais 

EAD Educação à distância 

EEES Espaço Europeu de Ensino Superior 

EIC Espaço Ibero-americano de Conhecimento 

ENADE Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ENC Exame Nacional de Cursos 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

EUA Estados Unidos da América 

FHC Fernando Henrique Cardoso 

FIES Fundo de Financiamento Estudantil 

FINEP Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas 

FURB Universidade Regional de Blumenau 

GEPPHAES Grupo de Estudos e Pesquisa em Política e História da Avaliação da Educação 

Superior 

GERES Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior 

GT Grupo de Trabalho 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDES Índice de Desenvolvimento da Educação Superior 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IEC Espaço do Conhecimento 

IED Investimento Estrangeiro Direto 

IES Instituição de Ensino Superior 



 
 

IESALC Institute for Higher Education in Latin America 

IGC Índice Geral de Cursos da Instituição de Educação Superior 

IFES Instituição Federal de Ensino Superior 

IFET Instituto Federal de Educação Tecnológica 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

INSAES Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC Ministério da Educação (do Brasil) 

MERCOSUL Mercado Comum do Sul 

MP Medida Provisória 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

OECE Organização Européia de Cooperação Econômica 

OMC Organização Mundial do Comércio 

PAIDÉIA Processo de Avaliação Integrado do Desenvolvimento Educacional e da Inovação da 

Área 

PAIUB Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

PARU Programa de Avaliação de Reforma Universitária 

PDE Plano de Desenvolvimento da Educação 

PI Pesquisador Institucional 

PIB Produto Interno Bruto 

PIBID Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

PMN Partido da Mobilização Nacional 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PNBE Pensamento Nacional das Bases Empresariais 

PNE Plano Nacional de Educação 

PPFH Programa de Políticas Públicas e Formação Humana 

PROGRAD Programa de Apoio à Avaliação do Ensino de Graduação 

ProUni Programa Universidade para Todos 

PT Partido dos Trabalhadores 

PT- ES Partido dos Trabalhadores – Espírito Santo 

RANA Rede de Agências Nacionais de Acreditação do MERCOSUL 



 
 

REUni Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais 

SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

SEM Setor Educacional do MERCOSUL 

SERES Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

SESu Secretaria de Ensino Superior 

SisFIES Sistema Informatizado do FIES 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SINAPES Sistema Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior 

Sisu Sistema de Seleção Unificada 

UAB Universidade Aberta do Brasil 

EU União Europeia 

UEALC Espaço Comum de Ensino Superior 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

UnB Universidade de Brasília 

UNE União Nacional dos Estudantes 

UFC Universidade Federal do Ceará 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 

UFPA Universidade Federal do Pará 

UFPE Universidade Federal de Pernambuco 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UNASUL União de Nações Sul-americanas 

UNB Universidade de Brasília 

UNE União Nacional dos Estudantes 

UNESCO Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Educacional, Científico e 

Cultural 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas 

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos 



 
 

UPF Universidade de Passo Fundo 

URV Unidade Referencial de Valor 

USP Universidade de São Paulo 

 



31 
 

 
 

SUMÁRIO 
 INTRODUÇÃO 14 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS E O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 31 
1.1 Consolidação do campo de estudo de Políticas Públicas 34 
1.2 Políticas públicas para a Educação Superior 41 
1.3 Sistema de ensino e de avaliação 54 
2 REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO: DINÂMICA ANTECESSORA DO SINAES 74 
2.1 Primícias da avaliação do Ensino Superior 79 
2.2 Governo Sarney: da ditadura à (pseudo) democracia 83 
2.3 Governo Collor/Itamar Franco: da desconstrução à reconstrução de diálogo 92 
2.4 Governo FHC: avaliação e controle 96 
3 SINAES E A PERSPECTIVA DA REGULAÇÃO 102 
3.1 Contextualização do SINAES: fio condutor do processo de avaliação da Educação 

Superior 
103 

3.1.1 O berço do SINAES posto pela dinâmica do capital 103 
3.2 A teia do SINAES: emaranhado das relações sociais 116 
3.3 SINAES: princípios, diretrizes e padrões 117 
4 CULTURA DA AVALIAÇÃO E A PROPAGAÇÃO DO CONSENSO 126 
4.1 Função do Estado e das políticas de avaliação da Educação Superior 129 
4.2 Internacionalização do conhecimento 138 
4.3 Contrarreforma universitária: mecanismos para o consenso passivo 151 
4.3.1 Tramas legais para o consenso: as agências reguladoras e os instrumentos de avaliação 151 
4.3.2 Controle em larga escala: a ferramenta do e-MEC 166 
4.4 Essência e aparência: a racionalidade imposta 173 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 179 

 REFERÊNCIAS 188 

 ANEXO A 205 

 ANEXO B 210 

 ANEXO C 268 

 
 
 

 
 



14 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Contextualização da problemática do estudo  

A expansão da Educação Superior brasileira nas duas últimas décadas provocou um aumento 

significativo nas demandas para o Ministério da Educação (MEC) advindas do incremento no número 

de processos de avaliação, regulação e supervisão de cursos e Instituições de Ensino Superior (IES). 

Diante desse fato, com o intuito de facilitar o fluxo e unificar as informações, uma das ações 

desenvolvidas foi a criação da função de um agente que promovesse a interlocução entre as inúmeras 

IES brasileiras e o MEC e que também contribuísse para o processo de consolidação das políticas 

públicas de Educação Superior no âmbito das IES. Então, mediante a Portaria - MEC nº 46, de 10 de 

janeiro de 2005, mais especificadamente no que tange ao Artigo 4º, foi instituída a função do 

Pesquisador Institucional (PI) ou Procurador Educacional Institucional1, com o encargo de coletar 

informações na IES e preencher formulários on-line que constituíam, e ainda constituem, os 

documentos dos quais o MEC extrai subsídios para a elaboração de políticas públicas para esse nível 

de ensino. 

 
Art. 4º As Instituições de Educação Superior deverão designar um Pesquisador Institucional para 
ser o interlocutor e responsável pelas informações da instituição junto a DEAES - INEP [Diretoria 
de Estatística e Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira] (BRASIL, 2005). 

 
 

As atividades, bem como a responsabilidade do PI, foram intensificadas em 2007, quando 

implantado o Sistema e-MEC2. Ressalta-se que, naquele momento, o cenário da Educação Superior 

Brasileira era constituído por 2.281 instituições públicas e privadas dentre faculdades, centros 

universitários e universidades e 23.896 cursos de graduação. Esse quantitativo, de acordo com o 

                                                
 
1 A  funções do Procurador Educacinal Institucional e Pesquisador Institucional (PI) são dintiguidas por uma linha tênue pelo 
MEC. O primeiro é considerado como o responsável pelas informações do Cadastro e-MEC e dos processos regulatórios 
correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à realização do ENADE. 
Enquanto o segundo tem como atribuição o preenchimento do Censo da Educação Superior. Comumente, essas duas 
funções são acumuladas pelo mesmo  indivíduo. 
 
2 Sistema eletrônico que permite abrir e acompanhar a tramitação de processos de credenciamento, recredenciamento de 
IES, bem como de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores. Por meio desta 
ferramenta on-line é possível controlar e monitorar o fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativas aos 
processos de regulação, avaliação e supervisão de Ensino Superior em todo o Sistema Federal de Educação.  
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Censo da Educação Superior de 20133, já foi alterado para 2.391 IES, das quais 13% (301) são 

públicas, e 32.049 cursos de graduação, sendo que 34% (10.850) são ofertados por IES públicas, 

conforme quadro 1. 

         Quadro 1: Resumo da Educação Superior por Categoria Administrativa- Brasil 2013 

Estatísticas Básicas 

Categoria Administrativa 

Total Geral 
Pública 

Privada 
Total Federal Estadual Municipal 

Número de Instituições 2.391 301 106 119 76 2.090 
         

Educação Superior – Graduação 

Cursos 32.049 10.850 5.968 3.656 1.226 21.199 

Matrículas 7.305.977 1.932.527 1.137.851 604.517 190.159 5.373.450 

Ingresso Total 2.742.950 531.846 325.267 142.842 63.737 2.211.104 

Concluintes 991.010 229.278 115.336 82.892 31.050 761.732 
         
Fonte: MEC/INEP - MEC/Capes; Quadro elaborado por INEP/DEED           

 

O discurso da preocupação com a “qualidade de educação” por parte do MEC articulado ao 

incremento desse quantitativo referente ao número de cursos e de instituições constituíram as 

principais justificativas da lógica que foi estabelecida para as IES de modo que instituissem a função do 

PI, que seria o interlocutor das relações informacionais, consideradas como dados estratégicos para o 

governo e para as instituições, simultaneamente. Vale destacar que são essas informações que 

impactam diretamente a elaboração das políticas públicas para a Educação Superior.  

Assim, nos últimos nove anos em que venho exercendo a função de PI, minhas preocupações 

profissionais têm se voltado para a dinâmica que é produzida pelas diversas modificações que são 

conferidas às IES, por meio de normatizações e regras construídas externamente e que acabam 

situando docentes e discentes como sujeitos ao processo e não sujeitos do processo. Todavia, diante 

dessas implicações, eu também percebia que havia uma lacuna que ultrapassava os limites da minha 

intervenção profissional como professora da Educação Superior e como PI e que, possivelmente, seria 

                                                
 
3 Oficialmente, os dados mais atuais que foram publicados pelo MEC são os do Censo da Educação Superior 
correspondente ao ano de 2013. Ressalta-se que no primeiro semestre de 2015 está sendo realizada a coleta dos dados 
referentes ao ano de 2014, cujos resultados só serão conhecidos no final do segundo semestre de 2015.  
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preenchida a partir de análises e elaboração de estudos que me possibilitassem apreender a 

materialidade das mediações e das “determinações fundamentais e secundárias.” (FRIGOTTO, 2006, 

p. 88) constitutivas das políticas públicas da Educação Superior. 

Foi com a pretensão de compreender como vem se dando esse processo, que busquei o 

programa de Políticas Públicas e Formação Humana (PPFH), da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), onde foi possível ampliar o entendimento sobre as Políticas Públicas da Educação 

Superior e também sobre a centralidade assumida pela avaliação nesse nível de ensino.  

Não obstante, as minhas inquietações e implicações foram reforçadas com a participação no 

“Grupo de Pesquisas Políticas Públicas, Gestão e Avaliação”, que é coordenado pelo professor 

Zacarias Gama e que, atualmente, vem se debruçando sobre os processos de avaliação institucional 

em universidades do Brasil, Argentina e Portugal, com o intuito de comparar e analisar os pontos 

convergentes e divergentes existentes entre eles, objetivando apreender o conceito de qualidade da 

Educação Superior que permeia esses processos e qual é o modelo de universidade que está em 

processo de objetivação. 

Pude então perceber, mediante as leituras, debates e reflexões, que no decorrer da história da 

Educação Superior, encontram-se sempre, destacadamente, duas linhas de forças que se tensionam e 

contrapõem em interesses e propostas: 

a) a primeira é produzida por aqueles que estão articulados com o interesse do Estado, seja 

mediante a parceria com instituições públicas ou privadas, nacionais e internacionais, que, 

consensualmente, delineiam protótipos educacionais para a Educação Superior por meio de um 

conjunto de leis, decretos, normas, regulamentos, padronização de procedimentos entre outros;  

b) a segunda emerge das experiências protagonizadas pelos docentes, discentes e técnico-

administrativos, que conduzem ao entendimento da Educação Superior como espaço 

privilegiado de interações humanas, portanto, constituído de tensões e conflitos.  Tais 

experiências, impregnadas de valores, percepções e ações de diferentes atores sociais, são 

geradoras e, simultaneamente, são geradas por aspectos que envolvem a produção e a criação 

do conhecimento. Desse modo, esses sujeitos se colocam como consumidores e/ou produtores 

desse conhecimento.  
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Essa disputa de forças que se dá no âmbito do Estado4, interfere na configuração da Educação 

Superior. Destarte, percebe-se que algumas IES se organizam como locais de resistência, enquanto 

outras, diante da necessidade de obtenção de lucro, moldam a Educação Superior de acordo com 

argumentos característicos das relações de classe que estão atreladas ao regime capitalista de 

produção. De forma conflitante e contraditória, a Educação Superior pretendida pelas primeiras 

instituições, que se mostram mais resistentes, apresenta-se como um direito social que deve ser 

garantido pelo Estado, no entanto, para a maioria das outras IES, as que subsumem aos interesses 

capitalistas, a Educação Superior tornou-se um bem de consumo vendável e é regulada por padrões 

originados de acordos que ultrapassam até mesmo a fronteira nacional.  

Rodrigues (2007a, 2007b), ao refletir sobre essa disputa revela que o estreitamento de 

relações entre as universidades e os empresários, é foco de interesse de distintas frações de classe 

que buscam integrar a Educação Superior ao processo de acumulação do capital e, desse modo, 

tornar o país economicamente competitivo. Essa parceria “empresários e universidades” produz e 

promove a mercantilização da educação, que segundo o autor, pode se dar por duas vias: como 

“educação-mercadoria5 ou mercadoria-educação6.” 

                                                
 
4 Vale destacar, que nesse estudo se compactua com o entendimento gramsciano de Estado que propõe a análise das 
implicações da força e do consenso como fundamentos edificantes do referido conceito. Para Gramsci, Estado não era 
restrito ao aparelho governamental, ao qual era atribuído, de maneira legalizada, o uso da coerção. De forma ampliada, o 
autor concebia Estado como âmbito de relações da sociedade política e da sociedade civil.  Apesar de possuir força e 
características próprias, a sociedade civil e a política estão organicamente articuladas e sediam aparelhos propagadores de 
hegemonia (GRAMSCI, 2000). Neste caso, hegemonia, segundo Bianchi e Aliaga (2011), pode ser entendida como direção 
associada à dominação de classe ou grupo social, ou ainda como sinônimo de consenso. Todavia os autores destacam que 
ao refletir sobre a articulação entre força e consenso, reflete-se, precisamente, sobre como se estabelece o equilíbrio 
instável das relações de força social e política entre os diversos grupos da sociedade civil em disputa pela direção do 
Estado. 
 
5 A “educação-mercadoria”, que é viabilizada mediante a prática de tornar vendáveis os serviços educacionais pela via do 
capital privado, tem apoiado a proposta de expansão do ensino superior brasileiro desde a década de 1990. Desse modo, a 
oferta de cursos de diferentes formatos - como de graduação, extensão, pós-graduação etc – contribui para reforçar o 
entendimento da “prática social educacional como uma mercadoria cujo fim é ser vendida no mercado educacional” 
(RODRIGUES, p. 6, 2007a). Nesse caso, o investimento em educação, sob o discurso da “livre iniciativa” associada ao da 
“oferta de educação de qualidade”, é referenciado pelo “capital comercial”.  

 
6 Todavia, há que se considerar que o conhecimento produzido no âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) por 
meio da prática de pesquisa, ensino e extensão, são insumos que contribuem/interferem na construção de outros tipos de 
produtos. Portanto, são “insumos necessários à produção de outras mercadorias” (RODRIGUES, p. 6, 2007a). Nesse caso, 
constata-se que a mercantilização se dá pela viabilidade da “mercadoria-educação”, pois o conhecimento torna-se um meio 
para alcançar algo mais valorizado pelo capital, e que materializa o “capital-industrial” que retroalimenta o sistema 
capitalista. O mecanismo de retroalimentação é exemplificado pelo autor de diferentes formas, dentre os exemplos, está a 
ênfase na qualificação para o mercado de trabalho. Nesse caso, quanto mais se expande o número de egressos de uma 
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Essas duas frações de classe - a burguesa industrial e a “nova burguesia de serviços”7, no caso 

de serviços educacionais - diferem na especificidade da forma como se apropriam da Educação 

Superior para convertê-la em mercadoria, mas convergem quando partem dos mesmos pressupostos: 

que a educação é a base para o desenvolvimento socioeconômico do país; que a proposta de 

mercantilização da educação, seja pela via de serviços ou dos insumos da produção do conhecimento, 

subordina as diferentes IES às demandas do capital. 

A articulação das frações burguesas além de assegurar a acumulação do capital mediante o 

alinhamento da “educação-mercadoria” à “mercadoria-educação”, favoreceu a política de expansão da 

Educação Superior, item de destaque na pauta de diferentes Refomas Universitárias. Todavia, essa 

expansão tem se dado, principalmente, pela via das IES privadas. Destaca-se que essa articulação foi 

potencializada por meio dos ideais do Estado Mínimo8 e da influência dos Organismos Internacionais9.   

Gama (2011), em uma de suas análises, ao tratar do novo padrão de regulação da Educação 

Superior que vem sendo acordado em espaços supranacionais, anuncia a existência de movimentos 

de resistência aos interesses dessa “nova burguesia de serviços.” Ele aponta  

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                   
 
determinada área, haverá concorrência entre os profissionais e, consequentemente, quedas de salários e desvalorização de 
serviços. 
 
7 Boito Júnior (1999 apud RODRIGUES, 2007a) defende que o alinhamento da Educação Superior à lógica do capital, 
produz uma “nova burguesia de serviços”. Rodrigues ainda complementa que é “curioso perceber que a fração industrial da 
burguesia não confia no ensino-mercadoria, tampouco no conhecimento-mercadoria, produzidos pela nova burguesia de 
serviços” (2007b, p. 126).  
 
8 O Estado mínimo, concepção fundada nos pressupostos da reação conservadora que originou o neoliberalismo, na qual 
entende-se que há um deslocamento das atribuições do Estado perante a economia e a sociedade, ocorrendo a primazia do 
mercado em detrimento do Estado, como também, do indivíduo em detrimento da coletividade. Esse esvaziamento na ação 
do Estado é reforçado pelo discurso da não-intervenção, da liberdade individual e da competição entre os agentes 
econômicos, para se obter, segundo o neoliberalismo, a prosperidade econômica. Os princípios da racionalidade e da 
eficiência são os motes para a regulação econômica que deve ser feita pelas forças do mercado. O Estado assume a 
função de garantir os serviços mínimos necessários e de regular e controlar a oferta desses serviços, tanto no âmbito 
público como privado. (MINTO, 2006) 
 
9 Os fundos de financiamentos eram sustentados pelo capital internacional, principalmente, administrados pelo Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio. 
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O grupo de intelectuais que defende a Educação Superior como bem público garantido pelo 
Estado forma uma grande rede de resistência ao seu controle pelo mercado. Para seus 
integrantes, a possibilidade deste controle da Educação Superior coloca em risco tanto o 
conhecimento como patrimônio social, como a Educação Superior como bem público. Os outros 
que defendem a Educação Superior pública garantida pelo Estado entendem-na como uma 
contribuição iniludível para qualquer sociedade, não podendo, portanto, ser transformada em um 
bem de consumo que pode ser comprado ou vendido por corporações transnacionais, instituições 
acadêmicas empresariais ou por outros provedores.  Eles evidenciam entre as funções sociais da 
educação a capacidade de contribuir para uma sociedade civil forte e participante10 (GAMA, 2011, 
p.6). 

 
 

O controle da educação pelo mercado via a Reforma da Educação Superior brasileira, também 

vem sendo anunciado em documentos propositivos, como aqueles elaborados pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI)11, cujo pano de fundo era a Teoria do Capital Humano – e pelos 

representantes dos empresários do Ensino Superior, que se reuniram e debateram sobre o projeto 

reformista apresentado pelo Governo Lula para as universidades no Fórum Nacional da Livre-Iniciativa 

na Educação. Rodrigues (2007a, 2007b) em suas análises, ao evidenciar as implicações desses dois 

documentos, destacou que a articulação entre o processo produtivo e de valorização do capital, que 

tem como principal vetor a produção do conhecimento alinhada às políticas de desenvolvimento 

nacional e internacional, impactam diretamente: na dinâmica de reprodução de força de trabalho 

mediante a formação qualificada; no incremento lucrativo; no incentivo à inovação tecnológica – ou 

seja, na “mercadoria-educação.” 

Para materializar a proposta da CNI e do Fórum Nacional da Livre-Iniciativa na Educação, e 

assim potencializar a “educação-mercadoria”, tornava-se imprescindível assegurar a inserção dos 

investimentos nos projetos de Educação Superior privada, inclusive do capital estrangeiro12. E também, 

articulada a esses projetos, estava uma proposta de Reforma da Educação Superior mediante a 

imposição de “atrelar a pesquisa científico-tecnológica e os currículos universitários às demandas da 

                                                
 
10 Para validar o posicionamento desses intelectuais, foi realizada em 2008 a Conferência Regional de Educação Superior 
(CRES), na Cartagena de Índias (Colômbia), que reafirmou a educação como um direito humano e um bem público social. 
(GAMA, 2011, p. 6).  
 
11 A CNI, considerada um importante órgão coletivo de representação da burguesia industrial brasileira, foi convidada pelo 
Ministro da Educação Tarso Genro para intervir sob o aspecto de debate da Reforma da Educação Superior brasileira e, 
para tal, apresentou em 2004 um Plano Estratégico denominado “Contribuição da Indústria para a Reforma da Educação 
Superior” (RODRIGUES, 2007a, 2007b). 
 
12 A financeirização do capitalismo, a forma especifica da “mundialização do capital” na expressão de Chesnais (1996), 
chamada equivocadamente de globalização, promoveu a abertura dos sistemas monetário e financeiro dos diferentes 
países. O autor defende que a internacionalização do capital promoveu significativas alterações na composição orgânica do 
capital, incrementando o investimento externo direto nos setores industriais e de serviços ao mesmo tempo em que 
aprofundou a expropriação da força de trabalho.  
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indústria.” (RODRIGUES, 2007a, p. 40). Pode-se inferir que vai se asseverando assim, uma 

determinada racionalidade que serviu como aporte para a (re) configuração da Educação Superior 

brasileira.  

Nesse contexto, as políticas públicas para esse nível de ensino, e em particular àquelas 

pertinentes ao sistema de avaliação da Educação Superior, vão se revelando como um instrumento de 

intencionalidade de (re)organização desse cenário.  

Atento às propostas de alinhamento da Educação Superior ao processo do desenvolvimento 

socioeconômico do país, Rodrigues (2007a, 2007b) evidencia que o Plano Estratégico da CNI, alvitrado 

pela fração burguesa industrial, indicava que para ser efetivado seria necessário enfrentar “seis 

grandes desafios”: instituir um novo marco regulatório para avaliação das IES; implementar um 

processo de autonomia substantiva nas Universidades; desenvolver pesquisa básica e aplicada, cuja 

utilidade social e econômica estivesse vinculada ao Projeto de Nação; aperfeiçoar os critérios de 

credenciamento e de avaliação praticados pelo Sistema Nacional de Educação Superior; implementar 

padrões educacionais compatíveis com a sociedade da informação e do conhecimento; ampliar a oferta 

de Educação Superior na área tecnológica.  

O documento do Fórum Nacional da Livre-Iniciativa na Educação, de autoria da burguesia 

comercial, fazia proeminência à necessidade de rever os mecanismos de avaliação, bem como as 

competências do MEC. 
Assim, caberia a revisão do status institucional do Ministério da Educação, de forma que lhe seja 
retirada a prerrogativa de instância reguladora do sistema educacional, atribuindo tal poder a uma 
agência reguladora independente. Em outras palavras, os empresários de ensino entendem ser 
nefasta a duplicidade de funções do MEC, que, simultaneamente, regula o sistema federal de 
educação e mantém uma grande rede de Educação Superior (RODRIGUES, 2007a, p. 65). 

 

Todas essas propostas tiveram consideráveis repercussões no âmbito das políticas públicas de 

avaliação, que reincidiram tanto no setor público quanto no privado, mediante a publicação de 

inúmeros documentos normativos e de alterações profundas nos instrumentos de avaliação pensados 

a partir da implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que desde 

a sua implantação, em 2004, o SINAES vem se inserindo no bojo de reformas mais amplas da 

sociedade em geral e da Educação Superior em particular. Esse sistema, que é constituído por uma 

série de instrumentos de avaliação complementares, tais como a autoavaliação institucional, a 

avaliação externa e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), está articulado ao 
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP13), sendo, entretanto, 

coordenado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES14) que é um órgão 

que possui dupla competência: do lado brasileiro coordena os processos de avaliação da Educação 

Superior, e no exterior, integra a Rede de Agências Nacionais de Acreditação (RANA15) do Setor 

Educacional do MERCOSUL (SEM), responsável pelo processo de definição das diretrizes do Sistema 

de Acreditação de Cursos de Graduação do SEM/Educação Superior. 

Vale destacar que as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que definem as competências e 

habilidades para um determinado perfil profissiográfico e que tem a sua efetivação aferida por meio dos 

diversos instrumentos de avaliação superior, estão sendo definidas visando atender acordos 

supranacionais. Desse modo, deve-se considerar que essas articulações protagonizadas pela 

CONAES também vem produzindo efeitos na (re)configuração do cenário da Educação Superior 

brasileira, que está se materializando por meio de conexão e de mediação entre interesses de âmbito 

nacional e supranacional.  

Contudo, para analisar como essa (re)configuração vem se instituindo, não é intenção buscar 

apreendê-la somente pelas modificações impressas nos instrumentos avaliativos, pois entende-se que 

é preciso incorporar ao debate a análise da historicidade do sistema nacional de avaliação no Brasil, 

bem como apontar, ainda que timidamente, para a disputa em torno dos projetos societários da 
                                                
 
13 Reestruturado a partir de 1995, tornou-se o órgão responsável pelos levantamentos estatísticos que estão relacionados 
às informações educacionais que subsidiam a formulação de políticas do Ministério da Educação.  Transformado em 
autarquia federal, possui como principal atividade a realização de avaliações em diferentes níveis de ensino.  
 
14 CONAES é o órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril de 2004, e que tem as seguintes atribuições: propor e avaliar as 
dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e 
encaminhar recomendações às instâncias competentes; formular propostas para o desenvolvimento das instituições de 
Educação Superior, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; articular-se com os 
sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da Educação 
Superior; submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos a cujos estudantes 
será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE; elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato 
do Ministro de Estado da Educação; realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pelo 
Ministro de Estado da Educação.(FONTE: <ttp://portal.mec.gov.br/index.php?catid=323:orgaos-
vinculados&id=13082:apresentacao-conaes&option=com_content&view=article>) 
 
15 A Rede de Agências Nacionais de Acreditação (RANA) se insere na estrutura do Setor Educacional do MERCOSUL 
(SEM). Dentro desta estrutura, a RANA responde diretamente à Comissão Regional Coordenadora de Educação Superior, 
ao Comitê Coordenador Regional e à Reunião de Ministros de Educação. As Agências Nacionais de Acreditação, órgãos 
executivos do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL, que recebe a sigla de Sistema 
ARCU-SUL, organizam-se numa Rede que cria suas próprias regras de funcionamento e toma decisões por consenso. 
(FONTE:http://arcusul.mec.gov.br/index.php/pt-br/descricao/125-rede-de-agencias-nacionais-de-acreditacao) 
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educação dos diferentes governos, incorporando a questão da modernização; do aumento da 

produtividade; da centralidade da produção do conhecimento nos embates em torno da Educação 

Superior.  

Portanto, serão depreendidos esforços para analisar uma determinada conjuntura e suas 

particularidades dentro de uma totalidade mais ampla, ou seja, pretende-se compreender, mediante a 

apreensão da totalidade dos elementos internos e externos que permeiam as disputas em torno dos 

projetos societários de educação, as transformações que foram materializadas pelas políticas públicas 

de avaliação e que têm interferido significativamente no cenário da Educação Superior e, sobretudo, na 

sociedade brasileira. 

Para realizar essa tarefa, é necessário proceder a uma análise de movimento entre o conjuntural 

e o estrutural, procurando revelar o que está para além da aparência, ou seja, a essência desse 

fenômeno, pois, como afirma Kosik16 “as coisas não se mostram ao homem tais quais são; é preciso 

fazer um détour para conhecer as coisas e sua estrutura.” (2002, p.13). Esse mesmo autor explica 

ainda que o pensamento dialético diferencia fenômeno de essência por meio de suas contradições, que 

os dois possuem particularidades e singularidades as quais os fazem estabelecer um grau de 

interdependência e, portanto, capazes de serem apreendidos em uma unidade, pois o fenômeno se 

manifesta na essência e os dois são produtos e produzem a práxis do sujeito. 

A essência, na concepção de Kosik (2002), não se dá imediatamente, pois ela é mediata ao 

fenômeno. Ela não é inerte nem passiva, pois também contempla as sinuosidades impressas pela 

multiplicidade de determinantes advindos, inclusive, dos interesses e ideologias, e contribui para 

dissimular a realidade concreta da práxis humana. Dessa forma, é pela apreensão do movimento 

dialético entre a essência e fenômeno que a totalidade do conhecimento é desvelada. Essa 

dialeticidade é produzida e produz uma lógica que é o fio condutor das múltiplas mediações entre as 

partes e o todo.  Ela se apresenta na historicidade do homem e se mostra como a essência da 

totalidade do fenômeno, em outras palavras, do movimento do todo. Esse movimento unificado e 

articulado Kosik (2002) chama de “todo concreto.” 

                                                
 
16 A obra de Kosik, publicada pela primeira vez em 1976 e denominada de Dialética do Concreto, foi tomada neste estudo 
como um dos principais referenciais teórico-metodológico, pois fornece uma importante contribuição intelectual que auxilia, 
como no caso dessa tese, a superar o modo simplificado e rigidamente delimitado com que são interpretadas as políticas 
públicas de avaliação da Educação Superior. Entende-se, nesse estudo que as políticas avaliativas que dão sustentação a 
esse nível de ensino, devem ser apreendidas como algo que circula na interface dos saberes e da conjuntura histórica, ou 
seja, na “práxis humana” que se constitui no desdobramento das possibilidades do homem que age de modo objetivo e 
prático na sociedade.  
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Entende-se, assim, que mediante a análise das contradições oriundas do processo de 

(re)adaptação do fenômeno avaliativo da Educação Superior aos interesses de uma determinada 

fração da burguesia, será possível apreender como se organizam e reorganizam as relações sociais e 

políticas que sustentam a realidade educativa. Observa-se, também, que nesse processo há uma 

lógica de ação articulada pela via das políticas públicas de avaliação superior, que procuram 

forçosamente transformar as heterogeneidades instituintes em homogeneidades que são oficialmente 

instituídas e que contribuem para subsumir a ação do sujeito.  

Por inferência, atribui-se essa reconfiguração, principalmente a atuação de dois principais 

vetores no sistema educacional: pela cooperação birregional, por meio da colaboração entre países do 

mesmo bloco e/ou com outros blocos, como já enfatizado, inclusive pela articulação da CONAES com 

outros órgãos nacionais e supranacionais; pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Esses dois 

vetores, que promovem a Reforma do Ensino Superior, situam a produção do conhecimento como 

peça-chave de integração de uma rede internacional que articula as atividades acadêmicas e as 

profissionais e demonstram intersecção mediante o anúncio das metas do PNE/201417 produzido 

visando incrementar um Sistema Nacional de Educação18.  

Para compreender o impacto desses dois vetores na reorganização da Educação Superior 

brasileira é preciso retrocer e examinar historicamente as transformações que ocorreram, 

principalmente a partir do processo de internacionalização da economia no pós-segunda guerra 

mundial, quando a universidade, regida pelo encastelamento acadêmico, sofreu severas críticas por 

não estar acompanhando às demandas das necessidades do tempo econômico e dando respostas às 

políticas científicas que haviam se institucionalizado19. O movimento que caracteriza esse período 

histórico pode ser considerado como um marco para a elaboração de vários documentos que vão 

                                                
 
17  O PNE foi aprovado mediante a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que estará vigente por 10 (dez) anos, a contar da 
publicação desta Lei. 
 
18 Transcrevendo o  Art. 13 da  Lei nº 13.005 “O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 2 (dois) anos da 
publicação desta Lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em 
regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação”. (BRASIL, 
2014). Portanto, evidencia-se assim as contradições pertinentes às inconcretudes da não existência de um sistema que 
assegure a articulação, bem como  as particularidades,das diferentes partes que compõem o nosso cenário de ensino. Essa 
temática será discutida no segundo capitulo desta tese.  
19 A síntese sobre a historicidade da universidade foi apropriada da tese de Zuleide Simas da Silveira que se propôs 
analisar a reforma da Educação Superior em curso no Brasil, desde o processo de implantação das políticas neoliberais, 
tendo como foco o período de governo FHC a Lula da Silva, comparando-a com a de Portugal. Sugere-se, portanto, que 
para uma análise mais aprofundada sobre a história da universidade brasileira, ver Silveira (2011).  
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orientar as reformas educacionais e que vão se materializar na universidade a partir da implantação 

das políticas neoliberais20.  

Assim, frente à economia internacionalizada, constituíram-se os Blocos econômicos regionais 

por meio de inserção de diferentes raízes econômicas. Verifica-se, então, um processo extremamente 

contraditório, pois se de um lado os países se inserem individualmente, de outro, eles se juntam em 

blocos políticos para enfrentar e superar os desafios intituidos pela própria economia mundializada. 

(SILVEIRA, 2011) 

A organização dos países em torno da dimensão política e econômica acaba integrando outros 

setores como o da educação, da cultura, da saúde, etc. Surge, assim, a necessidade de comparar e 

convergir aquilo que está nos sistemas nacionais de ensino dos diferentes países que pertencem aos 

blocos próprios e de outros blocos.  Assim, do processo de internacionalização da economia surgem e 

convergem diversas orientações que se contituem na elaboração de relatórios históricos acordados por 

países da Europa e da América Latina que afluem para as diversas agências nacionais de avaliação 

nos diversos países e que passam a constituir e a “ditar” a lógica contida nos diferentes instrumentos 

de avaliação educacional.   

A questão da avaliação é, pois, deslizada para diferentes eventos, por meio de fóruns que 

chamam a participação popular e é aglutinada aos Planos Nacionais de Educação de diferentes 

países. Nesses documentos, a educação, além de constituir-se fator de desenvolvimento econômico e 

de aumento de renda, é tornada fator de integração e de produção de conhecimento para circulação de 

mercadorias e pessoal qualificado no interior de blocos ou entre blocos ou entre países.  É a 

potencialização, de forma desenfreada, da “educação-mercadoria” e da “mercadoria-educação.”                                                                                                           

 

Tese do trabalho 
 
 

Posto isso, considera-se que a tese deste trabalho delineia-se a partir da seguinte conjectura: a 

matriz de racionalidade subjacente às políticas públicas de avaliação da Educação Superior expressa 

pelo SINAES, apresentaria tensões relativas à natureza da práxis21, contrapondo àquelas de natureza 

social às de natureza neoliberal, em função da influência do contexto sociopolítico-econômico.  

                                                
 
20 Segundo Silveira (2011), isso ocorre na Europa na década de 1980 e na América Latina, e particularmente no Brasil, a 
partir da década de 1990. 
21 Práxis não entendida como sinônimo de praxe/prática, mas sim como um processo da realidade e que, portanto, revela 
seus aspectos epistemológicos, ontológicos e práticos.  
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A matriz de racionalidade é entendida neste estudo como um conceito instrumental que diz 

respeito aos valores que estão subjacentes à interpretação filosófico-política que constitui a construção 

dos discursos, que têm por finalidade a justificação do agir estatal/institucional, que denota uma 

determinada realidade.  

Para trabalhar esta tese, partiu-se dos seguintes questionamentos:  

Quais as implicações das políticas públicas de avaliação na (re)configuração da Educação 

Superior Brasileira?  

O que está subjacente na legislação e em outros documentos oficiais, nas dimensões 

ontológica22 e epistemológica23 que possibilita compreender a lógica intrínseca, ou as lógicas 

intrínsecas, do processo de avaliação superior brasileiro?  

Como este estudo se circunscre também por um corpo documental geral que vem organizando o 

SINAES, optou-se em inserir um quadro (Anexo 1) que foi elaborado a partir da análise de documentos 

normativos ou institucionais que estão atrelados diretamente às políticas públicas de avaliação da 

Educação Superior que apresentavam propósitos, indicações ou até mesmo indícios, de 

reconfigurações do ensino superior. Esse quadro, denominado de “Banco de documentos que 

contribuiram na (re) configuração da Educação Superior no Brasil (1961-2014)”, contempla um conjunto 

de documentos que deu suporte à consolidação de determinados procedimentos que, no decorrer da 

análise, apontaram para um determinado desenho de racionalidade. 

Para compreender a gênese do fenômeno, buscou-se também apreender: 

Há diferentes redirecionamentos nas políticas e estratégias avaliativas educacionais, que 

alteraram as configurações da Educação Superior? Caso sobrevenham esses direcionamentos, quais 

os contextos nos quais foram produzidos? 

Enfim, quais são as tensões que contribuem na produção do conjunto de procedimentos que são 

utilizados para efetivar as políticas públicas de avaliação nas universidades e qual é lógica de produção 

dessas tensões?  

Diante do exposto, o presente estudo pressupõe as seguintes questões a investigar: 

                                                                                                                                                                                   
 
 
22 Que diz respeito ao princípio que permitiria o reconhecimento de uma coisa ser o que ela é. E, como tal, esse 
reconhecimento implicaria na possibilidade de torná-la objetivada, designando seu caráter unívoco e, portanto, existencial.  
 
23 O termo é entendido como a reflexão crítica sobre os produtos da ciência, isto é, o estudo sistemático sobre tudo o que a 
ciência faz, no que diz respeito à análise dos princípios, das hipóteses e dos resultados das ciências já constituídas, bem 
como da linguagem que utilizam, visando determinar os fundamentos lógicos, o valor e o alcance objetivo das mesmas. 
(SANTOS; PEREIRA, 1998) 
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a. Há a prevalência de tendências de natureza sociopolítica e econômica que interferem e 

tencionam as políticas públicas avaliativas, contribuindo para a (re)configuração da Educação 

Superior Brasileira. Essa lógica de (re)organização vem provocando uma transição das 

estruturas universitárias liberais para as neoliberais, promovendo a migração de uma formação 

humanística para aquelas que são aplicadas às demandas imediatas do mercado.  Ressalta-se 

que esse movimento está implicando com as diversas manifestações organizacionais 

acadêmico-administrativas das IES e, sobretudo, impactam os sujeitos que constituem a história 

da Educação Superior Brasileira. 

b. A regulação e a supervisão, enquanto ações de competência de agências que estão articuladas 

ao Ministério da Educação, são operacionalizadas em rede, por meio do e-MEC. Essa 

ferramenta possibilita a expansão do campo de atuação desse órgão, facilitando o controle 

daquilo que é considerado como “qualidade da educação.” Entretanto, suspeita-se que essa 

nova forma de tecer a realidade orienta um processo de formação superior que enfatiza a 

perspectiva técnica, o saber operacional e condiciona os sujeitos que estão matriculados nas 

IES brasileiras à situação tutelar do mercado. Vale destacar que essa proposta não está 

alinhada com a vertente da educação como direito social, mas sim com o interesse de frações 

burguesas que objetivam a educação-mercadoria e/ou a mercadoria-educação.  

c. Suspeita-se que as políticas públicas de avaliação são potencializadas como estratégias para 

regular e supervisionar a Educação Superior e que sua lógica, que é materializada inclusive 

pelos diferentes instrumentos de avaliação, convergem para uma educação alinhada à produção 

de mais valor para o capital.  

 

Objetivos e referencial teórico 
 

Para a compreensão e análise do objeto de pesquisa, neste caso o processo de avaliação da 

Educação Superior brasileira e o modo como ele imprime um contínuo processo de configuração e 

reconfiguração educação nesse nível de ensino, optou-se por realizar um estudo exploratório  

abalizado por três estratégias metodológicas articuladas à pesquisa documental (EVANGELISTA, 

2012): a) sob o enfoque dos princípios teóricos da abordagem histórico-dialética, levantou-se a 

literatura que estava articulada diretamente às questões que se pretendia investigar e, portanto, 

auxiliaria a apreensão do fenômeno em sua historicidade e totalidade; b) seleção e coleta de 

documentos associados às políticas públicas de avaliação da Educação Superior que contribuíssem 
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para compreender a (re) configuração desse nível de ensino no Brasil com a implantação do SINAES; 

c) correlação dos documentos com a literatura que permitiu identificar o contexto histórico e a sua 

respectiva conjuntura econômica e sociopolítica, os conceitos-chave e a lógica da racionalidade que 

estava impressa nos documentos. 

Destaca-se que foram considerados como fontes documentais os textos extraídos da 

legislação e de outros documentos advindos de instituições, comissões e organizações que 

abordassem a política educacional de Ensino Superior, e que, conforme orienta Evangelista (2012), 

pudessem expressar determinações históricas.  

Desse modo, o conceito de reconfiguração da forma como é compreendido neste estudo, 

possibilita uma melhor clareza quanto ao processo de mudanças contínuas na práxis da avaliação da 

Educação Superior. Portanto, no intuito de manter a fidelidade a dialética, enquanto princípio de 

entendimento da realidade social que está sendo adotado para as análises e argumentos do presente 

estudo, compreende-se o conceito de reconfiguração como (re) configuração, já que a realidade da 

avaliação vem se manifestando das mais diversas formas, desde a promulgação da legislação que é 

alterada continuamente, bem como por meio das constantes modificações nos indicadores dos 

diferentes instrumentos de avaliação que conduzem as instruções para a efetivação da avaliação, 

denotando a configuração do sistema, sem que se perca a matriz de racionalidade que lhe constitui de 

forma genealógica.  

Nesse sentido, a linha de pesquisa e o referencial teórico adotados sugerem como principal 

objetivo deste estudo: analisar como vem se estabelecendo a (re)configuração da  Educação Superior 

Brasileira, com foco nos períodos dos governo Lula da Silva e Dilma Rousseff (2004-2014), tendo como 

mediação as implicações das políticas públicas de avaliação. 

Esse objetivo se desdobra em:  

a. Identificar as contradições e conexões que têm sido produzidas, no decorrer da historicidade das 

políticas públicas de avaliação do período final da ditadura até os dias atuais, buscando 

apreender as mediações que são determinantes para a dinâmica do Sistema Nacional de 

Avaliação na atualidade;  

b. Discutir os princípios do SINAES, assim como suas diretrizes (Guidelines) e padrões 

(Standards), principalmente, de origens intergovernamentais, verificando de que forma a sua 

lógica tem interferido nas diferentes IES brasileiras, bem como, na qualidade do ensino ofertado; 

c. apreender qual a racionalidade que está articulada à legislação relativa aos processos de 

avaliação, seja no âmbito interno ou externo das IES.  
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O alcance desses objetivos reafirma a opção do aporte teórico adotado, pois se infere que  a 

avaliação da Educação Superior e, consequentemente, as políticas públicas voltadas para esse nível 

de escolaridade, estão diretamente vinculadas ao metabolismo do capital, bem como à reprodução das 

condições necessárias para garantir cenários para o desenvolvimento do “conhecimento” que irá 

potencializar o próprio modo de produção capitalista. Essa dinâmica, conforme já discutido nesse 

estudo tendo como porta-voz Rodrigues (2007a, 2007b), carece de força de trabalho com formação 

qualificada, o que justifica os investimentos na regulação e na supervisão de oferta da “mercadoria-

educação.” 

Por outro lado, observa-se mediante a historicidade do processo avaliativo desenvolvido no 

Brasil e de suas repercussões sociopolíticas, desde a década de 1980 - incongruências que são 

apreendidas em suas concretudes por meio da legislação e normatizações implantadas pelo MEC – 

que contraditoriamente, ao mesmo tempo em que textualmente explicitam e prescrevem autonomia e 

processos democráticos de gestão para as IES, apresentam, também, mediante seus dispositivos 

legais e cada vez de forma mais intensa, diretrizes que cerceam e moldam as diferentes dimensões 

que compõem o processo avaliativo institucional e a própria constituição universitária. Por conseguinte, 

infere-se também neste estudo, que esse processo contribui para alinhar e delinear a Educação 

Superior brasileira, (re) configurando-a à lógica pretendida.  

Essas diretrizes e normatizações conformam as IES, em alguns aspectos, a um molde único, 

desconsiderando a diversidade das instituições que constituem a Educação Superior brasileira e as 

suas particularidades em relação à regionalidade, suas esferas de pertencimento (pública ou privada), 

os seus perfis acadêmico-administrativos (faculdade, centro universitário ou universidade), dentre 

outras características. Porém, em relação a outros aspectos, há também o estabelecimento de 

diferenciações. Todavia, essas diferenciações acabam estimulando rankings de produtividade científica 

e até mesmo distribuições de recursos financeiros como bolsas e incentivo à pesquisa, concedidos de 

forma diferenciada pelas agências de fomento que favorecem um pequeno grupo de instituições. 

Desse modo, percebe-se que a delimitação dos marcos avaliativos produz um movimento que 

estabelece contradições e conflitos a uma determinada totalidade, mas que também traz implicações 

em relação ao exercício de uma suposta autonomia universitária.  

Para objetivar essa realidade e aproximá-la o máximo possível do campo teórico, com o 

propósito de compreendê-la e, mormente, transformá-la, recorre-se ainda aos estudos de Frigotto 

(2006), que indica um dos métodos para se dar conta de uma totalidade. Esse método consiste na  
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necessidade de buscar compreender o específico, as singularidades e as particularidades, 

considerando a mediação e a apropriação da realidade por meio de suas relações conflitantes. 

 
A dialética situa-se, então, no plano de realidade, no plano histórico, sob a forma da trama de 
relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e dialética 
transformação dos fatos. O desafio do pensamento – cujo campo próprio de mover-se é o plano 
abstrato, teórico – é trazer para o plano do conhecimento essa dialética do real (FRIGOTTO, 2006, 
p. 75).  

 
 O posicionamento de Frigotto avaliza a intenção metodológica do presente estudo de 

compreender o fenômeno do processo avaliativo para a Educação Superior mediante as suas 

conexões e determinações internas e externas que se articulam de forma concomitante com a 

educação, bem como com as suas relações com o capital, voltadas para princípios da produtividade e 

da competitividade.  

Para compreender aquilo que está subjacente à legislação e às ações dos sujeitos, nos 

diferentes momentos histórico-sociais que instituem o processo de avaliação da Educação Superior 

brasileira, foi necessário investigar se o conjunto de políticas avaliativas educacionais adotadas pelos 

diferentes governos foi caracterizado por rupturas, continuidades ou simples readequações efetivadas 

com o intuito de manter a mesma racionalidade.  

Propõe-se, então, uma análise documental amparadas por estudos de autores articulados à 

abordagem marxiana para abranger a totalidade das relações, na qual foi tomado como ponto de 

partida as categorias centrais, que ancoradas em um quadro conceitual apresentam-se como 

categorias de análises mais simples, para chegar as mais concretas. Assim, se analisou como 

categorias de primeira ordem ou gerais, essência e aparência, classes sociais, lutas de classes, divisão 

do trabalho e a ideologia, que aqui foram tratadas como a lógica da racionalidade que está articulada 

às propostas avaliativas para a Educação Superior.  

Emergiram neste estudo as seguintes categorias de segunda ordem ou específicas – Estado e 

políticas públicas. E ainda: internacionalização do conhecimento/da Educação Superior; avaliação da 

Educação Superior; reforma/contrarreforma universitária. 

Diante do exposto, recorre-se aos estudos de Kosik (2002), que esclarecem que um 

pesquisador, ao abordar a realidade por meio do método científico, defronta-se com a necessidade do 

conhecimento objetivo dos fatos e de seus significados na própria realidade histórica. Para o 

pensamento marxiano, tanto a história das sociedades quanto o conhecimento produzido pelos 

homens são etapas de desenvolvimento importantes para se chegar a uma etapa seguinte e superior, 
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num processo constante do vir-a-ser. Então, o conhecimento deve emergir por meio da sua 

historicidade, portanto, passível de movimentos e transformações, tendo o ser humano como principal 

sujeito da história.  

Assim, o fenômeno tratado neste estudo será analisado como verdade24 construída pelos 

homens, de acordo com as suas possibilidades e seu momento histórico, impregnados por uma lógica 

dialética presente na constante movimentação e transformação da realidade e também do próprio 

fenômeno.  A realidade será apreendida como uma totalidade que implica em movimentos e 

contradições produzidas pela historicidade das políticas públicas da Educação Superior.  

O pensamento de Marx (1988, p. 26) ratifica a intenção metodológica de apreensão da 

realidade, quando propõe que “a pesquisa tem de captar detalhadamente a matéria, analisar as suas 

várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é que 

se pode expor adequadamente o movimento real.” Dessa forma, a materialidade é apresentada por 

esse autor como real e concreta, sendo a ideia de concreto o ponto de partida para o emprego da 

análise da realidade histórica. Para compreender a essência do fenômeno é preciso, através do 

concreto, estabelecer a “[...] síntese de múltiplas determinações [...]” (MARX, 1991, p. 16). 

Para atingir a complexidade da apreensão do fenômeno e da essência é necessário partir do 

concreto real, por meio do que Marx (1991) chama de suposições prévias e efetivas, depois, mediante 

análises, criar abstratamente o concreto idealizado, considerando toda a totalidade do fato. Refazem-

se explicações mais complexas para compreender a essência do fenômeno, estabelecendo as 

mediações necessárias. Depois, inversamente, parte das abstrações para a elaboração de conceitos e 

tornar compreensível as determinações mais simples que envolvem o objeto estudado.  

Para Kosik (2002), tanto o conceito quanto a abstração, quando tratados dialeticamente, são 

usados para decompor e depois recompor a totalidade, que permitirá a compreensão da concretude do 

fenômeno, trazendo, como já referenciado em Frigotto (2006), para o plano do conhecimento essa 

dialética do real.  

O concreto, enquanto síntese de múltiplas determinações, é o que Marx (1991) chama de 

concreto pensado: “[...] o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a 

                                                
 
24 Destaca-se que o entendimento de verdade está fundamentado na concepção de Adam Schaff que defende que a 
história não pode ser compreendida como verdade absoluta, definida e acabada, pois ela sofre permanentes 
reinterpretações. Desse modo, o conhecimento não pode ser considerado como produto, mas sim como processo de prática 
social, pois ele é construído dialeticamente mediante às relações das interações humanas. (SCHAFF, 1986) 
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maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto 

pensado.” (MARX, 1991, p. 17).  Os princípios marxistas para a compreensão da realidade, não ficam 

somente no plano abstrato, mas mediante as contradições existentes na realidade, promovem a 

síntese de múltiplas determinações e encontram a unidade da totalidade. O resultado desse processo 

da síntese é o concreto pensado, uma idealização do real da forma mais objetiva possível. 

Portanto, apreender as contradições, mediações e conexões que são produzidas no contexto da 

Educação Superior e que vem sendo intensificadas pelo e-MEC, enquanto novo instrumento de 

implantação e implementação de políticas públicas, conduz a uma (re)configuração de racionalidade, 

que se coloca, para este estudo, como uma proposta desafiadora.  

Pretende-se, a seguir, apresentar o processo de consolidação do campo de estudo das 

Políticas Públicas, e, destacadamente, as implicações das políticas públicas de avaliação da Educação 

Superior Brasileira que interferem na efetivação de um “Sistema Nacional de Educação” (BRASIL, 

2014)   
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1 POLÍTICAS PÚBLICAS E O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

Neste capítulo pretende-se realizar uma reflexão acerca de como vem se constituindo o 

campo de estudos de Políticas Públicas e, consequentemente, compreender as mediações 

produzidas pelo capitalismo com a educação e com o processo de avaliação do Ensino Superior 

brasileiro. Para ir além das conjeturas prévias que decorrem da multiplicidade de relações que 

constituem o concreto real da temática da políitcas públicas, deve-se considerar as mediações e 

contradições advindas das dimensões sociopolíticas e econômicas que levam a recompor a 

concretude do fenômeno.  

Nesse intuito, a metodologia de análise desse texto decorre sobre a problemática que 

envolve a concepção de Estado e que está articulada ao processo de elaboração, implantação e 

implementação das políticas públicas de avaliação voltadas para a educação, bem como as 

implicações dessas políticas na (re)configuração da Educação Superior brasileira. 

De modo a tornar esse intento possível, é necessário considerar que as relações entre 

Estado e sociedade sempre foram pauta de discussões e investigações. Ressalta-se que no Brasil, 

no final da década de 1970 e início dos anos 1980, essas discussões foram intensificadas, 

produzindo um movimento que contribuiu para o delineamento de uma nova área de concentração 

acadêmica de caráter interdisciplinar, denominada de Políticas Públicas.  

Dessa maneira, as reflexões sobre os conceitos tratados nesse capítulo, no que tange às 

políticas públicas são oriundos principalmente dos estudos de Höfling (2001), Souza (2006), e de 

Offe (1987 apud Höfling, 2001). Enquanto que a concepção de Estado é abordada 

fundamentalmente por meio das contribuições teóricas de Coutinho (2003, 2009), Gramsci (2000), 

Poulantzas (1979, 1980).  

Os apontamentos de Antunes (2007), Cunha (2007), Frigotto (2005), Gama (2011), Sílva 

Júnior (2007), Verhine e Freitas (2012) sobre as políticas públicas voltadas para a Educação 

Superior, e especificamente as de avaliação, deram subsídios para se alcançar o “concreto 

pensado.” 

Em seguida, tem-se a pretensão de analisar e produzir sínteses sobre as mediações 

promovidas sobre o Sistema de educação e suas implicações na determinação das políticas 

avaliativas para a Educação Superior. Justifica-se essa iniciativa pelo fato do termo Sistema de 
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educação parecer ser consensual e, sob o amparo da legislação, adquirir legitimidade no campo da 

educação. 

Entretanto, concomitantemente, observa-se uma controvérsia: apesar de haver um todo 

estruturado composto de partes – e que se mostra simetricamente hierarquizado em graus de 

ensino25 e organizado organicamente em esferas administrativas26, natureza de ensino27, 

modalidades de ensino28, em natureza jurídica de mantença29 e ainda, mais especificamente no que 

tange ao Ensino Superior, em partes que ainda se divergem em relação à prerrogativa de 

autonomia30 - não se percebe a existência de articulação entre essas partes, confluindo para o que 

poderia ser denominado de unidade ou, como nesse caso, de sistema de ensino.  

Entende-se que ao compreender essas múltiplas partes isoladamente não se apreende a 

totalidade, pois como aponta Kosik (2002), o todo não é somente feito pelas partes, mas também é 

constituído pelas múltiplas determinações que, dialeticamente, são produzidas e são produtos das 

relações entre as partes.  

Vale ressaltar que não se aspira com este texto fomentar uma discussão apenas filosófica, 

ou mesmo jurídica sobre o termo sistema nacional de educação, mas cabe aqui explorar esse tema 

percebendo-o como um todo, composto de partes conectadas entre si e, como se pressupõe, em 

constante reciprocidade.  

Assim sendo, questiona-se se o sistema de ensino nacional31, considerando toda a sua 

composição, reflete, de fato, o significado de sistema. 

Entende-se que ao buscar esclarecimentos a respeito dessa temática, as ponderações aqui 

discutidas poderão contribuir para compreender a acepção que transformou a educação além de 

                                                
 
25 Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior.  
 
26 Federal, distrital, estadual e municipal.  
 
27 Regular, especializado, educação de jovens e adultos, profissional ou técnica, educação indígena, educação do 
campo etc. 
 
28 Presencial ou a distância (EAD). 
 
29 Privada, pública, mista – mantidas pela iniciativa privada e pública.  
 
30 No Ensino Superior a instituição ainda tem que ser credenciada como universidade, centro universitário, centro de 
educação tecnológica, faculdades integradas, faculdade, instituto superior etc. 
 
31 Assim denominado de acordo com o status legal atribuído pela Constituição de 1988. Destaca-se que a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, não faz menção a Sistema 
Nacional de Educação.  
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possibilitar uma ampliação do entendimento sobre a racionalidade que tem subsidiado as políticas 

públicas de avaliação que vêm delineando a Educação Superior. 

 

1.1 Consolidação do campo de estudo de Políticas Públicas 
 
 

Souza (2006), ao apresentar as teorias que fundamentam o campo de estudo de Políticas 

Públicas, faz uma análise demonstrando quais foram os pressupostos que contribuíram para 

incrementar as pesquisas e estudos com esse viés teórico. 

 
[...] adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar a agenda da maioria dos 
países, em especial os em desenvolvimento. [...] novas visões sobre o papel dos governos 
substituíram as políticas keynesianas do pós-guerra por políticas restritivas de gasto. Assim, do 
ponto de vista da política pública, o ajuste fiscal implicou a adoção de orçamentos equilibrados 
entre receita e despesa e restrições à intervenção do Estado na economia e nas políticas 
sociais. Esta agenda passou a dominar corações e mentes a partir dos anos 80, em especial 
em países com longas e recorrentes trajetórias inflacionárias como os da América Latina. [...] 
países em desenvolvimento e de democracia recente ou recém-democratizados, [...] em 
especial os da América Latina, ainda não se conseguiu formar coalizões políticas capazes de 
equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas públicas capazes de 
impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande parte de 
sua população (SOUZA, 2006, p. 21). 
 
 

Observa-se, contudo, que o entendimento de políticas públicas está diretamente atrelado à 

concepção de Estado. Portanto, vale esclarecer que, nesse estudo, compactua-se com as ideias de 

Gramsci32 (2000) e Poulantzas33 (1979, 1980), que ao considerarem a complexificação do movimento 

das relações sociais, mediante às novas demandas do cotidiano, reformularam o entendimento 

marxiano de Estado. Desse modo, tanto Gramsci quanto Poulantzas desestabilizaram o significado 

de Estado como “Comitê exclusivo da burguesia” e passaram a entendê-lo como Estado ampliado, 

que incorpora a categoria da Sociedade Civil.  

                                                
 
32 Para Gramsci, Estado não é uma mera instituição burocrática e política, mas é constituído, além da sociedade política, 
também pela sociedade civil. Desse modo, o entendimento de Estado na teoria gramscianiana está atrelado ao conceito 
de hegemonia na medida em que a classe dominante procura estabelecer o consenso, até mesmo mediante à coerção, 
com o intuito de conservar e reproduzir as divisões de classe e intra-classe. (COUTINHO, 2003) 
  
33 Poulantzas ao compreender as relações ampliadas entre Estado, classe social e poder, destaca a teoria relacional do 
Estado, em que assume o Estado com novas funções dinamizadas pelo modo de produção capitalista. E, segundo o 
autor, por meio dessa teoria é possível explicar as transformações sociais, bem como os modos de reprodução, 
dinamizadas pelas lutas de classe, ou, como ele denomina, pelas formações sociais concretas. “ [...] as formas sociais 
são o lugar real de existência e de reprodução, portanto do Estado em suas formas diversas, as quais não podem ser 
deduzidas do modelo capitalista de Estado que designa um objeto abstrato-formal” (POULANTZAS, 1980, p. 29.) 
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Por conseguinte, entende-se que o conceito de políticas públicas também precisa 

ultrapassar a compreensão inicial, em que era caracterizado como um conjunto de ações que estava 

relacionado, única e exclusivamente ao Estado, enquanto sociedade política. Vale destacar, que já 

na segunda metade do Século XX, as discussões em torno do significado de cidadania e dos direitos 

sociais ampliaram-se mediante as demandas que emergiram de áreas como Saúde, Educação e 

Trabalho – este último, principalmente enquanto Sistema Previdenciário34. E assim, esse movimento 

foi demarcando a presença do Estado na interação com a sociedade civil, o que favoreceu que 

também fosse ampliado o entendimento de políticas públicas, que passaram a ser compreendidas 

como resultado de uma relação de forças políticas, como movimento permanente de disputas entre 

classes e entre frações de classe, entre o Estado stricto sensu e a sociedade, em geral e, 

particularmente, a sociedade civil.  

As políticas públicas deixam de ser uma simples intervenção do Estado e passam a ser 

também uma nova forma de exercício do poder numa sociedade democrática35, em que o Estado é 

mais um elemento constitutivo. Em outras palavras, o Estado não pode ser visto como fora e acima 

da sociedade, ele não pode ser considerado exclusivamente como instrumento de dominação de 

classe ou ainda como sujeito de intervenção sobre classes. Nessa perspectiva, as reformas, assim 

como defende Gramsci e Poulantzas, não são executadas, portanto, de cima para baixo.  

Entende-se, pois, que as políticas públicas voltadas para a Educação Superior, assim como 

todas as outras, são produzidas como práticas de governalidade36 ampliadas. Portanto, a 

universidade brasileira e os artefatos articulados a ela são resultado de um processo que ao mesmo 

                                                
 
34 A resposta [...] ao prolongado período de desaquecimento da economia nacional e de crise internacional, desde 
meados dos 70 a meados dos 80, representou o desmoronamento das ideias keynesianas que haviam preponderado 
desde metade do século. [...]  Na realidade, os cortes [de gastos sociais] foram altamente diferenciados por programas, 
afetando principalmente os programas habitacionais e em parte os de educação. [...] [No entanto, ocorreu] um 
crescimento dos gastos com saúde e seguridade social e uma tendência para reformulação do sistema em direção a 
uma economia mista do Welfare, ou seja, um novo arranjo das relações entre Estado e sociedade. Talvez o mais 
importante nesta mudança tenha sido exatamente seu impacto ideológico, ao recolocar a contradição entre igualdade e 
liberdade nos termos liberais clássicos, optando por um modelo de mercado e abrindo mão da proposta coletivista com a 
qual os governos europeus responderam à crise do pós-guerra. Nas duas situações, no entanto, a forma de atendimento 
às demandas sociais, na medida em que expressa o padrão socialmente aceito de relação Estado/sociedade, bem como 
as conseqüências dc seu processo de institucionalização, estiveram no centro da crise e da redefinição dos modelos de 
política pública.(FLEURY, 1994, p. 80).  
 
35 Destaca-se, que assim, também se altera a noção de democracia, que hoje é entendida como governabilidade 
ampliada – que incorpora frações da classe trabalhadora e da sociedade civil organizada.  

36 “Entende-se por governabilidade as condições adequadas para que os governos se mantenham estáveis. São essas 
condições adequadas, enquanto atitudes de governos (sejam eles de âmbito nacional, regional/estadual ou municipal), 
que caracterizam as políticas políticas”. (OLIVEIRA, 2010, p. 93) 
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tempo é mediação do capital e mediadora da classe trabalhadora, cujo processo está expresso nos 

embates de forças, com disputas teóricas e políticas, materializadas por “documentos legais que 

empreenderam as sucessivas e históricas reformas de Educação Superior no Brasil.” (SILVEIRA, 

2011, p. 28) 

Parece, contudo, que esse entendimento de políticas públicas ainda está sendo delineado 

pela literatura. Souza (2006) afirma que muitas definições ainda desconsideram os conflitos 

intraclasses e entre classes e as limitações que cercam essas ações e as articulações possíveis 

entre os governos e outras instituições ou grupos sociais. Segundo Souza (2006), essas definições 

convergem apenas para o papel exercido pelo governo. A esse respeito, a autora completa: 

 
No entanto definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o nosso olhar para 
o lócus onde os embates em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem, isto é, 
os governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, as definições de políticas públicas 
assumem, em geral, [...] uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das 
partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que 
existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores (SOUZA, 2006, p. 25). 
 

 
Em síntese, Souza (2006) define políticas públicas como sendo o governo em ação ou a 

organização da ação do governo e procura demonstrar que há uma interdependência harmoniosa a 

fim de manter a coesão e a soberania do todo sobre as partes, evidenciando por conseguinte uma 

proposta da modulação e de supremacia, que pode ser considerada como um projeto burguês de 

longo prazo.  

Retorna-se nesse ponto a Kosik (2002), especificadamente ao seu entendimento sobre as 

articulações entre o todo e as partes, entende-se que o todo não deve possuir supremacia, pois a 

existência do todo se processa, principalmente, diante da necessidade de interferência das partes 

entre si, das articulações entre elas e, de como as partes, apesar de estarem contidas no todo, 

conseguem manter suas características individuais. Todo e partes integram, portanto, a mesma 

unidade dialética e são igualmente importantes. Tal remissão a Kosik tem sua importância, dada a 

existência de muitas políticas que ora incidem sobre o todo, ora sobre as partes. Quando abrangem 

o todo, é comum a desconsideração das partes, ocasionando muitas vezes importantes contradições 

capazes de inviabilizar a execução de tais políticas. O oposto também é verdadeiro, dado o privilégio 

sobre as partes, muito comumente no campo da Educação, gera fragmentações e desequilíbrios 

contrastantes.  

Höfling (2001) por sua vez, para compreender o conceito de políticas públicas sociais - 

usualmente entendidas como as de educação, saúde, previdência, habitação, saneamento, etc - 
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afirma que é fundamental apreender o entendimento de Estado que sustenta um determinado 

projeto ou programa de governo. Para tal, a autora aponta que há diferenciação entre políticas 

públicas de Governo e as de Estado. 

 
Estes diferentes aspectos devem estar sempre referidos a um contorno de Estado no interior 
do qual eles se movimentam. Torna-se importante aqui ressaltar a diferenciação entre Estado e 
governo. Para se adotar uma compreensão sintética compatível com os objetivos deste texto, é 
possível se considerar Estado como o conjunto de instituições permanentes – como órgãos 
legislativos, tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente 
– que possibilitam a ação do governo; e Governo, como o conjunto de programas e projetos  
que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe 
para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política de um determinado 
governo que assume e desempenha as funções de Estado por um determinado período 
(HÖFLING, 2001, p. 30). 
 

 
Para ela, a materialização das políticas públicas se dá quando o Estado implanta um projeto 

de governo por meio de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade, 

todavia, a classificação trazida pela autora, que diferencia políticas de Governo de políticas de 

Estado, fragiliza-se diante da constatação de que as políticas do Estado não são somente aquelas 

que estão deferidas no direto constitucional, uma vez que na atualidade, as políticas de avaliação da 

Educação Superior compõem um conjunto de políticas de Estado, apesar de não ser constitucional. 

Pode-se arriscar, ao tecer esse texto, que em geral, diz-se que as políticas de Estado são 

aquelas que conseguem ultrapassar os períodos de um governo. Entende-se que a diferença entre o 

que é política de Estado e o que é política de governo está na maneira como elas são 

institucionalizadas. Então, políticas públicas são políticas permanentes de Estado e políticas de 

governo são aquelas que são implementadas por dada gestão, durante o tempo em que administra o 

Estado.  

Com o advento das políticas neoliberais, em meados dos anos de 1980, levadas a cabo pela 

social democracia, a política macroeconômica - de juros altos, estabilidade monetária, etc. - e do 

mesmo modo, a política microeconômica - de focalização nos gastos, de transferência do fundo 

público à iniciativa privada, etc - são implementadas por dado período governamental, sendo, 

portanto, consentâneas com os seus princípios político-ideológico-partidário e são materializadas 

enquanto estratégias de controle por meio das políticas públicas.  
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As contribuições acrescentadas por Höfling (2001) acerca das políticas sociais37, que se 

referem a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, voltadas, 

em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais, visando à diminuição das desigualdades 

estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico, foram significativas para compreender 

a mediação entre políticas públicas sociais e Estado38.  

A autora compreende e define Estado e suas funções a partir da perspectiva das relações 

sociais de classe resultantes dos conflitos relacionados aos interesses referentes à acumulação do 

capital e às reivindicações dos trabalhadores. De acordo com essa perspectiva, o Estado atua como 

regulador das relações sociais a serviço da manutenção das relações capitalistas em seu conjunto e 

não especificamente a serviço dos interesses do capital.     

As políticas sociais são consideradas como estratégias pelas quais, o Estado tenta resolver 

o problema da transformação duradoura de trabalho não assalariado em trabalho assalariado, 

mediante as práticas de qualificação permanente da mão de obra para o mercado e mantém o 

controle de parcelas da população não inseridas no processo produtivo, por meio das políticas e 

programas sociais. (OFFE, 1984, p. 15 apud HÖFLING, 2001) 

 
O sistema de acumulação capitalista engendra em seu desenvolvimento problemas estruturais 
relativos à constituição e reprodução permanente da força de trabalho e à socialização desta 
através do trabalho assalariado. O Estado deve "responder" a estes problemas, ou em outros 
termos, deve assegurar as condições materiais de reprodução da força de trabalho - inclusive 
visando uma adequação quantitativa entre a força de trabalho ativa e a força de trabalho 
passiva - e da reprodução da aceitação desta condição (HÖFLING, 2001, p. 34). 
 

Segundo a autora, as políticas educacionais de Estado e Governo, atualmente, estão 

articuladas diretamente ao conceito de Estado Capitalista, que orienta o alinhamento dos objetivos 

da política educacional voltados estritamente para a qualificação da força de trabalho e centrados 

nos interesses de determinadas indústrias ou de determinadas formas de emprego, reforçando o 

entendimento de que as políticas de avaliação para a Educação Superior têm direcionado o controle 

desse nível de escolaridade, procurando ordenar a atuação do Estado naquilo que é constitutivo do 

próprio Estado. Nesse sentido, entende-se que as políticas de avaliação são políticas de Estado 

                                                
 
37 Conceituadas como aquelas que são oriundas dos conflitos surgidos entre capital e trabalho, por meio dos 
movimentos populares do século XIX mediante o desenvolvimento das primeiras revoluções industriais.(HÖFLING, 
2001) 
 
38 A análise realizada por Höfling (2001) sobre a forma como o Estado se articula com as Políticas Públicas Sociais é 
apoiada na concepção de Claus Offe, autor inscrito na tradição marxista.  
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porque elas contribuem para a organização das práticas de controle e de monitoramento possíveis 

de serem realizadas em termos de procedimentos avaliativos e que vem produzindo contradições no 

espaço acadêmico. Exemplos disso podem ser caracterizados pelas propostas de formação do 

trabalhador coletivo que vem exige de um lado elevação dos níveis de escolaridade e, de outro, 

formação aligeirada e interessada imediatamente no mercado. 

Esses e outros fatos dão visibilidade à política de continuidade que está articulada ao projeto 

de educação pensado para o país e que vem sendo executado aos poucos e a retalho, devido ao 

embate de forças políticas neoliberais, como argumenta Silveira (2011).  

 
[...] o movimento burguês internacional, no sentido de agilizar a abertura comercial em nível 
mundial e do IED [Investimento Estrangeiro Direto], teve forte influência nas ações 
governamentais brasileira e portuguesa. A burguesia brasileira, em sintonia com o Consenso 
de Washington [...] acolhe com expectativa a ideia de que a abertura ao investimento e ao 
comércio internacionais permitiriam superar os problemas de balanço de pagamentos, ao 
mesmo tempo em que, davam prosseguimento à “modernização conservadora” MOORE Jr., 
2010), impulsionando mudanças na estrutura institucional, organizativa e de atuação do 
Estado. Além da tentativa aberta de eliminar os direitos sociais historicamente conquistados 
pela classe trabalhadora, promoveram uma série de desregulamentações e liberalizações dos 
investimentos externos que estimularam o crescimento ainda maior dos IED (SILVEIRA, 2011, 
p. 142). 

 

Nesse ponto, Offe (1984, p. 128 apud HÖFLING, 2001, p. 35) afirma 

 
[...] parece ser mais fecundo interpretar a política educacional estatal sob o ponto de vista 
estratégico de estabelecer um máximo de opções de troca para o capital e para a força de 
trabalho, de modo a maximizar a probabilidade de que membros de ambas as classes possam 
ingressar nas relações de produção capitalistas. 

 

Contudo, como o sistema não é binário e também não se apresenta de modo mecanizado, 

recorre-se a Poulantzas (1979, 1980) para entender dialeticamente que os movimentos e as 

contradições que são provocados pelas ações empreendidas pelo Estado, mediante as políticas de 

avaliação para a Educação Superior, sofrem o efeito de interesses de blocos de poder que estão 

explícitos ou não nas relações sociais e que - os conflitos que originam e são originados desses 

movimentos - interferem nos resultados esperados. Assim, nesta tese, pode-se inferir que as 

políticas públicas muitas vezes são constituídas por ações transitórias, que estão articuladas às 

conjunturas político-partidárias e, por isso, variam conforme as concepções de mundo do governante 

que está no poder.  

No Brasil, as políticas públicas e educacionais sofrem continuidades, readequações e/ou 

rupturas em função de estarem diretamente ligadas ao contexto socioeconômico e político de cada 
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período da História.  Muitas ações que demandam a atuação Estatal são filtradas pelas diferentes 

esferas administrativas, redirecionadas para atender a interesses particularizados e transformam-se 

em ações intensamente afetadas pelas conjunturas políticas e partidárias que se mostram, por 

vezes, transitórias e precárias.  

Para compreender como vêm se processando as rupturas ou continuidades no campo das 

políticas públicas, é necessário analisar as relações entre o modo de produção e as formações 

sociais concretas39. (POULANTZAS, 1980, p.29). 

A concepção neoliberal de sociedade e de Estado, que tem como lema "menos Estado e 

mais mercado"40, vale-se, segundo Höfling (2001), das políticas públicas focalizadas de cunho social 

para regular os desequilíbrios resultantes do desenvolvimento da acumulação capitalista. 

Contraditoriamente, essas políticas são consideradas pelos próprios neoliberais como entraves ao 

desenvolvimento e responsabilizadas pelas crises do capital.  

 
A intervenção do Estado constituiria uma ameaça aos interesses e liberdades individuais, 
inibindo a livre iniciativa, a concorrência privada, e podendo bloquear os mecanismos que o 
próprio mercado é capaz de gerar com vistas a restabelecer o seu equilíbrio. Uma vez mais, o 
livre mercado é apontado pelos neoliberais como o grande equalizador das relações entre os 
indivíduos e das oportunidades na estrutura ocupacional da sociedade (HÖFLING, 2001, p. 
37). 

 

Compreendem-se, portanto, os motes que incitam os neoliberais a conduzirem a 

responsabilidade do Estado em relação ao oferecimento da educação pública como direito social, 

pois a lógica do mercado, na função de equalizadora das relações na sociedade capitalista, é 

concebida mediante a proposta advinda das teorias neoliberais que têm como pressuposto que o 

Estado divida, ou até mesmo transfira suas responsabilidades com o setor privado.  

Aqui, abre-se um parêntese para retomar as implicações no cenário da Educação Superior, 

produzidas e produtoras pela/da parceria universidade-empresários que foram confirmadas por meio 

de documentos como os da CNI e do Fórum Nacional de Livre-Iniciativa em Educação e que 

possuem, em sua essência, as propostas ideológicas da educação como bem de consumo. Em 

decorrência, compactua-se com o pensamento de Höfling (2001), quando afirma que o Estado deve 

                                                
 
39 As formações sociais concretas são apreendidas mediante à compreensão da inscrição da luta de classes, muito 
particularmente da luta e da dominação política, na ossatura institucional do Estado, de maneira tal que ela consiga 
expressar as formas diferenciais e as transformações históricas desse Estado. (POULANTZAS, 1980) 
 
40 Que se voltam fundamentalmente para a crítica ao Estado de Bem-Estar Social e defendem veementes as liberdades 
individuais, criticam a intervenção estatal e elogiam as virtudes reguladoras do mercado. (HÖFLING, 2001) 
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oferecer mais do que "serviços" sociais, como a educação. Nessa concepção, o Estado concebido 

em uma perspectiva crítico-transformadora, deveria se voltar para a construção de direitos sociais, 

que possibilitassem a democratização da estrutura ocupacional que se estabeleceu, e a formação 

humana em termos mais significativos do que torná-lo "competitivo frente à ordem mundial 

globalizada." 

A autora reforça que essa concepção está amparada por uma prática de governabilidade 

pública ampliada, que tem como principal prerrogativa o atendimento à sociedade como um todo, 

não privilegiando os interesses dos grupos que detém o poder econômico. Höfling (2001) também 

defende que o Estado que é entendido como crítico, deve priorizar a implantação e implementação 

de programas de ação universalizantes, que viabilizem a incorporação de conquistas sociais pelos 

grupos e setores desfavorecidos, visando à reversão do desequilíbrio social. 

Nestes termos, a Educação e mais propriamente a Educação Superior que é focalizada 

neste estudo será tratada: como direito social constitucional e que deve ser materializado pela 

elaboração de políticas públicas educacionais que, de fato, sejam práticas efetivas que perseguem 

como meta uma Educação de qualidade alinhada à perspectiva de um “Estado Crítico” (HÖFLING, 

2001, p. 39). 

 

  

1.2 Políticas públicas para a Educação Superior 
 

 

É sob a lente da concepção de políticas públicas, amparada pela perspectiva de Estado 

crítico, que se deve refletir como o campo das políticas públicas vem se consolidando historicamente 

e de que modo têm sido implementadas aquelas voltadas para a educação.  

Ao observar a História, é possível perceber que as políticas públicas de educação só se 

tornaram alvo de discussões e debates nas primeiras décadas do século XX41, impregnadas pela 

                                                
 
41 O marco inicial foi a criação da Universidade do Rio de Janeiro (1920), seguido pelo Movimento da Escola Nova 
(promovido por Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo) resultando na criação da Associação Brasileira 
de Educação (ABE) que tinha o objetivo de discutir as políticas educacionais. Contudo, a voz desses pioneiros não teve 
o eco esperado, pois, com a ascensão de Vargas (1930), foi criado o Ministério da Educação e Saúde e deu início ao 
período de ditadura e autoritarismo do Estado Novo (1937-1945). Apesar das várias histórias de lutas em prol de uma 
educação de qualidade, o Brasil nos anos seguintes, passa por três reformas educacionais que prescrevem e modelam 
as ações educativas: i) Lei 4.024/61, que estabelecia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; ii) já no período 
ditatorial, a 5.540/68, que fixava as normas do Ensino Superior; iii) e a Lei 5.692/1971, que implantou o ensino de 1º e 2º 
graus, atualmente, denominados respectivamente de Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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influência do liberalismo e reforçando o binômio educação-desenvolvimento. Nesse período, as 

propostas liberais eram revestidas de um populismo que empolgava as massas, tendo como pano 

de fundo o discurso de estímulo à cultura da cidadania plena.  

Entre as mudanças que Cunha (2007) aborda no seu texto Ensino Superior e Universidade 

Brasileira, parte integrante da obra “500 anos de educação no Brasil, estão a expansão da escola 

secundária, a demanda pelos cursos superiores e a criação de novas instituições e "federalização" 

de faculdades estaduais e privadas, reunindo-as em universidades.  O ensino secundário foi posto, 

conforme afirma o autor, com um aspecto dual para o povo brasileiro: para os menos favorecidos, 

era ofertado o ensino profissionalizante, enquanto que para a elite, a base da formação era 

propedêutica, pois se pretendia que essa parcela da população continuasse seus estudos tornando-

se bacharéis e, em seguida, governantes e representantes de altos cargos do Estado.  O Ensino 

Superior, nesse período, era acessível para pouquíssimas pessoas, construindo uma trincheira em 

torno daqueles que eram considerados privilegiados. 

Apesar da ampliação da Educação Superior pública, as propostas liberais trouxeram como 

resultados, em meados do século passado, uma sociedade constituída por poucos sujeitos 

razoavelmente escolarizados e uma grande massa de analfabeto-funcionais. Uma das 

consequências desse período, e que perdura até os dias atuais, foi a redução do significado da 

educação como direito social, tornando-a compactuante do processo de alienação e dificultação da 

emancipação do sujeito. 

Após o período caracterizado pela Ditadura Civil-militar (1964-1985), a intensidade e a 

constância das discussões no âmbito político-social, deram início a movimentos42 e debates, 

tornando eminente a necessidade de se instituir políticas educacionais que subsidiassem a 

(re)construção da educação do país, e, consequentemente, da Educação Superior Brasileira, 

caracterizando um período de “reformas” e “contrarreformas” educacionais dos governos neoliberais, 

que, conforme é esclarecido pela teoria Gramsciana, promove projetos societários mediante 

reformas cultural, intelectual e moral, nas quais o Estado assume o papel de Educador. 

O Estado Educador é caracterizado pela teoria Gramsciana, de acordo com Coutinho 

(2009), como aquele que promove a dissipação de certas ideias e atitudes e difunde outras, visando 

um determinado tipo de processo civilizatório articulado aos interesses de uma determinada 
                                                                                                                                                                              
 
 
42 A sociedade civil organizou-se em associações e sindicatos, realizando diversos movimentos por melhores condições 
de trabalho e de vida. Em 1982 tivemos as eleições diretas para governador e, em 1985, o movimento popular pelas 
eleições diretas para presidente, culminando com a aprovação, em 1988, da Constituição Cidadã. 
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temporalidade das relações capitalistas e neoliberais43, em que os docentes assumem o papel de 

intelectuais orgânicos, que promovem a hegemonia burguesa por meio da propagação da 

necessidade do processo civilizatório capitalista. Em decorrência, essa conformação de Estado 

consiste no processo de “criar novos e mais elevados tipos de civilização, de adequar a “civilização” 

e a moralidade das mais amplas massas populares às necessidades do contínuo desenvolvimento 

do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também fisicamente tipos novos de 

humanidade.” (GRAMSCI, 2000 p. 23).  

No governo de José Sarney, o Estado assume a função educadora, amparado na 

perspectiva de fortalecer a ideia de “redemocratização” da Educação Superior, o que era decorrente, 

principalmente, de movimentos feitos no âmbito da academia e de entidades de educadores e 

pesquisadores, tais como a Associação Brasileira de Educação (ABE)44, Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)45 e outras.  

As ideias que visavam à redemocratização são fortalecidas ainda mais no governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC)46, que pode, inclusive, ser destacado como o berço de diversas ações que 

                                                
 
43 Esta é a tarefa atribuída ao moderno príncipe, o partido político, bem como aos intelectuais que cumprem papel 
decisivo na tarefa de anunciar e organizar a reforma intelectual e moral, de modo a criar para um novo desenvolvimento 
da vontade coletiva nacional-popular no sentido da realização de uma forma superior e total de civilização moderna. 
(COUTINHO, 2009). 

44 A ABE surge na década de 1920 [15 de outubro de 1924], período da história cheio de grandes e graves apreensões, 
[...] com o propósito de avaliar suas responsabilidades e deveres em relação aos grandes problemas nacionais. O 
sentimento comum ao grupo era a recusa da apatia, indiferença e inércia diante dos fatos que estavam ocorrendo, 
contrários aos legítimos direitos da pessoa humana e pondo em perigo o ideal de uma vida democrática, aspiração de 
nosso povo ao longo de sua evolução histórica.[...] Foi com esse propósito idealista e de esperançosas expectativas que 
[...] um numeroso grupo de intelectuais e profissionais do ensino [...] em 1932 [...] lançou o célebre MANIFESTO DOS 
PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, redigido por Fernando de Azevedo que, pela repercussão alcançada em nossos 
meios educacionais e culturais, constituiu-se num acontecimento marcante na história da educação brasileira. [...] O 
pensamento da ABE influenciou na elaboração de leis que traçaram diretrizes e bases da educação e de planos 
nacionais de educação. (SILVA, 2009) 
45 A ANPEd - sociedade civil sem fins lucrativos que reúne os Programas de Pós-Graduação em Educação, bem como 
seus professores, pesquisadores e estudantes – que tem como finalidade o fortalecimento da pós-graduação e da 
pesquisa na área da Educação no Brasil, ocupa um importante lugar no cenário nacional e internacional, em virtude da 
relevante produção científica de seus membros e da atuação política em defesa dos objetivos maiores da educação 
brasileira (Fonte: http://www.anped.org.br/) 
  
46 Fernando Henrique Cardoso, popularmente conhecido como FHC, conforme dados extraídos da Biblioteca da 
Presidência da República (on-line) é sociólogo e cientista político, exerceu dois mandatos como presidente do Brasil, 
ficando no poder no período de 1995 a 2002. Professor da Universidade de São Paulo, também ocupou anteriormente o 
cargo de funcionário da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), criada em 1948 pelo Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas com o objetivo de incentivar a cooperação econômica entre os seus membros 
que tinham como consenso que a industrialização era o principal caminho para superação do subdesenvolvimento dos 
países da América Latina. FHC foi membro do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), onde 
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concretizavam as políticas públicas pretendidas para a educação, apesar de grande parte não seguir 

as diretrizes básicas da ideia de redemocratização pensadas pela academia.  

Vale, ainda, ressaltar que muitas dessas políticas, que visavam alcançar o conceito de 

“qualidade educacional” pretendida durante o governo FHC, foram mantidas e ampliadas pelos 

governos de Luis Inácio Lula da Silva e, atualmente, Dilma Rousseff. Essa “herança” é constatada 

por Silva Júnior (2007) em sua pesquisa, na qual ele investiga as modificações relacionadas às 

práticas de ensino, pesquisa e extensão das universidades brasileiras mediante as Reformas 

neoliberais47 propostas para a educação, nas esferas pública e privada.   

 
Lula à frente da presidência da República do Brasil herdou um complexo jurídico-institucional 
bastante consolidado e produzido ao longo do governo de Fernando Henrique Cardoso, no 
qual se destacam as reformas do Estado e da educação cujo processo de implementação 
somente agora, acentua-se, mostrando suas reais faces (SILVA JÚNIOR, 2007, p. 87-88).  
 

O autor deixa claro que durante o Governo do Presidente Lula, a educação assumiu o lugar 

e as finalidades que provinham de um processo que denomina de Pacto Social48. Em outras 

                                                                                                                                                                              
 
desenvolvia estudos e pesquisas que eram financiadas pela Fundação Ford. - instituição de estudos e pesquisas sobre 
democracia e distribuição de renda. FHC anteriormente já havia ocupado o cargo de Senador da 
República (1983 a 1992), Ministro das Relações Exteriores (1992), Ministro da Fazenda (1993 e 1994). (fonte: 
BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 
47 Essas políticas neoliberais, que são resultantes de interesses do Estado em parceria com instituições e organizações 
privadas, são fundamentadas pela teoria do neo-institucionalismo, que segundo Celina Souza (2006), influencia o debate 
sobre políticas públicas, apresentando como pressupostos, os interesses de instituições para o processo de elaboração, 
implementação e tomadas de decisão de ações especificas que beneficiam o todo em detrimento das partes e favorece 
o lobyy político.  
 
48 João dos Reis Silva Júnior (2007) transcreve em seu artigo o texto publicado na Folha de São Paulo, na seção opinião, 
tendências e debates, o relato de Oded Grajew, diretor-presidente do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social, Conselheiro da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente e idealizador do Fórum Social Mundial. 
Eis o texto intitulado UM PACTO PELA CIDADANIA:  “No momento em que o pacto social volta à agenda do país, recordo-
me da viagem que organizei para Israel, em 1997, pelo PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Reunimos, 
de forma absolutamente inimaginável para a época, dez empresários, o presidente e o secretário-geral da CUT, Jair 
Meneguelli e Gilmar Carneiro, e Luiz Antonio de Medeiros, presidente de uma central sindical rival. Fomos para conhecer o 
pacto social israelense que acabou com a inflação de 30% ao mês. Lembro-me do papel fundamental de Lula, que, 
apostando desde aquela época na construção de um pacto social, empenhou-se comigo para quebrar resistências e 
preconceitos. Se olharmos a relação dos países com os melhores indicadores sociais, econômicos e de desenvolvimento 
humano, percebemos que todos têm em comum uma longa tradição democrática.  A democracia desses países mais 
desenvolvidos passou do estágio de representativa, em que os cidadãos apenas votam e transferem aos eleitos a total 
responsabilidade pelos destinos da comunidade, para uma democracia participativa, na qual os eleitos e os cidadãos 
compartilham dessa responsabilidade. Portanto, quando falamos de um processo permanente que envolve toda a 
sociedade numa série de negociações e acordos sobre assuntos que interessam à comunidade. É uma cultura política que 
acredita na participação da sociedade e na negociação como formas de lidar com os conflitos, construir a paz social, 
consolidar a democracia e produzir melhores resultados a curto e longo prazos.” (FOLHA DE SÃO PAULO, 12 nov., 2002, 
p.A3). 
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palavras, a educação deixa de ser um fim e torna-se uma estratégia para viabilizar os projetos que 

consolidavam cada vez mais a educação na agenda do país como um serviço.  

A ideia do Pacto Social, a exemplo de outros países, consistia em um acordo urgente e 

emergencial – entre governo, empresários e trabalhadores – para a crise nacional; por meio das 

políticas de cooperativismo, empreendedorismo e associativismo nos aspectos de produção e 

comércio, enfim, nas relações no mundo do trabalho, seja esse no âmbito formal ou não. Esse 

acordo, conforme a visão neoliberal49, era necessário, pois após o término do período denominado 

como ditatorial, o Estado Brasileiro não tinha delineado um projeto que garantisse a equidade social 

ao mesmo tempo em que incrementasse o desenvolvimento econômico do país.  

Vale destacar que, na aparência, o conceito de equidade social vem como sinonímia de 

igualdade, mas na essência, opera sobre as bases da economia normativa e prescritiva, que adota 

critérios de ordem social sobre o bem estar coletivo e a justiça distributiva de renda.  Tais critérios 

são fundamentados por princípios atrelados à eficiência, ao individualismo e nas diferenças sociais. 

Portanto, a equidade se traduz em políticas focalizadas para gerenciar e controlar os gastos em 

decorrência da discriminação positiva das minorias (negros, indígenas, pobres em situação de risco, 

pessoas com deficiência, etc), apresentando-se como uma das bandeiras utilizadas pelos 

organismos multilaterais de maneira supranacional. Todavia, tal perspectiva considera os direitos 

somente no âmbito jurídico-formal, descurando-se das desigualdades de classes, da exploração do 

trabalho, da divisão do trabalho segundo as especializações e, por conseguinte, dos direitos 

subjetivos. Então, essas políitcas focalizadas não podem ser confundidas com aquelas que 

promovem o direito social. Consequentemente, o Pacto Social, promovido pela união de 

representantes de diversas classes e segmentos sociais, propunha instituir o bem-estar social a 

partir de estratégias que evitassem o desmoronamento econômico brasileiro. De forma consensual, 

os representantes dos empresários, trabalhadores e governo definiram quais seriam os projetos que 

resguardariam a hegemonia do empresariado que detinha o poder advindo do capital monopolista 

nacional e internacional. Foi, então, no âmbito desse Pacto que também foi repensada a educação 

brasileira. 
                                                
 
49 Perry Anderson (2000), no texto em que faz um balanço do neoliberalismo, esclarece que para manter um Estado 
forte, no controle financeiro e que não precise sucumbir à força sindical, mas que ao mesmo tempo seja parco nos 
gastos sociais e em suas intervenções econômicas é preciso ter estabilidade monetária, mediante disciplina 
orçamentária, com a contenção dos gastos com bem-estar, mantendo uma taxa “natural” de desemprego, por meio de 
cadastro de reserva de trabalho para quebrar os sindicatos. Então, na perspectiva neoliberal, as principais ações são: 
redução de impostos sobre altos rendimentos e as rendas, para promover uma “nova e saudável” desigualdade social 
para manter ativo o desenvolvimento econômico. 
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No âmago dos projetos voltados para a educação, as políticas públicas de avaliação foram 

aos poucos adquirindo centralidade para executar a agenda necessária e se mostraram, e ainda se 

mostram, contaminadas por determinações supranacionais, cuja maioria é resultante de 

convenções, tratados, acordos e protocolos assinados e assumidos pelo governo brasileiro em 

entidades patrocinadas pelo Banco Mundial, OCDE50, UNESCO, etc. 

Essa dinâmica impressa nos processos decisórios, que é evidenciada por autores como 

Antunes (2007) e Gama (2011), é denominada nos estudos de Habermas (2003, p. 105) como 

sendo produtora de “déficits de legitimação democrática” e resulta, fundamentalmente, da separação 

inequívoca entre o círculo dos que decidem e que são responsáveis pelas decisões, do círculo 

daqueles que são atingidos pelas respectivas decisões e que deveriam cumpri-las. Habermas, 

estudioso da teoria política, utilizou essa categoria conceitual para esclarecer sobre o processo de 

democracia e participação popular vivenciado na União Europeia (UE) nos anos finais do Século XX 

e início do Século XXI, manifestando preocupação com a legitimidade das decisões e com a lógica 

que era imposta da população e os assuntos são regulados mediante negociações interestatais em 

espaços transnacionais,  afirmando que para que a população cumprisse o que era normatizado. Na 

continuidade da concepção habermasiana, verifica-se que na União Europeia há uma subtração da 

formação democrática da opinião e vontade “[...] o processo decisório predominantemente 

burocrático [...] constitui ótimo exemplo para esse déficit democrático que surge com a transferência 

dos grêmios decisórios nacionais para as comissões interestatais, formadas por representantes dos 

governos.” (HABERMAS, 2003, p. 108). 

Antunes (2007), da Universidade do Minho (Portugal), ao apresentar o surgimento de uma 

nova ordem de relações que contribuem para a configuração do Espaço Europeu de Ensino Superior 

(EEES) a partir do Processo de Bolonha (1999)51, abona as afirmações de Habermas (2003) e 

                                                
 
50 Organisation for Economic Cooperation and Development (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico) foi fundada em 1960 e abrange vinte e quatro mais importantes nações ocidentais industrializadas. Sua 
gênese encontra-se na Organização Européia de Cooperação Econômica (OECE), no ano de 1948, no contexto de 
aplicação do Plano Marshall. Mais detalhes ver Silveira (2011). 
 
51 Programa político globalmente estruturado que propõe como estratégias principalmente: i) conexões com o programa 
de liberalização da Organização Mundial do Comércio (OMC), do Acordo Geral do Comércio de Serviços (AGCS) e da 
constituição do mercado de serviços na União Europeia; ii) correspondência funcional com a economia do conhecimento, 
apoiada em trabalhador com escolarização precária; iii) tentativa de reverter a subida dos custos da expansão dos 
sistemas públicos de Ensino Superior, mantendo ou aumentando as taxas de escolarização, que é financiada por bancos 
que emprestam aos próprios estudantes, diminuindo a responsabilidade do Estado. Por outro lado, a mobilidade 
transnacional e o cosmopolitismo, a individualização das biografias e a educação/aprendizagem ao longo da vida, 
enquanto necessidades estruturais das sociedades de modernidade tardia constituem ainda dinâmicas em que ancoram 
o programa do Processo de Bolonha/EEES. 
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destaca que as políticas educativas têm sido definidas e assumidas isoladamente pelos governos e 

que são posteriormente ratificadas em fóruns constituídos que forjam uma adesão consensual 

esvaziadas de debates dos principais interessados – estudantes, professores e técnico-

administrativos – e demarcam o surgimento de um novo quadro regulatório para o Ensino Superior 

Europeu.  

De fato, no EEES, as estratégias são articuladas, segundo Antunes (2007), por condições 

como: institucionalização de deliberações que não refletem debates e decisões realizadas no 

coletivo; imposição de metas que devem ser atingidas mediante ações e meios que ficam sob a 

responsabilidade única das Instituições de Ensino Superior; evocação de mandato supranacional 

como justificativa para as medidas adotadas; e abuso recursivo de situações de política de fato 

consumado. A autora confirma que por meio da implementação dessas estratégias ocorre uma:  

 
[...] evasão à responsabilidade face às populações ou segmentos visados, por parte das 
instâncias governativas: a Comissão ou o Conselho Europeus ou a Conferência Ministerial não 
têm rosto ou não respondem perante a população; o governo nacional e os responsáveis 
políticos da tutela podem escudar-se nas instâncias e deliberações supranacionais e transferir 
o ônus da concretização destas para as entidades no terreno; o rosto do sistema e das 
decisões tomadas são os profissionais que as executam (ANTUNES, 2007, NOTA DE 
RODAPÉ, p. 2). 

 

Ao realizar uma apreciação crítica desse processo, podem-se efetivar três constatações e 

um panorama desse cenário. A primeira constatação de repercussões dessas ações europeias são 

encontradas no espaço educacional brasileiro, comprovando como o modelo regulatório adotado no 

Brasil possui similaridades e aproximações com a lógica exposta por Habermas (2003) e 

posteriormente ratificada por Antunes (2007).  A segunda constatação se estabelece na percepção 

de que os preceitos gerais (Standards), diretrizes (Guidelines) e parâmetros regulatórios do 

Educação Superior Brasileira são pautados em documentos que exprimem a carência da concreta 

participação popular. E a terceira constatação se situa no fato que o direcionamento que tem sido 

dado às políticas públicas para a Educação Superior, torna-as estratégias de efetivação e 

consolidação do Pacto Social pretendido para o Brasil.  

Como panorama desse cenário, para efeito de ilustração, aponta-se o fato de o ex-Ministro 

da Educação, Fernando Haddad, ter instituído, durante toda a sua gestão que perdurou por sete 
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anos (2005 – 2012), múltiplos atos legislativos52, dando continuidade à postura, também assumida 

pelo seu antecessor, o Ministro Tarso Genro53. Esses documentos que se tornaram consensuais no 

interior das inúmeras IES brasileiras, também passaram a retratar a indiferença dos governantes à 

participação democrática dos sujeitos envolvidos e à assunção valorativa dispensada às políticas 

públicas de avaliação superior, que produzem, simultaneamente, conflitos e controvérsias em torno 

do que é pretendido como qualidade em educação.  

Em conformidade com o Decreto nº 2.026/199654, foram instituídos procedimentos para os 

processos de avaliação de cursos, que continham parâmetros avaliativos com níveis de exigências 

que, em muitos casos, superavam a capacidade das IES e de seus atores55.  

O próprio Ministério da Educação (MEC) - por intermédio da Secretaria de Educação 

Superior (SESu)56 e de alguns de seus órgãos vinculados57, que se mostram como verdadeiras 

agências e subagências reguladoras – não conseguiu cumprir as determinações legislativas, 

atribuídas, principalmente, pela Portaria Normativa nº 1, de 11 de janeiro de 2007, que estabeleceu 

o calendário de avaliações do 1º Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), para o triênio 2007/2009; isso ocorreu devido à falta de estrutura e de recursos 

                                                
 
52 Ações autocráticas realizadas por meio de Notas Técnicas, Portarias (Normativas, Ministeriais e Interministeriais), 
Despachos etc. A cada momento o Ministério edita mais Portarias e fixa regras para que as universidades, centros 
universitários e faculdades (especialmente as mantidas pela livre iniciativa) cumpram. Somente no ano de 2010 o 
Ministro editou mais de 1.150 portarias e a Secretária de Educação Superior ultrapassou a marca de 1.400. Somando-se 
às demais Secretarias e órgãos complementares atingiram cerca de 3.000 atos. (Fonte: http://portal.mec.gov.br/). Pode-
se recorrer a Florestan Fernandes (1975) e fazer aproximações com o que ele denomina de emprego de um “padrão 
autocrático de dominação burguesa”.  
 
53 Tarso Genro permaneceu como ministro no período de 27 de janeiro de 2004 a 29 de julho de 2005, quando foi 
substituído por aquele que ocupava o cargo de Secretário Executivo do Ministério da Educação, Fernando Haddad. 
 
54 Este Decreto foi substituído posteriormente pelo Decreto nº 3.860/2001, que também foi posteriormente revogado pelo 
Decreto nº 5.773/2006. Contudo, foi garantida a manutenção da essência de regulação e controle do documento inicial.   
 
55 As metas estabelecidas para os cursos de graduação sem distinção de área do saber em relação à quantidade de 
professores doutores extrapolam a realidade até mesmo das IES públicas, contrariando, inclusive, às prerrogativas da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96 que dispõe que as universidades tenham “um 
terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado”. Ainda há a exigência de que 
os professores que tem o titulo de Doutor estejam, no mínimo, há quatro anos na mesma instituição de ensino e que 
tenham larga experiência com a docência do Ensino Superior. Dessa forma, as Comissões de Especialistas do MEC 
utilizam como critérios avaliativos para atribuir qualidade à educação metas audazes que suplantam a própria LDB. 
 
56 Conforme dados do Portal do MEC compete à Secretaria de Educação Superior (SESu) planejar, orientar, coordenar e 
supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação Superior.  
 
57 INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; CNE - Conselho Nacional de Educação; CONAES - Comissão Nacional 
de Avaliação da Educação Superior.  
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humanos para alcançar as mais de 2.400 IES e os 30.000 cursos existentes no País naquele 

período58.  

Visando a manutenção da eficácia da avaliação articulada aos mecanismos de controle e da 

regulação e reestruturar o Ministério de Educação, foi criada, em 16 de maio de 2011, por meio do 

Decreto nº 7.480, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), cujo 

principal intuito era primar pela qualidade da Educação Superior, utilizando, para isso, ações 

associadas aos processos de regulação e supervisão dos diversos cursos e IES. E mais 

recentemente, em 31 de agosto de 2012, foi proposto em regime de prioridade ao Congresso 

Nacional por meio do Projeto de Lei no. 4.372 e assinado pelo Ministro da Educação naquela época, 

Aloizio Mercadante, juntamente com a Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam 

Aparecida Belchior e o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, a criação do Instituto Nacional de 

Supervisão e Avaliação da Educação Superior (INSAES), que constitui uma autarquia específica 

para avaliar e supervisionar os cursos de graduação e as instituições federais e privadas de Ensino 

Superior existentes no Brasil. Destaca-se que a tarefa que esse órgão assumirá vem sendo 

realizada atualmente pelo INEP. 

Mais adiante, neste texto, ao analisar as reestruturações e redirecionamentos atribuídos às 

políticas de avaliações da Educação Superior, esses novos órgãos serão retomados.  Por ora, 

importa enfatizar que ambos têm como proposta contribuir com a eficácia da regulação estatal 

articulada a um modelo descentralizado e “pulverizado” de administração da educação, que põe em 

risco a legitimidade democrática dos diferentes atores das IES brasileiras. A despeito da produção 

normativa de ambos os órgãos ser prioritariamente técnica, é preciso considerar que existe o 

envolvimento de inegável atitude de decisão política. Para a elaboração dos instrumentos de 

avaliação há escolhas valorativas que não se enquadram na ideia de competência exclusivamente 

técnica, mas que invadem o campo da economia e da política e acabam contribuindo, cada vez 

mais, para configurar o status da educação como um bem de serviço, como já apontado neste 

estudo a partir das contribuições de Boito Júnior (1999 apud RODRIGUES, 2007a) 

Simultaneamente a esse panorama educacional, sobressaem determinações 

socioeconômicas transnacionais que também interferem nos padrões de qualidade atribuídos à 

educação brasileira, reforçando-a, porém, como um bem de serviço. Como exemplo, voltando há 

alguns anos, mais precisamente Junho de 2007, pode-se mencionar o Documento de Trabalho 

                                                
 
58 Dados publicados no endereço: http://emec.mec.gov.br/ 
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elaborado por Carles Solà i Ferrando, a pedido do Conselho Universitário Ibero-americano (CUIB), 

denominado de “Bases para um Plano Estratégico do Espaço Ibero-americano do Conhecimento” 

em que se articula a construção transnacional de um Espaço do Conhecimento (IEC), que, sob o 

discurso da promoção da equidade e da coesão social, objetiva estimular ações de formação, 

investigação, desenvolvimento e de transferência do conhecimento, que inclui a promoção da 

inovação. Logo na introdução do texto, no primeiro e segundo itens do documento, há a seguinte 

ressalva em relação à envergadura que é assumida pelo conhecimento nesse cenário 

socioeconômico: 
Isto tudo, desenvolvido mediante um uso intensivo das tecnologias da informação e da 
comunicação, ferramentas imprescindíveis que têm estimulado e acompanhado as profundas 
transformações da sociedade pós-industrial, tanto a nível econômico como a nível social e 
cultural. [...] Hoje, o conhecimento é crucial para instigar o desenvolvimento e deve assegurar a 
igualdade de oportunidades no acesso ao mesmo (FERRANDO, 2007, itens 1 – 2). 
 

É preciso retornar as análises já realizadas sob o ponto de vista teórico de Poulantzas 

(1979; 1980), Offe (1984 apud HÖFLING, 2001) e de Höfling (2001) quando defendem que o 

processo de definição de políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, 

bem como os arranjos e rearranjos feitos em diferentes blocos de poder e intrablocos de poder que 

perpassam toda a diversidade de instituições do Estado e da sociedade como um todo. 

Assim, a fim de garantir o convencimento, esse documento, por meio de seus idealizadores, 

lança mão do seguinte argumento: “De outra maneira, aumentaríamos a brecha entre ricos e pobres; 

ricos em conhecimento e pobres em conhecimento, uma nova faceta da mesma cicatriz que marca o 

destino de tantos seres humanos.” (FERRANDO, 2007, item 2). Dessa forma, dizendo que essa 

ação vai além de um compromisso econômico, que é, sobretudo, um compromisso político, convoca 

todos – governos e sociedade - para um pacto em torno da sociedade do conhecimento.  

Outra ação que merece destaque foi a VI Reunião de Cúpula América Latina e Caribe - 

União Europeia (ALC-UE)59 que debateu sobre a crise financeira internacional e onde foi elaborado 

uma Declaração Conjunta, a qual abordou estratégias para superar os principais desafios globais, 

bem como para incrementar a associação birregional. Essa reunião teve como temáticas principais: 

                                                
 
59 A Cúpula Ibero americana, lançada em 1991, propõe-se à consolidação de processo político, econômico e cultural no 
espaço ibero-americano orientado para a promoção de uma maior e mais eficiente inserção no cenário internacional dos 
países participantes. Essa reunião que ocorre bienalmente, em 2010 foi realizada em Madri e contou com a participação 
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto com outros Chefes de Estado e de Governo de 60 países – 33 do lado 
latino-americano e caribenho e 27 da União Européia – para discutir e elaborar estratégias que envolvia o tema “Rumo a 
uma nova etapa da associação birregional: inovação e tecnologia para o desenvolvimento sustentável e a inclusão 
social”. 
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as iniciativas de cooperação em ciência e tecnologia, meio ambiente, energia, integração regional, 

migrações, drogas e segurança, entre outras áreas.  

Nesses planos estratégicos, emergidos desses acordos transnacionais, fica claro que a ideia 

de globalização adotada requer um novo perfil profissiográfico60 para atuar em empresas 

multinacionais, exigindo profissionais que dominem habilidades técnicas e tecnológicas, que sejam, 

também, multifuncionais.  Não se podendo desconsiderar que o incremento tecnológico gera uma 

tendência ao desemprego no setor secundário, fica também destacado, nesse documento 

anteriormente citado, a necessidade de estimular os investimentos para fomentar a educação 

permanente, preferencialmente ministrada nos próprios postos e setores de serviço, bem como a 

contribuição para a formação do cidadão empreendedor.  

Para o proletariado, esse tipo de conhecimento, tratado em acordos estratégicos como o 

ocorrido na VI Reunião de Cúpula América Latina e Caribe - União Europeia (ALC-UE), está na 

contramão da sua real necessidade e reforça a materialização do que é chamado por Gramsci 

(2000) de Estado Educador. 

Na perspectiva do Estado Crítico, o proletariado, por sua vez, precisa se apoderar do 

conhecimento que também é produzido pela ciência, mas que seja destituído de função primordial 

de força produtiva do capital. A apreensão do conhecimento pode contribuir para a promoção do 

autoconhecimento e poderá levar à superação da alienação.  

Entende-se no presente estudo, que o conhecimento que supera a alienação dos 

acontecimentos sociais pode ser compreendido como conhecimento revolucionário, ou seja, aquele 

que deve ser assumido prioritariamente como direito social, portanto, aquele que seria significado 

pela atitude propositiva de transformar-se a si próprio e a sociedade na qual está inserido. Infere-se 

                                                
 
60 Perfil profissiográfico é a definição das competências necessárias para um determinado cargo ou função que são 
consideradas como condicionantes imprescindíveis para a otimização do desempenho organizacional e profissional 
(FAIAD et. al., 2012). Esse termo é utilizado em gestão de pessoas, no que consiste no processo de seleção e 
treinamento, e se refere à indispensabilidade do mesmo no desenvolvimento de ações de aprendizagem, no âmbito 
formal ou informal, que visem otimizar o desempenho competente no trabalho. Dentro dessa perspectiva é concebido o 
entendimento de “formação continuada” que também é compartilhado nos espaços universitários, que tem nas diferentes 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação o fornecimento de um mapeamento de insumos 
que delineiam as ações de educação que venham a constituir o currículo, na medida em que possibilita a determinação 
aspectos mínimos a serem abordados nos diferentes componentes curriculares obrigatórios de um determinado curso 
superior. O perfil profissiográfico dos cursos de graduação brasileiros são monitorados e avaliados continuamente, tanto 
na sua composição quanto no alinhamento que o aproxima daquilo que é determinado pelo MEC por meio do Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). Como aponta Faiad et. al.(2012, p. 394), é mais do que uma proposta “[...] de se colocar o homem certo no 
lugar certo, mas de se pensar no indivíduo com maior probabilidade de se adaptar ao contexto de trabalho em que será 
inserido com base na compatibilidade entre suas características pessoais e as demandas do cargo pleiteado.” 
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que esse conhecimento não pode ser objeto de alienação e deve ser dotado de caráter 

transformador.  

Vale destacar ainda que esse tipo de conhecimento revolucionário vai em sentido contrário 

daquele pretendido pelo Pacto da Sociedade do Conhecimento, que para atender às demandas 

mercadológicas prescreve um tipo de conhecimento pragmático com valor agregado e que atenda 

às necessidades emergenciais das relações tecidas em prol de uma sociedade capitalista.  

 As Instituições de Ensino Superior brasileiras, com o intuito de auxiliar a essa realidade 

produzida pelas relações capitalistas neoliberais, adotam medidas congruentes com aquelas 

derivadas da mesma lógica que permeia o Tratado de Bolonha e que são assumidas em encontros, 

convenções e conferências internacionais. As instituições que constituem o EEES – Espaço Europeu 

de Ensino Superior, a fim de assumir as necessidades do mercado em relação à produção de mão-

de-obra qualificada, adotaram as seguintes estratégias: criação de consórcios entre as 

universidades de modo a facilitar a mobilidade acadêmica61; estímulos ao financiamento educacional 

para aqueles que não conseguem vagas em instituição pública - como os brasileiros Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES)62 e Programa Universidade para Todos (Prouni)63; implantação de 

novas estratégias para a captação de recursos junto às agencias de fomento à iniciação e à 

investigação científica; incentivos à docência através de cursos específicos para professores que 

atuam no sistema público de ensino; políticas para fomentar e até mesmo exportar a produção do 

capital intelectual64.  

                                                
 
61 Registra-se que essa ação foi realizada tanto na esfera pública como privada. 

62 Programa do Ministério da Educação (MEC) que é destinado à concessão de financiamento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais não gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  Passou a ser exigido, para aqueles que concluíram o Ensino Médio a 
partir deste ano  2010,  a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A taxa efetiva de juros do FIES é de 
3,4% ao ano para todos os cursos e as inscrições são feitas através do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES) , tendo 
como atuais agentes financeiros o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Os estudantes financiados pelo FIES 
em cursos de licenciatura, pedagogia ou normal superior, em efetivo exercício na rede pública de educação básica e 
estudantes graduados em medicina, integrantes de equipe de saúde da família oficialmente cadastrada poderão trocar o 
seu trabalho pela quitação das parcelas do FIES (Fonte: http://sisfiesportal.mec.gov.br ) 
63 Esse programa, criado em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005, tem como finalidade 
a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores em instituições privadas de Educação 
Superior. Em contrapartida, o governo federal oferece isenção de alguns tributos às IES que aderem ao Prouni. Os 
candidatos são selecionados pelas notas obtidas no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio conjugando-se, desse 
modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos. Desde 2007, o Prouni - e 
sua articulação com o Fies - é uma das ações integrantes do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE (Dados do 
http://prouniportal.mec.gov.br/) 
 
64 Gaudêncio Frigotto (2009) ao abordar este verbete no Dicionário da Educação Profissional em Saúde - EPSJV – diz 
que se trata de uma noção produzida pelos intelectuais burgueses para explicar o fenômeno da desigualdade entre as 
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Vale destacar que a existência de uma colaboração estreita entre o Brasil e os países da 

União Europeia, da América Latina e do Caribe para traçar planos para a educação é considerada 

válida neste estudo, pois se acredita que a integração e a colaboração estreita transnacional 

promovem trocas de experiências de sucessos relativos às práticas educacionais, o que possibilita 

empreender diálogos para potencializar a diluição das fronteiras no que concerne à produção do 

conhecimento. 

  Essa colaboração, sem nenhuma dúvida, contribui para que a universidade cumpra uma 

das suas principais finalidades sociais, a produção e a disseminação do conhecimento científico. 

Compactuando com o pensamento de Gama (2011, p.1), é preciso ressaltar que a lógica que 

permeia as ações voltadas para a Educação Superior Brasileira e latino-americano e caribenho não 

podem ser fundamentadas na coerência pautada por uma “perversa recomposição do capitalismo 

[europeu] que engloba a Educação Superior, subsume-a ao controle do mercado e a inclui como 

mercadoria valorizada no comércio de serviços.” 

Nesse aspecto, destaca-se que o processo avaliativo para o projeto de Educação Superior 

no Brasil deve ter como fio condutor uma lógica pautada por princípios qualitativos e democráticos. 

Para ratificar esse pressuposto, expõe-se aqui o que Verhine e Freitas (2012) escreveram no artigo 

intitulado “A avaliação da Educação Superior: modalidades e tendências no cenário internacional.” 

 
Não há como compreender as transformações da educação, no âmbito da globalização e da 
internacionalização do Ensino Superior, sem levar em conta as práticas de avaliação. Os 
governos atuais vêm atribuindo à avaliação um papel importante na reforma dos sistemas 
educativos onde ela é revista como instrumento de legitimidade de poder em muitos países e 
eficaz organizadora de reformas em educação. Essas reformas se relacionam com as grandes 

                                                                                                                                                                              
 
nações e entre indivíduos ou grupos sociais, sem, contudo, explicitar os fundamentos reais que produzem esta 
desigualdade. Assim, ele atribui ao fato da burguesia deter a propriedade privada dos meios e instrumentos de produção 
que dá a ela, a classe capitalista, o poder de compra numa relação desigual da única mercadoria, que é a força do 
trabalho, que de fato é de propriedade dos trabalhadores e possibilita a eles munirem-se com o que é necessário para 
viver. Então, o feito das pessoas de investirem em si mesmas no campo educacional e/ou da saúde, e, por conseguinte, 
influenciar o crescimento econômico, gera um capital humano, pois o componente da produção que decorre da instrução 
é um investimento em habilidades e conhecimentos que aumenta as rendas futuras semelhantes a qualquer outro 
investimento em bens de produção com expectativa de retornos financeiros. Esse conceito, conforme apresenta 
Gaudêncio Frigotto, estudado por Theodore Schultz desde o final da década de 1950 e exposto em uma obra 
denominada “Capital Humano” em 1973, contribuiu para a elaboração de uma fórmula, fruto de uma perspectiva 
extremamente positivista e funcionalista, utilizada pela teoria econômica marginalista para justificar a desigualdade 
social: a variação de desenvolvimento maior ou menor entre países ou a mobilidade social dos indivíduos que dantes 
eram explicados por A (nível de tecnologia), K (insumos de capital) e L (insumos de mão-de-obra) agora recebia um 
novo fator, o H (capital humano) como potencializador do fator L. Assim sendo, pode-se inferir que isso leva, recorrendo 
à teoria de Karel Kosik (2002), a uma pseudoconcreticidade, pois estava posto que aqueles países que quisessem 
passar da condição de subdesenvolvidos para desenvolvidos, deveriam investir mais no fator H, ou seja, no capital 
humano.    
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metas sociais e econômicas de cada país que, por sua vez, estão também relacionadas ao 
processo de globalização que afeta, direta ou indiretamente, as Instituições de Educação 
Superior (IES) em suas práticas e finalidades [...]. Neste contexto, [...] nascem dois modelos de 
avaliação de Educação Superior. Um é de caráter externo às instituições e enfatiza a 
regulação, o controle e a hierarquização, em busca de eficiência e de produtividade e o 
estabelecimento de rankings para efeitos comparativos entre as instituições. O outro modelo, 
por sua vez, adota a perspectiva da valorização dos problemas que acontecem no interior das 
instituições e enfatiza o processo de autoavaliação, com base nos princípios de participação e 
de gestão democrática das instituições. Esta é uma perspectiva de avaliação, de natureza mais 
interna, de orientação formativa e processual, que tem seu correlato mais forte na 
transformação qualitativa e no papel precípuo da universidade como produtora de cultura e de 
conhecimentos (VERHINE; FREITAS, 2012, p. 16-17). 

 

Observa-se, portanto, que os princípios e valores que contribuem para a institucionalização 

da cultura de avaliação da Educação Superior, pretendida como democrática e democratizante, nem 

sempre tem subsidiado a formulação de políticas públicas para esse nível de ensino.  

Essa assertiva é reforçada por Verhine e Freitas (2012), que a fim de atender às 

prerrogativas de supervisão e regulação exercidas pelo Estado levam muitas IES a tomarem para si 

o modelo de avaliação que dá ênfase aos aspectos de produtividade que as insere positivamente em 

rankings e adotarem um estilo de gestão administrativo-acadêmico articulado com pressupostos do 

sistema capitalista de produção, que desloca a educação de sua função social: a formação humana.  

 
 

1.3  Sistema de ensino e de avaliação  
 

 
A partir das análises feitas por três grandes educadores, cada qual com sua concepção de 

mundo e sociedade e, portanto, entendimento do que é a educação brasileira, buscou-se 

estabelecer um paralelo e analisar os fatos que vêm se dando e que estão articulados à atuação do 

Estado no que diz respeito ao atendimento das pressões advindas do campo político e econômico 

que contribuem para configurar o que é chamado de “sistema de ensino” e, por conseguinte, 

“sistema de avaliação.” Em decorrência, para apreender o sentido e o significado do sistema de 

ensino como mediação do sistema nacional de avaliação, recorreu-se, principalmente, às 

contribuições oriundas de autores como Cury (2002, 2008, 2013), Saviani (2007, 2008a, 2008b, 

2008c, 2010, 2013), e Azevedo (1959).  

Cury (2008) atribui ao capitalismo a lógica de organização do Sistema de educação 

brasileiro como fruto da organização da própria sociedade. Em contrapartida, encontram-se, de um 

lado, aqueles que são dominantes no modo de produção capitalista e, por esse motivo, 
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considerados responsáveis pela organização do trabalho e, de outro, os que se encontram 

subsumidos pelo trabalho. O autor assegura que o ensino e a educação são permeados por essa 

lógica e que, desse modo, é difícil ter um sistema unificado de ensino e educação.  

    
Com efeito, o capitalismo é uma forma histórica de organização da existência social na qual se 
radica um sistema de produção de tal modo que os capitalistas, proprietários dos meios de 
produção, mesmo competindo entre si, regulamentam a organização do trabalho. De outro 
lado, os trabalhadores, também concorrendo entre si na busca por trabalho, não possuem o 
direito institucional à alocação ou distribuição dos produtos da organização do trabalho [...]. 
Resulta daí uma desigualdade sistêmica que é congênita à sociedade capitalista ainda que 
dentro de um movimento contraditório. Dessa forma, o conceito de sistema único de educação 
ou mesmo o de sistema unificado de educação tem como desafio maior o horizonte da 
igualdade, cujo motor maior não se radica na escola, mas no próprio sistema social (CURY, 
2008, p. 1118-1119). 

 

Nesse destaque de Cury (2008) há a clareza de como o ensino e a educação são frutos das 

relações sociais, econômicas e políticas, ao mesmo tempo em que contribuem fortemente para 

consolidar as relações entre explorador e explorados, que fornecem, consequentemente, um modelo 

de ensino para o explorador e outro para o explorado. Essa organização se contrapõe à lógica de 

um sistema de educação unificado.  

Recorrendo a Saviani (2008b), é possível encontrar o sinônimo para o termo sistema, o qual 

significa reunir, ordenar, coligir, porém, sua significação, só é dada pela não exclusão da intervenção 

humana nesse conjunto de elementos articulados entre si.  

 
[...] sistematizar é, pois, dar, intencionalidade, unidade à multiplicidade. E o resultado obtido, 
eis o que se chama de sistema. Este é, então, produzido pelo homem a partir de elementos 
que não são produzidos por ele, mas que se lhe oferecem na sua situação existencial. E como 
esses elementos, ao serem reunidos, não perdem a sua especificidade, o que garante a 
unidade é a relação de coerência que se estabelece entre os mesmos. Além disso, o fato de 
serem reunidos em um conjunto não implica em que os elementos deixem de pertencer à 
situação objetiva em que o próprio homem está envolvido. Por isso, o conjunto de um todo, 
deve manter também uma relação de coerência com a situação obtida referida (SAVIANI, 
2008b, p. 77). 

 

De forma bastante incisiva, Saviani (2008b) apresenta como ponto de desconfiança o 

questionamento sobre a existência, no Brasil, de uma organização que pode ser denominada de 

“sistema educacional.” Nesse sentido, o autor afirma que sistema é caracterizado como relação 

dialética pela existência de intencionalidade (sujeito-objeto), de conjunto (unidade-variedade) e de 

coerência (interna e externa). O autor sugere, inclusive, que o sistema educacional brasileiro tem a 

sua organização mais aproximada do delineamento de uma estrutura e ainda acrescenta que a 
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estrutura, apesar de significar o envolvimento de elementos articulados entre si; remetendo também 

ao sentido de conjunto, difere de sistema porque 

 
A estrutura implica, portanto, a própria textura da realidade, pois indica a forma como as coisas 
se entrelaçam entre si, independente do homem e, às vezes, envolvendo o homem (como no 
caso das estruturas sociais, políticas, econômicas, educacionais, etc.). O sistema implica uma 
ordem que o homem impõe à realidade. Entenda-se, porém: não se trata de criar a realidade. 
O homem sofre a ação das estruturas, mas, na medida em que toma consciência dessa ação, 
ele é capaz de manipular a sua força, agindo sobre a estrutura de modo a lhe atribuir um 
sentido (SAVIANI, 2008b, p. 82). 

 

A estrutura corresponde ao plano concreto, ou seja, aos elementos que se apresentam ao 

homem na concretude da realidade, enquanto que a existência efetiva do sistema requer 

intencionalidade associada à consciência dessa realidade, assegurando, ao mesmo tempo, a 

conexão entre as partes e entre o todo e as partes, sem detrimento das especificidades destas.  

O estabelecimento prévio de objetivos e finalidades com um fim comum, assim como a 

organização dos recursos para se atingi-los, possibilita inferir que há a sistematização de uma 

estrutura. Todavia, para que haja de fato a formação do sistema, é preciso haver intencionalidade 

nas atitudes dos indivíduos. Os objetivos não podem ser divergentes, não obstante, haverá somente 

a formação de uma estrutura ao em vez de um sistema. 

Para a manutenção do conjunto que dá significação ao sistema, conforme alerta Saviani 

(2008b), há a necessidade de sustentar a articulação da coerência interna com a externa. Do 

contrário, ela será mera abstração, causando a desarticulação do todo, ou seja, do sistema, e 

tornando-se simplesmente estrutura, respectivamente, esvaziando-se em construções “teóricas.” 

Partindo desse pressuposto, ao analisar o sistema brasileiro, verifica-se que há carência de 

uma concepção educacional, fruto de ações crítico-reflexivas, que imprima à tarefa a distinção de 

atividade intencional comum e deixe explícitos os fundamentos, função e contribuição social 

pretendida para a educação brasileira. Para se pensar a atividade educacional, de forma 

sistematizada, Saviani recomenda 

 
[A concepção educacional] condição necessária para a existência do sistema, não será 
possível sem essa reflexão radical, rigorosa e de conjunto que permitirá passar da consciência 
comum à consciência filosófica da práxis. Só a partir daí é que será possível inserir a educação 
na totalidade da práxis histórica, onde assumirá a sua verdadeira significação humana 
(SAVIANI, 2008, p.88). 
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O status legal do termo sistema nacional de educação, conforme instituído na Constituição 

Federal (1998), remete ao fato de que é a União que deve estabelecer as diretrizes e bases da 

educação nacional, sendo que também preconiza que haja colaboração para organizar os sistemas 

de ensino entre as esferas de governo, pretendendo assim, um Sistema Nacional de Educação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 199665, cujo teor vigora como expressão jurídica de uma concepção nacional de educação, veio 

não só para institucionalizar o que já havia se tornado constitucional, mas também para sistematizar 

a educação nacional, visando a uma práxis intencional comum que levasse à construção do 

proposto sistema educacional. Entretanto, Saviani (2008c), ao abordar a função sistematizadora 

contida na última LDB, esclarece que no próprio documento legal, no Titulo V, o termo sistema é 

utilizado somente do ponto de vista da entidade administrativa66 e na perspectiva do ensino67. O 

referido autor afirma também que essa terminologia, quando articulada à educação brasileira, tem 

sido empregada com acepções diversas e de uso impróprio.  

 
O fenômeno dos sistemas nacionais de ensino generalizou, na educação, o uso do termo 
sistema que se configurou como uma espécie de termo primitivo não carecendo, pois, de 
definição. Daí sua polissemia com as imprecisões e confusões decorrentes, o que nos impõe a 
exigência de examinar, preliminarmente, o significado da expressão “sistema educacional”. Na 
base do uso difuso do conceito de sistema na educação está a noção de que o termo “sistema” 
denota conjunto de elementos, isto é, a reunião de várias unidades formando um todo. Daí a 
assimilação do conceito de sistema educacional a conjunto de unidades escolares ou de rede 
de instituições de ensino (SAVIANI, 2008c, p.215, GRIFOS DO AUTOR). 

 

Como preconiza a atual LDB, a educação nacional, é composta pela Educação Básica68 e a 

Superior. Porém, de acordo com o que foi apresentado por Saviani (2008c), não se pode falar num 

“Sistema de Educação Superior”, pois os níveis de ensino se apresentam somente como partes 

(desconexas) que pertencem ao todo, sendo, destarte, o Ensino Superior somente mais um aspecto 
                                                
 
65 Após mais de três décadas a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -  Lei nº 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961 -  é aprovada em 1996 uma nova LDB, que teve como pano de fundo o movimento da 
redemocratização do país, que se mostrou mais decisivos no final da década de 1980 e início da década de 1990 do 
século XX inclusive, permeado por discussões, fóruns, manifestos. Mas tem que se considerar que as lutas de 
interesses, bem como o envolvimento de setores de toda a sociedade também contribuíram para aproximar esse 
movimento, que era entendido como uma prática democrática, de mecanismos articulados às políticas neoliberais.  
 
66 Federal, distrital, estadual ou municipal.  
 
67 Dermeval Saviani (2008a) declara que nesse documento legal, os termos educação e ensino, assim como escolar, são 
usados indiferentemente, tendo, assim, o mesmo significado.  
 
68 A Educação Básica Brasileira constitui-se do Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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do sistema educacional brasileiro. Em outras palavras, o Ensino Superior é uma das partes do todo, 

que apesar de ter as suas especificidades próprias e ser determinado por uma multiplicidade de 

elementos, não demonstra convergência entre suas finalidades com as que são propostas para os 

outros níveis e modalidades da educação, não evidenciando qualquer continuidade entre estes 

níveis de educação que demonstrasse garantir e manter uma unicidade.    

A Lei nº 9394/96, apesar de exprimir a unidade de vários elementos que compõe um todo, 

num modo dinâmico, todos esses elementos na realidade, não mantêm relação recíproca, chegando 

até mesmo a se contrapor uns aos outros e à lógica necessária para a formação de um sistema de 

educação. Por tal lógica, que não foi dada pela atual LDB, já era pensada por Fernando Azevedo, 

em janeiro de 195969 - quando redigiu o Manifesto dos Educadores e denunciou que após ter se 

passado um quarto de século do primeiro Manifesto, as diversas esferas do aparelho escolar 

mantiveram a mesma estrutura que ele caracterizou como desconexa, incongruente e desarticulada. 

A unidade que solicitou há mais de 50 anos não significava uniformidade, mas o 

reconhecimento da multiplicidade e das reais necessidades das partes para o êxito do todo, sem 

sobrepor o todo às partes. O autor faz uma chamada para que o Manifesto de 1959 fosse 

considerado não um grito de guerra dos educadores, mas um movimento para a tomada de 

consciência da realidade vivenciada naquele período e para que houvesse, também, uma retomada, 

que ele caracterizou como franca e decidida em defesa da “educação democrática, da escola 

democrática e progressista que tem como postulados a liberdade de pensamento e a igualdade de 

oportunidades para todos.” É a chamada para aquele tipo de conhecimento pretendido, anunciado e 

delineado no primeiro capítulo desse estudo, que foi denominado como revolucionário.  

Anos depois, considerando a realidade brasileira, ainda se pode constatar a falta de 

unicidade no âmbito da educação. Dentre os impeditivos para a obtenção de um “sistema de ensino” 

pode-se destacar a desarticulação existente entre as políticas públicas para a Educação Básica 

daquelas que são pretendidas para o Ensino Superior. Tal desarticulação contribui para aumentar o 

                                                
 
69 Esse documento, publicado em várias revistas de educação e também pela mídia impressa da época, tinha a função e 
a obrigação, conforme considerado por Fernando de Azevedo na época, de transmitir à população, 25 anos do primeiro 
Manifesto dos Pioneiros (1932), que se iniciava uma nova etapa do movimento de reconstrução educacional. O autor 
relata que esse novo Manifesto é produzido em outras circunstâncias, caracterizando o atual documento como menos 
doutrinário, mais realista e positivo, na linha, porém, do pensamento da mesma corrente de educadores. O primeiro 
Manifesto, o autor considerou que foi elaborado na perspectiva de ser um plano de ação para o futuro da nação, 
contudo, não foi executado. Ele, inclusive, afirmou que durante um quarto de século houve avanços e recuos, contudo as 
iniciativas do maior alcance, foram aquelas que sob a responsabilidade direta ou sob a inspiração de alguns dos 
signatários do Manifesto dos Pioneiros, constituíram-se em planejamentos, parcialmente executados, ou ações isoladas.  
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distanciamento desses dois níveis de ensino, inclusive, no que se refere ao acesso. Em vista disso, 

pode-se inferir que ainda não foi totalmente superada a dualidade vivenciada no contexto 

educacional e também da Educação Superior no final da primeira metade do século XX, como já 

mencionado anteriormente na introdução deste estudo, resultando em poucos escolarizados e 

muitos analfabeto-funcionais. 

Tal assertiva, relacionada à desigualdade social, é alentada por Cury (2008), que atribuiu 

também ao ordenamento jurídico o reforço dado às disparidades existentes entre as classes sociais. 

Não se pode esquecer que esses documentos legais retratam as políticas públicas e também as 

políticas educacionais utilizadas no Brasil.  

 
Ora, essa desigualdade, própria da dualidade social, repercutiu e ainda repercute, a partir de 
nossa história nacional, na educação, mesmo que esta última, proclamada direito social, tenha 
sido fruto de longa conquista democrática. O ordenamento jurídico pode ser um bom patamar 
de leitura e de compreensão de como a desigualdade impactou a educação escolar (CURY, 
2008, p. 1.119). 
 

O autor da citação situa a questão do entendimento de educação como direito social e como 

elemento preponderante para a organização do sistema de educação brasileiro e até mesmo da 

história da humanidade. Ainda adverte que a escola reflete a produção da dualidade social. Todavia, 

cabe aqui destacar que a instituição escolar além de refletir, também produz e reproduz essa 

dualidade como pressuposto para o funcionamento da engrenagem da sociedade de consumo. 

Em decorrência, entende-se ser necessário a proposição de ações que revertam essa 

dualidade já instalada e diminuam, cada vez mais, o distanciamento entre a Educação Básica e a 

Educação Superior. Tal distanciamento foi ainda mais intensificado em decorrência da 

descentralização das responsabilidades administrativas, que atribuiu às esferas municipal, estadual 

e federal funções reguladoras e implementação de políticas que, de modo geral, não possuem 

garantia de intercomunicação. Essa questão nos alerta sobre o princípio de responsabilidade que o 

Estado possui em realmente garantir a educação enquanto direito social e constitucional. 

A forma como se vem pensando a Educação Superior para os próximos anos também 

merece atenção em função dos distanciamentos que apresenta. Após longo período de tramitação, 

foi sancionada a Lei nº 13.005/2014, aprovando o novo Plano Nacional de Educação70 (PNE 2014-

                                                
 
70 Desde 1934 já é recomendado a existência do Plano, contudo em 1962, logo após a promulgação da primeira LDB, é 
que elaborado o primeiro PNE. Em 2001, foi aprovado um PNE com vigência até 2011. Esse PNE possuía diretrizes e 
metas que enfatizavam o acesso e permanência na escola, erradicação do analfabetismo, valorização dos profissionais 
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2024) que apresenta 10 diretrizes, 20 metas e 254 estratégias para serem cumpridas até 2024. 

Dentre as metas, cinco são direcionadas ao Ensino Superior e dentre elas, destacam-se duas que já 

vinham impactando diretamente as políticas de avaliação da Educação Superior: as metas de 

número 12 e 13.  

Em relação à meta de número 12, que objetiva “elevar a taxa bruta de matrícula na 

Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada 

a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento 

público”, diante do desequilíbrio quantitativo que existe entre as IES públicas e privadas, dificilmente 

será alcançada sem recorrer aos investimentos do capital privado na “educação-mercadoria.” No 

PNE anterior (2001-2010) a meta projetada para a taxa de matrícula na Educação Superior era 30%. 

Contudo, mesmo com o desenvolvimento de políticas de incentivo ao acesso ao ensino universitário, 

principalmente com programas como o Prouni e o Fies, só se atingiu uma percentagem de cerca 

12%71.  

Apesar do MEC prever uma significativa expansão das vagas nos cursos superiores de 

instituições públicas – com mais 40% de estudantes ingressantes – e de fato ter ocorrido o 

incremento na criação de novas IES, campi universitários de IES já consolidadas e novos cursos na 

esfera pública, contraditóriamente, ainda convivemos com o processo de ociosidade de vagas de 

cursos presenciais. 

Conforme já destacado, uma das ações articuladas ao Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE para diminuir esse índice de ociosidade, que em 2004 estava acima de 740 mil 

vagas, vem sendo o Prouni. Em decorrência desse cenário, Araújo e Menezes (2014) afirmam que 

as IES particulares passaram, de certa forma, a pressionar o governo, objetivando o acesso aos 

recursos do programa. Os autores, a partir da análise da dinâmica desse programa, buscaram 

apreender quais são os atores que, de fato, vem ganhando com essa ação. Para tal, investigaram 
                                                                                                                                                                              
 
da Educação, diversidade educacional e novas tecnologias. Destaca-se que, no ano 2010, foi realizada a Conferência 
Nacional de Educação (CONAE), precedida de congressos municipais e estaduais, cuja temática é “Construindo um 
Sistema Nacional Articulado de Educação: o Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”. 
Contudo, devido à ineficiência de um acompanhamento e de uma real análise avaliativa da execução das metas e 
objetivos levaram o país a ficar por três anos sem um documento que norteasse as políticas públicas educacionais.  
 
 
71  Nesse mesmo período, nos outros países foram constatados os seguintes percentuais em relação ao acesso dos 
jovens entre 18 e 24 na universidade: Argentina=35%; Canadá=62%; Coréia do Sul=60%; Cuba=50%; Escandinávia= 
70%; EUA=60%. Esses dados foram apresentados por Maria Ieda Costa Diniz, Diretora de Desenvolvimento da Rede 
IFES/SESu/MEC, quando abordava em julho de 2013, a temática do Reuni - Programa de Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais em evento realizado pelo INEP/MEC.  
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quais eram os critérios de acesso, os tipos de bolsa, as exigências em termos de qualidade de 

ensino e os mecanismos de controle criados pelas instituições para acompanhar a implementação 

da política. E chegaram a conclusão de que o Prouni tem beneficiado muito mais “os atores sociais 

privatistas [que] tiveram êxito em influenciar as decisões governamentais em prol das expectativas 

do mercado.” (ARAÚJO; MENEZES, 2014, p. 609). 

 
[...] apresentamos alguns pontos em torno dos quais se desenvolveram as principais disputas 
de interesses no jogo político que contextualizou a formulação do PROUNI. [...] observamos 
que os atores privatistas foram os grandes ganhadores, uma vez que conseguiram influenciar a 
elaboração de um programa amplamente favorável à atuação das instituições de Ensino 
Superior. Houve intervenção de atores sociais que buscaram, desenvolvendo lobby junto ao 
governo ou aos parlamentares, influenciar a definição dos mecanismos de implementação do 
programa. Os atores sociais ligados às IESP formaram o principal grupo que atuou nesse 
processo político, algumas vezes de forma explícita, mas, na maioria dos casos, de forma 
implícita, oculta, atuando nos bastidores do Planalto ou do Congresso (ARAÚJO; MENEZES, 
2014, p. 627-628). 

 

Assim, a expansão da Educação Superior vem sendo posta como uma prerrogativa de 

estratégia conjunta de entidades representativas dos setores públicos e privados. No entanto, 

contraditoriamente, constata-se que em 2010 havia mais de 40 mil vagas ociosas nas universidades 

públicas e 1,5 milhão nas instituições privadas, conforme anunciado pela Agência do Senado em 

201172. Também foi divulgado como resultado do Censo da Educação Superior de 2011 os 

seguintes números: em torno de 58.346 vagas em IES públicas e 1.483.471 nas particulares, 

conforme minudenciado no gráfico 1. 

 

 

 

 

                                                
 
72 No dia 15 de junho de 2011, foi discutido o futuro do Ensino Superior brasileiro, em audiência pública realizada pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), que ao debater as metas do segundo Plano Nacional de Educação 
(PNE), em discussão na Câmara, defendeu a ampliação dos investimentos gerais em educação no país, de 7% para 
10% do produto interno bruto (PIB), até 2020. Contudo, foram unânimes ao declararem que o grande gargalo do Ensino 
Superior está no ensino básico. [...] O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação 
(CNE), Paulo Speller, para cumprir a meta nº 12 sugeriu: investimento na qualidade da educação básica; 10% do PIB 
para o setor; educação ser declarada como "política prioritária do Estado". A presidente da Associação Nacional dos 
Pós-Graduandos, Elisângela Lizardo, defendeu aumento dos investimentos em ciência e tecnologia como forma de 
"ampliar a possibilidade de produção de riqueza" no Brasil. A senadora Ana Rita (PT-ES) demonstrou preocupação com 
a deficiência de professores nas universidades públicas. (Fonte: AGÊNCIA DO SENADO 
http://www12.senado.gov.br/noticias) 
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Gráfico 1 - Vagas Ociosas/ Organização Acadêmico-Administrativa - Brasil e Regiões.  

 
Fonte: Censo da Educação Superior 2011. 

 

Pode-se inferir, portanto, ser incongruente pensar na expansão do Ensino Superior somente 

pelo aspecto quantitativo, relacionado às vagas, pois é evidente o hiato entre a Educação Básica e o 

Ensino Superior, o qual revela que grande parte da população não dá continuidade aos estudos, 

abandonando-o no Ensino Médio, ou até mesmo o Ensino Fundamental. É preciso articular a 

quantidade à qualidade dos processos para aumentar o percentual da população que conclui o 

Ensino Superior, que está um pouco acima de 6%73. 

Outra estratégia apresentada para favorecer a concretização do número de matriculados na 

Educação Superior é a proposta de consolidação de processos seletivos nacionais e regionais para 
                                                
 
73 No ano de 2010 ingressou nas séries iniciais do Ensino Fundamental 14.409.910 estudantes, no Ensino Médio 
8.357.675, enquanto que na Educação Superior 1.732.613. No mesmo ano foram considerados como concluintes: 
2.473.073 no Ensino Fundamental, 1.797.434 no Ensino Médio e somente 826.928 estudantes no Ensino Superior. 
(Fonte: Dados do EDUCA Censo da Educação Básica – INEP, 2010, Resumo Técnico de 2010. Referência aos 
estudantes concluintes de 2009 – MEC/INEP/DEED). Então, percebe-se que somente 17% dos ingressantes do Ensino 
Fundamental concluem essa etapa, enquanto que do Ensino Médio, esse percentual alcança 22% e no superior, 48%. 
As disparidades quantitativas entre o número de estudantes ingressantes na educação básica e os que concluem o 
Ensino Superior é extremamente significativa - São mais de 13 milhões e meio – e retrata o impacto que as políticas tem 
sobre a educação brasileira. 
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acesso à Educação Superior como forma de superar exames vestibulares isolados. É preciso refletir 

sobre as implicações dessa ação para a autonomia universitária, que deriva de ações que emanam 

da Reforma Universitária de 68, quando foram instituídos os processos de vestibulares unificados.  
 

Entre as medidas propostas pela Reforma, com o intuito de aumentar a eficiência e a 
produtividade da universidade, sobressaem: o sistema departamental, o vestibular unificado, o 
ciclo básico, o sistema de créditos e a matrícula por disciplina, bem como a carreira do 
magistério e a pósgraduação. [...] Quanto ao vestibular unificado e classificatório, verifica-se 
que, no momento de sua implantação, exerceu dupla finalidade: racionalização no 
aproveitamento do número de vagas e admissão do ingresso não para determinado curso, mas 
para determinada área de conhecimento. A introdução do vestibular unificado como recurso 
para tornar mais racional a distribuição de vagas vai se revelar problemática poucos anos 
depois (FÁVERO, 2006, p. 34). 

 

As implicações trazidas pela meta 13 - que articula diretamente a elevação da qualidade da 

Educação Superior à ampliação do aumento da proporção de professores stricto sensu para 75%, 

sendo que o mínimo desse total deverá ser de 35% doutores – levam a refletir sobre a necessidade 

de superar o que está em sua aparência.  

Então, com o auxílio de Silva Júnior (2007), pode-se apreender como que as reformas do 

Estado e da Educação Superior propostas durante o primeiro período de governo liderado pelo 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, consistiam na ininterrupção do legado deixado pelo governo de 

Fernando Henrique Cardoso. Ao dar destaque às políticas dessa ocasião, o autor aponta como a 

continuidade do Pacto Social, apoiada na Teoria do Capital Humano, transformou-se em estratégia 

de governabilidade.  
 
A produção da ciência, da tecnologia e da inovação parece posta como centro da dinâmica 
para o crescimento econômico, e todo o sistema educacional é subordinado à economia por 
mediação das políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica. Ainda que sob o 
discurso da centralidade educacional, a cultura e a educação são deslocadas para segundo 
plano [...] por força das alianças realizadas para a eleição, de um lado, e o jugo do capital 
financeiro internacional, de outro e a premência da produção do novo pacto social (SILVA 
JÚNIOR, 2007, p. 98). 

 

Essas alianças previam, segundo Silva Júnior (2007) um sistema de Educação Superior que 

atendesse às necessidades impostas pela competitividade do mercado globalizado e à 

complexidade das relações entre os setores público e privado. Nessa perspectiva, a ideia do 

empoderamento financeiro de uma nação estava diretamente associada ao desenvolvimento da 

ciência e, por consequência, ao tecnológico, como defende o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, 
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Roberto Amaral74 (apud SILVA JÚNIOR, 2007), quando destaca que o nível de um país, no campo 

da ciência e tecnologia, está articulado aos indicadores que apontam para o número de doutores 

formados anualmente e a presença da ciência nacional na bibliografia internacional.  

Desse modo, os percentuais de docentes com pós-graduação stricto sensu exigidos nesses 

indicadores trazem, em sua essência, o ressurgimento da “ciência de viés pragmático” que legitima 

uma política que é resultante das “[...] relações estabelecidas entre a sociedade civil e o Estado que 

são mediadas, agora, por um paradigma político ancorado na ciência em vez de na democracia.” 

(SILVA JÚNIOR, 2007, p. 103).  

Destaca-se, também, que esses percentuais contemplados pela meta 13, já estão presentes 

desde 2012, no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, presencial e a distância, que 

subsidia os atos autorizativos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de cursos tecnólogos, de licenciatura e de bacharelado, que é utilizado pelo banco de 

Avaliadores do INEP.  

Constata-se, por conseguinte, que as estratégias do PNE (2014-2024) estão diretamente 

articuladas ao Instrumento de Avaliação e Regulação do Ensino Superior e, ainda mais que o 

atual PNE também vem servindo para legitimar o que já vinha sendo (re)configurado para a 

Educação Superior mediante às políticas de avaliação.  

Por exemplo, ao verificar as estratégias que decorrem dessa meta, observa-se: a) aperfeiçoar 

o SINAES, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão; b) expandir a cobertura do 

ENADE, de modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas; c) fomentar o 

processo contínuo de autoavaliação das IES, fortalecendo a participação das CPAs, bem como a 

aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente; d) promover a melhoria da qualidade 

dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação 

aprovado pela CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das redes de Educação 

Básica; e) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando suas atividades para a 

pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu; f) substituir o 

ENADE aplicado aos ingressantes dos cursos de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

– ENEM; g) promover a formação de consórcios entre instituições públicas de Educação Superior, 

assegurando maior visibilidade nacional e internacional; h) elevar gradualmente a taxa de conclusão 

                                                
 
74 Cientista político, foi Ministro da Ciência e Tecnologia entre 2003 e 2004. 
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média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas e privadas, de modo que, 

em 10 anos, pelo menos 75% dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 

75% no ENADE.  

Apesar de verificar que as metas arrojadas75 constantes no PNE 2014-2024, bem como que 

as estratégias adotadas remetem para a parceria público-privado, observa-se que o documento não 

faz menção à colaboração do setor particular. É contraditório perceber que a redação do documento 

converge para o segmento das IES públicas, enquanto que as ações pretendidas, se não forem 

pensadas mediante à participação das IES privadas, não terão como atingir as metas estipuladas. 

Mais uma vez reforça-se a ideia de dois sistemas de ensino caracterizados e diametralmente 

distintos entre si, o público e o privado. 

Desse modo, extrai-se que o PNE 2014-2024, que é considerado um documento de 

construção “coletiva”76, do qual deveria emanar a formulação de políticas públicas educacionais que 

convergissem para a superação dos conflitos decorrentes das relações de poderes entre as esferas 

- municipal, estadual e federal, como também aqueles decorrentes dos diferentes grupos sociais, 

permitindo o resguardo dos direitos fundamentais da educação e à adaptação às peculiaridades 

regionais e sociais, contraditoriamente, tem outros efeitos. Percebe-se que esse documento produz 

uma dinâmica que promove que o gerenciamento desses conflitos seja geralmente realizado por 

instituições/organizações, que de acordo com seus interesses políticos e econômicos, influenciam 

no redirecionamento das políticas públicas, favorecendo um determinado grupo social - geralmente 

aquele que detém vantagens de processos produtivos do capital, em detrimento de outros. 

Cury (2002) ao analisar as implicações relativas ao governo federal, que tem a 

responsabilidade, especialmente, financeira sobre a Educação Superior apresentou o nó que coloca 

o Brasil cada vez mais dependente das diretrizes provenientes da influência dos órgãos 

internacionais, sobretudo, de caráter econômico-financeiro.  

 

 

 

 

                                                
 
75 Arrojadas diante da realidade brasileira apresentada no final do PNE 2001-2011. 
 
76 Apesar de considerar que a produção coletiva desse documento está alinhada a uma racionalidade que produz 
“déficits de legitimação democrática”.  
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[...] fator que na década de 1990 avultou de maneira muito significativa foi a presença dos 
órgãos internacionais, distinguindo-se os órgãos multilaterais de financiamento como as 
agências do Banco Mundial (do tipo BID e BIRD), dos órgãos voltados para a cooperação 
técnica (do tipo UNICEF e UNESCO). Como os caminhos da globalização implicaram a 
reforma do Estado e como esta significou um grande afastamento do Estado de vários campos 
de atividade, com o enxugamento das contas públicas, boa parte dos investimentos em 
educação não foi contemplada com a poupança interna. Desse modo, o investimento externo 
acertado junto a Bancos – investimento que é dívida a pagar – foi mais do que um empréstimo. 
Ele veio acompanhado de critérios contratuais (nem sempre transparentes) e mesmo de 
metodologias já predefinidas. Se, de um lado, a vinculação orçamentária amortece o impacto 
deste fator, por outro lado, a dependência a tais liames não pode ser desprezada (CURY, 
2002, p. 178). 

 

Por sua vez, Saviani (2013) faz algumas considerações sobre a relação entre sistema 

nacional, políticas e planejamento educacional e defende que para promover uma educação que 

atenda às necessidades dos brasileiros é preciso analisar qual é a racionalidade que configuram as 

políticas educativas.  

 
No campo da educação há, pois, uma estreita relação entre o sistema e o plano, o que põe 
em pauta a exigências de se considerar, de forma articulada, o Sistema Nacional de Educação 
e o Plano Nacional de Educação. Isso porque para que o sistema permaneça vivo e não 
degenere em simples estrutura burocratizando-se, é necessário manter continuamente, 
em termos coletivos, a intencionalidade das ações. Isso significa que em nenhum momento 
se deve perder de vista o caráter racional das atividades desenvolvidas. E o plano 
educacional é exatamente o instrumento que visa introduzir racionalidade na prática 
educativa como condição para se superar o espontaneísmo e as improvisações que são 
o oposto da educação sistematizada e de sua organização na forma de sistema 
(SAVIANI, 2013, p.8, GRIFOS NOSSOS). 

 
 

A despeito das metas e estratégias, o PNE 2014-2024 tem potencial para se tornar um 

instrumento de gestão pública da educação brasileira. Para tanto, é preciso um constante 

acompanhamento e avaliação do alcance das metas no decorrer desses dez anos. No entanto, 

convém ressaltar que essa mesma ação não correspondeu às expectativas em relação ao PNE 

anterior. Posto isso, na tentativa de evitar o mesmo erro, o documento legal que rege o decênio atual 

impõe que o INEP deverá, bienalmente, monitorar e avaliar, mediante instrumentos apropriados, o 

alcance das metas estabelecidas. Será, portanto, mais uma empreitada para um órgão que tem 

sempre múltiplas atividades represadas.  

Percebe-se, entretanto, que conforme o período histórico brasileiro, há o predomínio de um 

determinado tipo de racionalidade que justificam a implantação e a implementação de determinadas 

políticas educacionais e como situa Cury (2013), essas racionalidades convergem para uma 

realidade específica de educação “[...] como direito social tem longa história em nosso país e 
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apresenta-se com duas realidades: a do reconhecimento como valor para alcançar legalmente a 

cidadania. E a outra, que alude a um valor que ainda é uma ilusão.” (CURY, 2013, p.26). 

Na tentativa de entender como essas racionalidades foram se constituindo, é preciso retornar 

ao período logo após a República, quando diante da crise do capitalismo associada à urbanização 

sofrida, a educação brasileira se viu em situação de miséria e “A República [...] não trouxe a 

confirmação das expectativas que gerara, uma vez que atravessada por um liberalismo oligárquico 

cuja ênfase na vontade do individuo mascarava as desigualdades socialmente produzidas.” (CURY, 

2013, p.27). 

Assim, com o apoio de Saviani (2013), identificam-se as diferentes racionalidades que 

predominam desde o início do período republicano até os dias atuais. O primeiro tipo de 

racionalidade surge, quando a partir da década de 1930, mais propriamente em 1932 com o 

documento do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, os educadores pleiteavam para a 

nação uma educação pautada em uma racionalidade científica77.  Desse modo, as ações voltadas 

para a educação, que se constituía no plano da educação do Estado Novo (1937-1945) serviram 

como um instrumento para Getúlio Vargas exerce o controle dos ideais políticos-ideológicos em 

nosso país e que atinge seu ápice com a promulgação em 20 de dezembro de 1961 da primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aporte legal educacional que trazia expressamente um 

plano que se resumia, segundo Saviani (2013, p.9), na “distribuição de recursos para os diferentes 

níveis de ensino.” 

A racionalidade científica, com o movimento de 1964, cede lugar para a racionalidade 

tecnocrata. Os planos educacionais passam a expressar a subordinação do Ministério da Educação 

ao Ministério de Planejamento, objetivando o controle oriundo do regime militar e o esvaziamento 

dos conflitos sociais mediante a ausência de legitimação política. Contrapondo-se à situação anterior 

                                                
 
77 É preciso destacar que as políticas e debates que nesse período resvalam na espaço acadêmico brasileiro são 
provenientes do conhecimento técnico, advindo do Positivismo, que incitou a criação da universidade brasileira, no 
período imperial, no qual já se detectava uma racionalidade científica. O pensamento liberal, ou o pensamento da 
racionalidade científica, produzido pelo movimento do positivismo e do pensamento católico conservador, se mostra no 
período do  Governo Vargas, como instrumento de controle que auxiliaria na construção de um projeto de nacionalidade, 
apoiado no tripé Pátria- Religião-Família, tendo a educação como chave para formar o homem brasileiro como elemento 
da produção, necessário ao progresso da nação. Entretanto a razão cientificista já norteava os rumos da educação no 
Brasil, e particularmente da Educação Superior, desde o Brasil Império. A questão do controle e de suas formas, bem 
como a da criação da universidade é tensionada em torno de três posições, segundo Barros (1986), quais sejam a 
liberal, a cientificista e a católica-conservadora. Essas posições são pautadas nos modelos alemão, napoleônico e 
coimbrão. Enquanto os interesses do tipo católico-conservador giram em torno da religião, representando a posição 
“anti-ilustrada”, os interesses do liberal e do cientificista, este fundado na valorização da ciência, e aquele no humanismo 
científico, se voltam para a autonomia do indivíduo e a laicização da vida moral, representando o “tipo ilustrado” 
(SILVEIRA, 2011) 
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vivenciada em nosso país, durante os anos de 1985 a 1989, há a prevalência da racionalidade 

democrática, que dispersou os recursos e contribuiu para o surgimento de práticas clientelistas. 

(SAVIANI, 2013; FERREIRA; FONSECA, 2013) 

A partir da década de 1990, para readequar a educação à sociedade globalizada, a política 

educacional assume como característica a racionalidade financeira. A abertura dos setores de 

serviço intensifica a oferta da educação como mercadoria, seja como educação-mercadoria e da 

mercadoria-educação. Nesse período já sob o governo de FHC, como prerrogativas para a 

elaboração das políticas públicas, o Estado deveria ter seus gastos reduzidos e as políticas eram 

definidas com o intuito de atrair o capital financeiro internacional.  Conforme salienta Ferreira e 

Fonseca (2013, p. 15), nesse período, “com a forte presença da ideologia neoliberal, foi palco de 

uma profunda desmotivação na prática de planejar as políticas públicas.” Consolida-se, portanto, 

 
[...] o recuo do Estado como mediador fulcral das relações sociais capitalistas, em comparação 
com o período do outro no contexto do Estado de Bem-Estar Social. A ideologia neoliberal, que 
emergiu na globalização, questiona o papel do Estado e impõe o mercado como o espaço que 
passa a regular a sociedade. Dessa maneira o planejamento deixa de ser uma função 
necessária, tanto pela falsa ideia de que o mercado é suficiente (e neutro) para regular a 
sociedade, quanto pela ausência de perspectiva de desenvolvimento em mundo agora 
assentado no capital financeiro. O Estado passou a ser encarado como um problema e, 
consequentemente, a política se resumiu à governança e um mundo de especialistas e 
gerentes (FERREIRA; FONSECA, 2013, p. 15). 

 

Ao longo da década de 1990, procurando solucionar os problemas sociais com vista a uma 

relação harmoniosa entre Estado – em processo de desestatização, Sociedade Civil e agentes 

econômicos, o controle passou a ser feito pelas inúmeras agências reguladoras que foram criadas 

nos âmbitos municipal, estadual e federal. Essas agências tinham a função de manter equilibrada a 

implementação de políticas que garantisse a ação do Governo, bem como o acesso dos usuários e a 

concessão de serviços públicos, como a educação. (FERREIRA; FONSECA, 2013). 

Ainda nesse período, o PNE pretendido para a sociedade brasileira, que foi promulgado pela 

Lei nº 10.172/2000, gerou polêmicas, pois possuía metas significativas sem ter recursos financeiros 

apropriados. No momento atual, conforme afirma Saviani (2013) 
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[...] nos encontramos hoje no interstício entre duas CONAES (Conferências Nacionais de 
Educação): uma realizada em 2010 e outra que está sendo prevista para 2014. A primeira 
postulou a instalação de um sistema nacional de educação e um plano nacional de educação 
consequente, capaz de introduzir a racionalidade social no sistema [...] No entanto, sem ter 
entrado na pauta a organização do sistema nacional e com o projeto do PNE ainda não 
aprovado, não superamos na atual conjuntura o embate vivido por ocasião da elaboração do 
PNE 2001-2010, quando a racionalidade financeira prevaleceu sobre a racionalidade social. 
Assim sendo, tudo indica que a próxima CONAE deverá reiterar os termos da anterior 
(SAVIANI, 2013, p.10).  

 

Percebe-se, portanto, que apesar dos ajustes, por vezes significativos nas políticas 

educacionais, a lógica racional que é impressa nos Planos Nacionais de Educação reiteram a 

inocuidade dos mesmos em nosso país e contribuem para (re)configurar o cenário educacional e, 

por extensão, a Educação Superior.  

Desse modo, sabe-se que a matriz de racionalidade é produtora de políticas públicas 

educacionais e se encontra subjacente nos planos, programas, projetos, etc, cujos resultados de 

implementação produzem dados e informações para as pesquisas e estatísticas que contribuem 

para a (re)configuração de novas políticas, ao mesmo tempo que são supervisionadas e controladas 

para a retroalimentação do sistema no intuito de se garantir a manutenção do principio ideológico da 

referida matriz de racionalidade.   

A proeminência da educação na sociedade, nessas últimas décadas, também foi o foco dos 

estudos de Mello (1991), desenvolvidos no Grupo de Estudos de Políticas Públicas de Educação. 

Estes foram realizados para colaborar com o Projeto denominado “Educação para a Cidadania”, 

chancelado pela USP. A autora, em 1991, apresentou uma síntese do debate daquele período da 

história, alinhando-se à ideia da educação como estratégia central de desenvolvimento articulada às 

questões das inovações tecnológicas relacionadas à organização e gerenciamento do trabalho, 

compreendendo isso como nova forma de exercício da cidadania.  

 
A necessidade de enfrentar novos padrões de produtividade e competitividade, impostos pelo 
avanço tecnológico, está levando à redescoberta da educação como componente essencial 
das estratégias de desenvolvimento.  
Nos países industrializados mais adiantados já se tornou evidente que o conhecimento, a 
capacidade de processar e selecionar informações, a criatividade e a iniciativa constituem 
matérias-primas vitais para as economias modernas. Deslocam-se, assim, as prioridades de 
investimentos em infraestrutura e equipamentos para a formação de competências cognitivas e 
sociais da população. Esse deslocamento leva a que a educação adquira centralidade nas 
pautas governamentais e na agenda de debates que buscam caminhos para uma 
reestruturação competitiva da economia, com equidade social (MELLO, 1991, p. 8-9). 

 

Essa mesma centralidade continua sendo dada à educação duas décadas depois. 

Comprovando essa tese, o Estado, para amenizar as pressões sofridas e possibilitar o alcance das 
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metas projetadas no PNE (2014-2024) para a Educação Superior, vale-se das IES particulares para 

concretizar as políticas de expansão e de acesso ao Ensino Superior. Assim, lança mão do crédito 

estudantil mediante o FIES e o Prouni78. Ou ainda, incentiva a criação de monopólios de empresas 

privadas, que oferecem a educação como mercadoria de consumo, competindo nos preços e, 

infelizmente, para garantir os valores compatíveis com o poder aquisitivo da maioria da população, 

faz um sucateamento da educação, ofertando-a com baixa qualidade. Mais uma vez, constata-se 

que a Educação Superior ainda é tida como problema de Governo e não de Estado. Mas quais os 

dispositivos que condicionaram a educação nesses parâmetros?  

Como resposta a esse questionamento, destaca-se o texto no qual Saviani (2008c) discorreu 

sobre a temática o “Sistema Nacional de Educação”, na 31ª Reunião Anual da Anped79 dando 

continuidade à discussão realizada sobre “As políticas educacionais e o pacto federativo.” Nesse 

texto, o autor nomeou quatro tipos de obstáculos que impedem a organização do sistema nacional 

brasileiro, e que, ao mesmo tempo, contribuem para que a educação seja um problema de Governo 

e não de Estado:  

 
[...] os obstáculos econômicos, traduzidos na tradicional e persistente resistência à manutenção 
do ensino público; os obstáculos políticos, expressos na descontinuidade das iniciativas de 
reforma da educação; os obstáculos filosófico-ideológicos representados pelas ideias e 
interesses contrários ao sistema nacional de educação; e os obstáculos legais, 
correspondentes à resistência à aprovação de uma legislação que permita a organização do 
ensino na forma de um sistema nacional em nosso país (SAVIANI, 2008c, p. 1). 
 

O autor conclui dizendo que o regime de colaboração pode ser uma estratégia para superar 

os obstáculos de ordem econômica80, política81, filosófico-ideológica82 e legal83. Ele também afirma 

                                                
 
78 O Programa Universidade para Todos (Prouni) somado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ao Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu), ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica 
ampliam significativamente o número de vagas na Educação Superior, contribuindo para um maior acesso dos jovens à 
Educação Superior. (Dados do http://prouniportal.mec.gov.br/) 
 
79 Trabalho preparado por solicitação do Grupo de Trabalho número 05, GT Estado e Política Educacional, que foi 
apresentado na 31ª Reunião Anual da ANPEd, em Caxambu, no período de 19 a 22 de outubro de 2008, com o intuito 
de fomentar debates mediante, a proposta do Ministério da Educação de elaboração do Plano de Desenvolvimento da 
Educação, um programa de metas voltado para o enfrentamento dos problemas que o país vem enfrentando no âmbito 
da educação básica. 
80 O autor ressalta a necessidade de romper as já naturalizadas e tradicionais atitudes de descuido associadas à 
resistência de se fazer investimentos em educação. Completa dizendo que a educação como prioridade não pode ficar 
só no discurso, pois na prática os investimentos são escassos e insuficientes.  
 
81 A descontinuidade das políticas educativas, que são alteradas ou redirecionadas a cada governo, em virtude de se 
desejar fazer reformas, foi apontada por Dermeval Saviani como o segundo obstáculo. Para superá-lo, segundo o autor, 
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que deve haver uma melhor definição e delimitação das atribuições de cada ente federado, a fim de 

se promover a atuação de todos na mesma direção para que comunguem também do mesmo 

objetivo: ter um Sistema Nacional de Educação o qual ofereça a toda população brasileira, nas 

mesmas condições, uma educação de qualidade. É essa a mesma educação aclamada por Azevedo 

(1959), aquela que liberta o pensamento, que revoluciona as ideias e a si próprio. 

Ainda assim, mais de meio século depois, a qualidade da educação pública ainda soa como 

utopia para os brasileiros, pois para atender às exigências emergentes e imediatas, impostas pelo 

modo de produção e de consumo, as políticas educacionais também se (re)estruturam pela 

necessária qualificação em função das exigências dos modos de produção do mercado de trabalho. 

Essa (re)estruturação intensifica as premissas que reorganizam as ações implementadoras da oferta 

da “instrução” básica à população brasileira.  

Portanto, a partir das relações de produção, consumo e trabalho emerge a necessidade de 

controlar o que vem sendo proposto como educação. Para executar essa tarefa de supervisão e 

controle, são utilizados diferentes programas de avaliação para os diferentes níveis de escolaridade, 

que são concretizados mediante procedimentos e instrumentos de avaliação para todos os tipos de 

níveis de ensino. No caso da Educação Superior, primeiro foi o Programa de Avaliação de Reforma 

Universitária (PARU), Grupo para a Reformulação da Educação Superior (GERES), o Exame 

Nacional de Curso (ENC), vulgo “Provão” e, em seguida, com a implantação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) no Governo Lula, a autoavaliação, a avaliação de curso 

e o ENADE84.  

No intuito de garantir esse modelo de educação, o controle se materializa por meio das 

políticas públicas de avaliação apoiadas na legislação educacional que é, muitas vezes, alvitrada 

pelas reformas comprometidas com as conjunturas políticas e ideológicas instruídas por uma 
                                                                                                                                                                              
 
há a necessidade de organizar o sistema nacional de educação com metas claras de longo prazo e dar consistência e 
continuidade às políticas públicas. Incluam-se, nesse rol, as políticas de avaliação.  
 
82 Dermeval Saviani (2008b) ressalta que a luta por um sistema público em âmbito nacional também foi enfraquecida 
pela visão positivista e liberal no inicio do período republicano. Os positivistas, adeptos ao movimento de desoficialização 
do ensino, não assumem a bandeira da educação e do sistema nacional de educação. Enquanto os liberais, por sua vez, 
sustentavam a tese da iniciativa privada para gerir a economia e a educação.   
 
83 A Constituição de 1988 não explicita a noção de sistema nacional de educação em conformidade com significado do 
termo asseverado por Dermeval Saviani (2008b). Segundo esse autor, esse fato acaba instituindo um obstáculo de 
ordem legal, pois constitucionalmente, o que é fixado, são as normas para a cooperação entre os entes federados, tendo 
em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional.  
 
84 O Programa Nacional de Avaliação das Universidades Brasileiras (PAIUB) não foi mencionado, por ser considerado 
como uma proposta de avaliação que nasce no seio da academia e tem o perfil democrático e participativo.   
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(re)formatação na matriz de racionalidade. Essa perspectiva crítica não é nova, assim como 

Azevedo (1959), anos mais tarde Cury (2008) aponta a extensão territorial e geográfica como 

obstáculo para concretizar o Sistema Nacional de Educação. Esse fato, porém, não é empecilho 

para o controle e a regulação do que é chamado de Sistema Nacional de Avaliação, pois as 

limitações fronteiriças e geográficas são superadas pela utilização de tecnologias, como o e-MEC, 

que controlam em tempo real todas as IES do Brasil.  

Embora tenda a concordar com Saviani (2008b), no que tange a não concretização do 

Sistema Nacional de Educação, na medida em que o processo de  avaliação voltado para o Ensino 

Superior considera a Educação sob a forma sistêmica, assume-se nesta tese a utilização do 

significado “sistema”, por compreender que a (re)configuração do Ensino Superior é 

produzida/producente/produto da racionalidade de diferentes relações de conflito social e, portanto, 

interdependentes e pertencentes a uma unidade.  

Constata-se, pois, que essa nova racionalidade que organiza a educação nacional está 

sofrendo um rearranjo mediante: a inserção dos programas sociais que visam atender uma parte da 

população que não tinha acesso à Educação Superior; e a introdução de ferramentas tecnológicas 

como tentáculos para controlar a efetivação e os resultados das políticas públicas. Apesar de ser 

incontestável que esse fato inaugura uma nova fase, será que essa racionalidade, que se pretende 

mais social, irá superar a racionalidade financeira que estava alinhada às políticas neoliberais, bem 

como os resquícios das outras racionalidades que ainda se fazem presente?  

Até o presente momento, analisou-se neste estudo o tópico referente à consolidação do 

campo de estudo das políticas públicas e o tópico que abordou o Sistema Nacional de Educação. No 

primeiro foi possível compreender como as conjunturas circunstanciais delineiam os princípios, 

diretrizes (guidelines) e padrões (standards) que trazem implicações diretamente na (re)organização 

das políticas educacionais. Já no segundo, mediante as discussões realizadas, foi possível 

apreender as diferentes racionalidades e articulações que (re) modelam as políticas públicas, o 

planejamento e, consequentemente, o cenário educacional brasileiro. Dessa proposta de síntese, 

pode-se inferir que:  

i) a intencionalidade humana, como tônica desse “sistema nacional” deve ser fruto da 

consciência como processo de desalienação e superação do mesmo para além de uma 

estrutura; 
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ii) a organização do plano de recursos financeiros deve atender a educação como 

prioridade social e não como estratégia neoliberal justificada pelas demandas 

imediatas das relações com o mercado; 

iii) os objetivos e finalidades internos e externos previstos para todos os níveis de 

escolaridade devem convergir para uma concepção de educação calcada em princípios 

éticos e humanitários, geradora do conhecimento revolucionário; 

iv) a educação se perpetue como direito social, imprimindo coerência interna e externa ao 

próprio Sistema Nacional de Educação, para descaracterizar a pretensão de um ensino 

elitista que atende aos anseios das relações capitalista.  

Assim, o Sistema de Educação Nacional poderá assumir o duplo status – da legalidade e da 

legitimidade e será compreendido, a partir da materialização das políticas públicas. 

A partir das inferências que foram estabelecidas como síntese dos tópicos até então 

aventados neste estudo, pretende-se, nos próximos capítulos, discutir a dinâmica do processo de 

avaliação e regulação, como um aprofundamento de sua historicidade a partir da década de 1970 

até os dias atuais, analisando a matriz de racionalidade inerente ao SINAES e, de forma especifica, 

a criação da SERES e do INSAES.  
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2 REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO: DINÂMICA ANTECESSORA DO SINAES  
 

 
Este capítulo tem como propósito apresentar uma análise sintética acerca do processo da 

avaliação do Ensino Superior brasileiro que antecederam à implantação do SINAES, apresentando 

as tensões e correlações de forças que produzem - ao mesmo tempo em que são produtoras e são 

produzidas - a (re) configuração do cenário da Educação Superior.  

Desse modo, a presença dos procedimentos de avaliação para esse nível de escolaridade, 

apesar de recente na história política-educacional brasileira, vem demarcando a consolidação de 

ações neoliberais, instituindo blocos de poder e se mostrando como um significativo método de 

apreensão da realidade. 

Então, com o intuito maior de preservar os fundamentos que estão articuldados aos princípios 

marxianos, pretende-se, neste momento desta tese, ultrapassar as análises da realidade atual e 

pontual, conectando-as à historicidade que se resvalam na atualidade e que é materializada 

mediante às contradições postas pelas múltiplas determinações que envolvem todos os atores 

dessa História. 

Destarte, algumas questões a investigar irão nortear e ser foco de análises das 

particularidades e singularidades das políticas de avaliação para a Educação Superior. São elas: 

Quais as contradições e mediações promovidas pelos diferentes governos antes do período Lulista e 

em que medidas elas contribuem para um determinado tipo de conformação? É possível apreender 

as inflexões postas mediante documentos que fundamentam e potencializam as ações neoliberais? 

Como são feitos o controle e a regulação nos diferentes momentos históricos e qual é a matriz de 

racionalidade que se reflete nos diversos períodos?  

Essas e outras questões serão abordadas com a finalidade de apreender os determinantes 

que interferem dialeticamente com a avaliação externa e interna das IES e vem repercutindo no 

delineamento de todo Ensino Superior brasileiro. Pretende-se, portanto, trabalhar a análise de 

alguns documentos buscando identificar os indicativos dessa (re)configuração.   

Diante do exposto, parte-se da premissa, assim como recomenda Verhine e Freitas (2012), 

que não há como compreender as transformações da Educação Superior propostas por meio das 

reformas educacionais desvinculadas das práticas de avaliação, pretende-se, nesta parte do texto, 

abordar a dinâmica de avaliação e regulação da Educação Superior, a partir de reflexões advindas 

do poder sociometabólico do capital, que imprimiu grandes modificações vivenciadas em termos de 

processos de trabalho, correlacionando-a a universidade enquanto produtora do conhecimento.  
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Essa lógica que vem se produzindo/produz o panorama da Educação Superior, encontra 

respaldo para aprofundar seu entendimento nos estudos de Fernandes (1975) sobre o 

desenvolvimento do capitalismo na história brasileira. Assim, todo esse processo de reorganização e 

de realinhamento da educação aos ditames do mercado e do sistema de produção, faz parte de um 

fenômeno articulado ao projeto expansionista do capital de abrangência global, apontado pelo autor 

como o Capitalismo Monopolista85. A síntese apresentada por Castelo (2011) contribui para o 

entendimento,  

 
Nesta nova fase, também chamada de capitalismo monopolista, os Estados Unidos surgem 
como a potência imperialista central. A principal novidade é o surgimento das grandes 
corporações multinacionais, com suas ramificações comerciais, industriais efinanceiras de 
alcance global. Tais empresas operam com novos padrões de produção, planejamento, 
concorrência, logística, comunicação, marketing e propaganda. Desta forma, as grandes 
multinacionais, em comunhão com os Estados imperialistas, criam mecanismos até então 
inimagináveis de controle externo nos países dependentes, originando um “imperialismo total” 
(CASTELO, 2011, p. 291-292 GRIFOS DO AUTOR). 

 

No Brasil, essa forma de capitalismo monopolista vai se tornando mais incisiva com a 

instalação da ditadura militar, pois o controle do Estado que assegurava a estabilidade política era 

um dos fatores de propensão para essa transição do capital, que tem por característica a inserção 

de empresas potentes do mercado mundial no solo brasileiro que introduzem novas metodologias de 

mercados, principalmente pelo uso de ferramentas tecnológicas, modificando os processos da 

sociedade como um todo. 

Apesar de contribuir para o desenvolvimento econômico, as empresas nacionais que não 

acompanharam essa dinâmica foram subsumidas pelas grandes corporações de capital estrangeiro, 

principalmente em setores considerados como extremamente produtivos, instituindo e/ou 

incrementando o grau de dependência econômica dos países considerados como desenvolvidos, 

sob a forma de dominação imperialista. (CASTELO, 2011; FERNANDES, 1975) 

Nesse contexto, as frações de classe que estavam na frente do Estado articuladas aos 

interesses privatistas supranacionais contribuíram para reorganizar e recompor o poder da classe 

burguesa, e assim, implementar medidas, principalmente por meio das políticas públicas capazes de 

impulsionar e dar maior eficiência ao processo de obtenção de lucro. Esse movimento atingiu 
                                                
 
85 Destaca-se que Fernandes (1975) apoiado em autores de bases marxistas, buscou entender o desenvolvimento do 
capitalismo mundial considerando a exploração entre as nações dispostas na estrutura global. Assim, ao analisar as 
relações entre dominantes e dominados que se estabaleciam no âmbito político, cultural e econômico. Desse modo,  o 
autor situa três etapas temporais do capitalismo na sociedade brasileira: o moderno (1808 – 1860), o competitivo (1860-
1950) e o monopolista (a partir da década de 1950). 
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também outros setores da sociedade, como a educação e a saúde, consolidando a dependência 

brasileira.  

Com a dependência econômica reforçada, as estruturas da sociedade brasileira foram 

mantidas assegurando a expansão da “mundialização do capital” (CHESNAIS, 1996). Destaca-se 

que esse processo de conservar para garantir o desenvolvimento do capital foi chamado por 

Fernandes (1975) de “modernização conservadora.” Outras facetas contraditórias desse processo 

foram apontadas pelo sociólogo: a revolução industrial gerou mais oportunidade de emprego com 

salários mais substanciosos, entretanto, uma grande parcela da população ficou à margem desse 

processo; apesar de aumentar a capacidade financeira de consumo, os preços inflacionados 

produziam novos intermediários; os trabalhadores tiveram seus salários depreciados, enquanto que 

uma pequena fração burguesa se empoderava e acumulava mais bens valorativos; na dimensão 

política, poucos tinham acesso aos direitos sociais. Aumenta o abismo entre as classes sociais e a o 

estado de miséria, não só na dimensão econômica, mas política e cultural.  

Assim sendo, vale destacar que, nas duas últimas décadas do século XX, ocorreram 

transformações substanciosas na economia política do capitalismo86 as quais implicaram diretamente 

no mercado de trabalho brasileiro. Essa dinâmica foi intensificada, principalmente pela abertura 

comercial iniciada nos fins dos anos 1980 e provocou profundos impactos com a exigência 

mercadológica de introduzir novos modelos de organização da produção e de qualificação da força 

de trabalho.  

Por conseguinte, também as formas e os mecanismos de regulamentação e atuação estatais 

sofrem alterações, buscando formas de compensação para as deficiências advindas do mercado 

que privilegiavam processos econômicos de concentração do capital e potencialização do monopólio 

produtivo.  

Nas considerações de Fontes (2010) no seu texto “Novas encruzilhadas e velhos 

fantasmas”87, a década de 1980 foi o período em que o neoliberalismo foi imposto explicitamente aos 

                                                
 
86 Eric Hobsbawm (1995) em sua obra “Era dos extremos: o breve histórico” destaca que, devido às crises vivenciadas 
pelo capitalismo no século XX, é possível identificar três momentos diferenciados nos quais o capital procura se 
redirecionar para manter seu poder de expansão: o primeiro momento, denominado de “Era da Catástrofe” (1914-1945), 
é caracterizado por um cenário marcado por guerras entre nações e duas guerras mundiais, com um momento de 
profunda depressão entre elas. O segundo, a “Era do Ouro” (1946-1970), constata-se certo desenvolvimento econômico 
e transformação social. No terceiro momento (1970 e ainda em curso), que é tomado pela incerteza e pela crise mundial 
em todas as dimensões – social, econômica, política etc – é denominado de “Era do desmoronamento”. 
 
87 Texto que prefaciou o livro “Encruzilhadas da América Latina no Século XXI” publicado em 2010 e organizado por 
Rodrigo Castelo Branco.  
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países da America Latina por agências internacionais com o apoio de uma elite nacional, 

hegemônica naquele momento – denominadas pela autora de capital-imperialistas, o qual ao mesmo 

tempo em que “modernizou” a vida social,  

 
[...] teria cometido um engano dramático ao esmagar o Estado com algumas das privatizações 
e ao aprofundar a desindustrialização e o desemprego. [...] o receituário proposto é um Estado 
forte e que promova o desenvolvimento econômico, amenizando, se possível, o sofrimento dos 
mais vulneráveis, para assegurar uma inserção competitiva na ordem internacional (FONTES, 
2010, p. 16). 

 

Como forma de sobrevivência e garantia de inserção competitiva, as empresas passaram a 

exigir cada vez mais a qualidade88 nos mecanismos de produção, consolidando a concepção da 

Teoria do Capital Humano.   Essas novas exigências do capital afetaram fundamentalmente as 

relações de trabalho e, cada vez mais solidificado, o discurso falacioso da qualidade total89 saiu dos 

muros das fábricas, envolveu toda a população e se tornou referência para qualificar, inclusive, as 

condições de vida.  

Diante desse quadro perpetuado até os dias atuais, constata-se uma polarização nas relações 

trabalhistas provocada e regulada, inclusive, pelo Ensino Superior – os qualificados e os não 

qualificados. Os primeiros, em menor número, são aqueles que têm condições financeiras de se 

qualificar – nem que seja por meio da obtenção de financiamentos oficiais, possuem estabilidade no 

emprego e acesso aos direitos trabalhistas e sociais. Os segundos, menos qualificados e 

representantes da grande massa da população, vivem inseridos em atividades trabalhistas 

precárias, mal remunerados e de contratação provisória. 

Uma das autoras que faz destaques a respeito desse cenário é Mello (1991) que ao sintetizar 

e organizar os debates que ocorreram no Grupo de Estudos de Políticas Públicas de Educação 

(USP) realiza uma análise acerca da “educação como política pública e, portanto, inserida – embora 

não exclusivamente – no conjunto das ordenações e intervenções do Estado” (p.7) e já chamava 

atenção para o seguinte aspecto:  

 

                                                
 
88 Como trazido em nota explicativa anterior a partir de Frigotto (2009), o Capital Intelectual pode ser considerado como 
o investimento em si mesmo como influência, ou até mesmo para influenciar o crescimento econômico, gera um capital 
humano.  
 
89 É considerado como falacioso, pois a principal preocupação não se assentava na qualidade de vida do trabalhador ou 
da população, mas, sim priorizava o incentivo à maior rentabilidade do capital investido, visando produzir mais com 
menor custo e alta lucratividade. 
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A educação, neste caso, está convocada também, e talvez prioritariamente, para expressar 
uma nova relação entre desenvolvimento e democracia, como um dos fatores que podem 
contribuir para associar o crescimento econômico com a melhoria da qualidade de vida e a 
consolidação de valores da democracia (MELLO, 1991, p.9). 

 

Essa convocação que situa a educação como prioridade, torna-a, também, estratégia de 

desenvolvimento econômico. Contudo, esse “modelo de educação” recomendado nesse  texto 

redigido por Mello (1991), é essencialmente instrumentalizador e tem como proposta formar o 

trabalhador de execução para novos padrões de produtividade e competitividade90. Nessa 

perspectiva, a escola/instituição de ensino, é a produtora de conhecimento e o seu produto é o 

próprio conhecimento.  

Para atender satisfatoriamente a essa proposta instrumentalizadora, o trabalhador deve 

dominar conhecimentos tecnológicos para produzir para o mercado. Essa concepção de educação 

está além da mercantilização do ensino, porque compreende a instituição educacional, de qualquer 

grau, como uma organização voltada para a produção do conhecimento como capital imaterial. 

Nessa mesma lógica, as universidades devem ser equipadas com laboratórios para produzir 

conhecimento, patenteá-los, vender e cobrar royalties. A imaterialidade do conhecimento gera um 

determinado tipo de trabalho e requer um determinado tipo de formação para lidar com esse trabalho 

imaterial91 de exploração produtiva (GORZ, 2005). Ou ainda, como aponta Rodrigues (2007a, 

2007b), é a produção da “mercadoria-educação.” 

Na perspectiva das análises de Mello (1991) essa versão de educação instrumentalizadora 

para a produção de conhecimento, que é matéria-prima vital para o que vem sendo chamado de 

economia do conhecimento, requer a formação de um profissional que tenha iniciativa, seja 

empreendedor, com competências sociais e cognitivas e capacidade de processar e selecionar 

informações que atendam às demandas da sociedade informatizada para abastecer uma sociedade 

competitiva e solidária. Diante desse quadro, a autora ainda adverte sobre a necessidade de se 
                                                
 
90 A socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista envolve o controle social bem amplo das 
capacidades físicas e mentais. A educação, o treinamento, a persuasão, a mobilização de certos sentimentos sociais e 
propensões psicológicas desempenham um papel e estão claramente presentes na formação de ideologias dominantes 
cultivadas pelos meios de comunicação de massa, pelas instituições religiosas e educacionais, pelos vários setores do 
aparelho do Estado, e afirmadas pela simples articulação de sua experiência por parte dos que fazem o trabalho. 
(HARVEY, 2002, p.119) 
91 Gorz (2005) em sua obra “O imaterial: conhecimento, valor e capital”, discute a manobra do capitalismo diante da crise 
econômica mundial - que vem gerando uma legião de desempregados na União Europeia, Japão e em países da 
América Latina, como o Brasil - e propõe, por meio das conexões estabelecidas entre trabalho, conhecimento e o 
capitalismo repensar os mecanismos de produção e os produtos. O autor alerta que a atual crise do capital está apoiada 
na tese que o capitalismo, principalmente diante das inovações tecnológicas, necessita cada vez menos do trabalho de 
produção material para sobreviver. 
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efetivar “[...] reformas nos sistemas educacionais com a finalidade de torná-los mais eficientes e 

equitativos para preparar uma nova cidadania, capaz de enfrentar a revolução que está ocorrendo 

no processo produtivo e seus desdobramentos políticos, sociais e éticos.” (MELLO, 1991, p. 9) 

A autora  exalta a funcionalidade da educação para promover um novo tipo de cidadania, 

pois, esse modelo neoliberal pretende formar um “cidadão participante”, com “responsabilidade 
social”, que saiba viver sob novas formas de sociabilidade e de “organização social.” Desse modo, 

a instituição de ensino precisa de uma nova forma de gerenciamento, capaz de preparar o estudante 

- futuro trabalhador - para se inserir nesse novo meio de automação produtiva, mediante a aceitação 

das diferentes ferramentas tecnológicas para a produção de conhecimentos.  

De acordo com o novo processo produtivo, a universidade tem a seguinte responsabilidade: 

oferecer serviços educacionais com “qualidade” sem exclusão de quem quer que seja. 
Os termos em destaque nos dois parágrafos anteriores, infelizmente, não descrevem uma 

sociedade mais humanizada ou um projeto de educação que esteja para além do capital, mas, 

contraditoriamente, e devido ao poder sociometabólico do capitalismo (MÉSZÁROS, 2008), remetem 

para outras possibilidades que permitem acelerar os processos de acumulação do capital. Remetem 

para políticas públicas, muitas das quais impregnadas de ideologia neoliberal e alinhadas à matriz 

da racionalidade financeira, mas que ainda mantém resquícios da racionalidade tecnocrata.  

A seguir, nas próximas seções desse capítulo, será apresentada a evolução da dinâmica da 

avaliação do Ensino Superior brasileiro, articulando-a às ideologias políticas de cada momento 

histórico e seus reflexos na educação, para assim estabelecer um quadro panorâmico da Educação 

Superior brasileira. Para tal, será necessário recuar ao final da década de 1970 e início dos anos 

1980, momento em que ocorreu o desenvolvimento de ações e políticas educacionais em pleno 

período de proliferação mundial das ideias neoliberais.  

 

2.1 Primícias da avaliação do Ensino Superior 
 

 
Durante a década de 1970, os países capitalistas que eram organizados, tanto política quanto 

economicamente, pela adoção das políticas Keynesianas92 de ordenamento do Welfare State, 

                                                
 
92 Para potencializar as estratégias centradas no aumento da renda, do consumo e da produção, propunha-se a 
distribuição de renda de forma direta mediante a política salarial e o projeto de pleno emprego; e indireta, por meio das 
políticas sociais que envolviam os serviços prestados pelo estado como os pecúlios por aposentadoria, pensão, 
pensões, seguro desemprego, provisão de bens e leis que regulamentam as condições trabalhistas. 
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tiveram suas economias inflacionadas, que associadas à falta de emprego, impediam o 

desenvolvimento econômico, instituindo uma severa crise capitalista.  

Para fazer contraposição a essa ideologia do Estado de Bem-Estar Social, surge o discurso 

neoliberal93, que critica de forma impetuosa as políticas sociais, justificando os investimentos na 

expansão de serviços e o desenvolvimento da industrialização por meio de estímulos à demanda. A 

capacidade de investimentos do setor privado foi reduzida, o que desencadeou o desvio de 

investimentos de setores produtivos para os improdutivos, tornando a economia menos competitiva. 

Como resultado desse quadro, ocorreu aumento do déficit público e, por conseguinte, o incremento 

da dívida externa. (ANDERSON, 2000; HARVEY, 2002) 

Desse modo, articulado à perspectiva neoliberal está a proposta do estabelecimento do 

Estado mínimo, que propõe a diluição do poder de decisão econômico e social, mediante às 

“oportunidades sociais” de maior participação do indivíduo. Essa proposta, com o intuito de reverter 

a crise do capital já instalada, tem como principais estratégias: a privatização dos setores públicos 

para desonerar os gastos estatais, estímulo à competitividade do mercado e a transferência das 

decisões econômicas do governo para os setores privados.   

Essa mesma proposta que estabelece o mercado como fio condutor das ações, resvala 

diretamente na educação brasileira. Ainda sob os efeitos da Lei nº 5.540/68, que fixou as diretrizes e 

normas do Ensino Superior, as propostas neoliberais por meio do discurso da livre-escolha das 

opções de mercado, associado à ideia de competitividade, incentivaram a política de privatização. 

Para fortalecer essa ideologia e reforçar o discurso de que a máquina pública era burocrática e 

incompetente, o Estado foi rápido e progressivamente diminuindo os investimentos que fazia na 

Educação Superior. Por outro lado, em contraposição, mas contraditoriamente contribuindo para 

consolidar essa ideologia, os serviços ofertados pelo setor privado referentes à Educação Superior 

eram considerados de excelência. Importa ressaltar, que essa ideologia atingiu também os outros 

níveis educacionais, bem como os setores de saúde e previdência.  

                                                
 
93 O neoliberalismo surgiu na América Latina com a instauração da autocracia burguesa nos anos 1970. Em 1973, a via 
chilena para o socialismo foi interrompida pelo golpe liderado pelo general Pinochet, que implementou medidas 
neoliberais propostas por economistas monetaristas da escola de Chicago. Em 1976, o golpe na Argentina fez algo 
parecido no campo da economia, bem como na violação dos direitos humanos. A segunda fase do neoliberalismo no 
continente ocorreu nos anos 1980, quando presidentes foram eleitos com uma plataforma tipicamente liberal. Desta 
forma, ao contrário dos anos 1970, o neoliberalismo (res)surgiu na região a partir de pleitos eleitorais da democracia 
representativa. A partir de então até o início do século XXI, a agenda política da região girou em torno do Consenso de 
Washington, que previa uma série de medidas para acabar com a crise da dívida externa, a estagnação econômica e os 
altos índices inflacionários. Em essência, as medidas do Consenso representaram a vitória político-cultural da burguesia 
rentista e prepararam o terreno para a inserção da América Latina na etapa contemporânea do imperialismo, na qual a 
região se torna uma plataforma de valorização dos capitais estrangeiros por meio de compras. (BRANCO, 2012, p. 623) 
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Durante esse período não ocorreram propostas avaliativas significativas para a Educação 

Superior. Entretanto, em 1976, surge o modelo de avaliação dos programas de pós-graduação, sob 

responsabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que, 

segundo o documento publicado denominado de SINAES– Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior: da concepção à regulamentação (INEP, 2004b, p. 17), é “a mais antiga e 

duradoura experiência brasileira de aspectos de avaliação da Educação Superior.” 

Os procedimentos avaliativos adotados pela CAPES, que se baseavam nas visitas de 

especialistas externos às instituições de ensino, eram operacionalizados mediante registros em 

relatórios elaborados com base em critérios e indicadores de qualidade, que traduziam eficácia e 

eficiência. Esses procedimentos e a política de atribuir notas que induzem ao credenciamento, 

recredenciamento ou descredenciamento de cursos e programas, perduram até os dias atuais, 

constituindo-se em referencial para alocação de recursos e concessão de bolsas de estudos. 

A despeito da carência de uma efetiva política pública de avaliação para o Ensino Superior 

em nível de graduação, constata-se que foram feitas algumas ações neste sentido ainda na década 

de 1980. Essas ações convergiam para ajustes que se relacionavam, principalmente, ao perfil 

profissiográfico pretendido para os cursos, à organização acadêmico-administrativa e à gestão de 

processos acadêmicos – pressupostos básicos para as IES brasileiras dispostos pela Lei nº 5.540 - 

Lei da Reforma Universitária de 1968. Era o alinhamento da configuração da Educação Superior à 

visão mercadológica, pela via legal. 

 Essa lei, conforme as análises de Trigueiro (2003)94, passou a requerer novos padrões de 

regulação acadêmico-administrativa mediante a ruptura do modelo de cátedras; associação entre 

ensino, pesquisa e extensão; definição de regras próprias para a organização dos currículos dentre 

outros. Todas essas modificações encontraram muitas críticas e resistências, mas, sobretudo, muito 

apoio do segmento privado que dominava os mecanismos de expansão da Educação Superior 

brasileira e contribuíram, exponencialmente, para a configuração desse nível de ensino, como 

também, para o surgimento de novos e agudos problemas sociais e educacionais.  

Desse modo, a proposta de readequação dos currículos estava estreitamente articulada à 

formação de profissionais que atendiam aos profundos impactos procedentes do processo mundial 

de reestruturação produtiva do capitalismo até o final dos anos 1980. Como consequência, 
                                                
 
94 Trigueiro (2003) produziu um trabalho vinculado ao Instituto Internacional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe, que está vinculado à UNESCO, no qual ele analisou as iniciativas de reformas universitárias no Brasil, 
bem como outras reformas de cunho institucional – políticas ou administrativas – que tenham tido implicações 
significativas sobre a Educação Superior nacional.  
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constatou-se que a “política de qualificação”, vivenciada naquela época, agravou o acesso ao 

emprego, porque poucos conseguiam chegar ao Ensino Superior. No novo modelo de organização 

da produção, protótipo necessário para manter os padrões da acumulação capitalista e monopolista, 

os investimentos em Educação Superior, inclusive sua expansão, eram realizados prioritariamente 

pelo empresariado que vislumbrou nele o “filão de ouro” que o conhecimento representava.  

Nesse período, já estava naturalizado o discurso da ineficiência e da insuficiência da esfera 

pública e da “necessária” interpolação privada como ação redentora para reverter o déficit público e 

conquistar a tão sonhada democracia.  Esse pensamento facilitou a propagação de IES particulares 

por todo o país. Simultaneamente, conforme sintetiza Cunha (1997), com o esgotamento do regime 

militar e a ascensão das organizações sociais e políticas que defendiam a democratização da 

sociedade e do Estado, os professores, pesquisadores e estudantes criticavam intensamente a 

política universitária. 

Dentre as iniciativas para avaliação do Ensino Superior que foram fomentadas na década de 

1980, trazidas por Leite95 (1997) em seu texto “Avaliação e tensões de estado, universidade e 

sociedade na América Latina” e que foram reforçadas por Barreyro e Rothen (2008)96,  valem 

destaque as ações propostas que ocorreram em: 1982, quando a Associação Nacional de Docentes 

da Educação Superior, hoje Sindicato ANDES, debateu o tema avaliação e propôs a avaliação 

institucional como forma de imprimir qualidade à educação ofertada pelos estabelecimentos de 

Educação Superior; e 1983, quando foi instituído o Programa de Avaliação de Reforma Universitária 

(PARU) pelo Ministério da Educação e da Cultura, que teve  grande influência nas discussões 

derivadas da ANDES. O PARU foi apoiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e 

coordenado pela CAPES. A primeira proposta de avaliação formal apresentada pelo MEC foi 

elaborada por um Grupo de Trabalho composto, majoritariamente, de membros da comunidade 

universitária.97 

                                                
 
95  A professora Denise Balarine Cavalheiro Leite fazia parte da Comissão de Avaliação que criou o Programa de 
Avaliação das Universidades Brasileiras – PAIUB e participou ativamente da Rede de Avaliação Institucional da 
Educação Superior, que edita a Revista Avaliação e que surgiu a partir da experiência do PAIUB.  
96  Ambos são pesquisadores em Avaliação do Ensino Superior e são membros do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Política e História da Avaliação da Educação Superior – GEPPHAES vinculado à USP e à Universidade de São Carlos.   
 
97 O PARU surge mediante a criação de um Grupo Gestor da Pesquisa, liderado por Edson Machado de Souza que era 
membro do Conselho Federal de Educação e que era composto pelos coordenadores técnicos – Sérgio Costa Ribeiro e 
Isaura Beloni e mais cinco técnicos do MEC. (CUNHA, 1997). 
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A proposta do Ministério da Educação e da Cultura consistia em coletar dados através de 

questionários aplicados aos gestores, estudantes e professores, referentes à gestão acadêmico-

administrativa e financeira, produção e disseminação de conhecimentos, as políticas de 

financiamento. Contudo, o PARU não apresentou repercussão suficiente que o consolidasse, apesar 

de ter se mantido até o ano de 1986. 

 
Infelizmente, o PARU foi desativado um ano depois de começado, devido a disputas internas 
ao próprio Ministério da educação, em torno de quem competia fazer a avaliação da Reforma 
Universitária. Os dados de milhares de questionários não foram sequer apurados e vários 
estudos institucionais não passaram das versões preliminares (CUNHA, 1997, p. 23). 

 

Nesse período histórico, a luta pela redemocratização do país repercutia intensamente e 

mobilizava docentes, estudantes e funcionários das universidades, bem como outros segmentos da 

sociedade civil. Em todos os espaços havia disputas entre diferentes grupos políticos. As políticas 

públicas educacionais eram (re)vestidas por uma lógica, pelo menos superficialmente, alinhadas ao 

discurso que transitava da matriz da racionalidade tecnocrata para a democrática.  

Contudo, algumas ações permitiam inferir que ainda predominava a racionalidade 

tecnocrata. Como exemplo dessa assertiva, aponta-se o fato que o PARU foi suprimido, por falta de 

consenso no seio do Ministério da Educação entre quem seria responsável pela análise dos dados 

recolhidos que serviriam como referência para empreender a tão discutida e necessária Reforma 

Universitária e assim gerir as políticas públicas educacionais para esse nível de ensino, e entre 

quem exerceria o controle gerencial dos recursos públicos. Ficaria, então, para o novo governo que 

sucederia ao General João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985), último presidente do 

período da ditadura militar, a já tardia Reforma Universitária.  

 

 

2.2 Governo Sarney: da ditadura à (pseudo) democracia 
 

 

Fávero (2004) traz à tona, pela via da luta de poder, os impasses e desafios enfrentados 

para manter a autonomia universitária no período de pós 1960, dando destaque a fase da Nova 
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República, quando, em 1985, com a posse de José Sarney98, o PARU foi substituído pelo MEC, 

agora tendo a sua frente o Ministro da Educação, Marco Maciel. Destaca-se que, nesse período, as 

expectativas em torno do novo governo situavam-se em duas frentes: a reconstrução democrática e 

o enfrentamento da crise inflacionária99 

 
Vale lembrar, que a questão da universidade, na década de 80 do século passado, passa a ser 
tema prioritário, motivado pela grande insatisfação quanto à política do governo durante os 
últimos anos. Não resta dúvida de que a idéia de se fazer um estudo sobre a reformulação da 
Educação Superior não nasceu por acaso na chamada “Nova República”. Como parte dessas 
preocupações, em 1984, é encaminhada ao então candidato à Presidência, Tancredo Neves, 
uma proposta de reestruturação das universidades federais, assinada por significativo número 
de educadores e professores universitários. No discurso de posse, que deveria ter sido 
proferido por Tancredo Neves e que é lido pelo presidente José Sarney na primeira reunião 
ministerial, é ressaltada “a necessidade de darmos alta prioridade aos estudos orientados para 
a reforma do sistema educacional do país, inclusive de sua universidade”, assumindo o 
compromisso de criar uma “Comissão de Alto Nível para estudar a Reformulação da Educação 
Superior” (FÁVERO, 2004, p. 209, GRIFOS DA AUTORA).  

 
A Comissão de Alto Nível, à qual se refere Fávero, instituída por meio do Decreto nº. 91.177 

de 29 de março de 1985 e instalada pelo Presidente da República no dia 2 de maio do mesmo ano, 

era denominada de “Comissão de Notáveis” e, seus 24 membros100 tiveram o prazo de seis meses 

                                                
 
98 José Sarney – professor, jornalista e advogado – exerceu a Presidência da República (1985 –1990) por sucessão, em 
virtude do falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves (PMDB). Primeiro Governo civil após o movimento 
Militar de 1964, ocupou diversos cargos políticos, inclusive até depois de seu mandato, sendo deputado federal 
governador do Maranhão, Senador dentre outros. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. (Fonte: BIBLIOTECA 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 
99 No plano econômico, anunciou uma ampla reforma monetária heterodoxa – o Plano Cruzado (1986), que diferia dos 
preceitos do Fundo Monetário Internacional (FMI), que tinha como medidas de estabilização econômica: o congelamento 
de preços e salários, o abono de 8% para todos os trabalhadores, o "gatilho" salarial a cada vez que a inflação 
ultrapassasse 20%, e o incentivo à produção em detrimento da especulação financeira. Pretendia com a valorização da 
moeda, aumentar o poder de compra dos salários. Esse Plano fracassou e, em 1988, o novo ministro da Economia Luís 
Carlos Bresser promoveu outro plano de estabilização, que, ainda assim, não conteve a inflação. Em 1989, anunciou o 
3º Plano - batizado de Plano Verão, que também fracassou. O Brasil vivia então os efeitos da crise que atingiu 
amplamente a América Latina na década de 1980, quando o aumento da taxa de juros americana e a recessão mundial 
atingiram as exportações brasileiras. Em consequência, verificou-se a diminuição dos investimentos públicos, traduzidos 
em cortes orçamentários, e retração da iniciativa privada, dadas as altas taxas de juros e a reduzida perspectiva de 
consumo. Na política externa, foram reatadas relações diplomáticas com Cuba e assinado o protocolo do MERCOSUL, 
em conjunto com a Argentina e o Uruguai. (Fonte: BIBLIOTECA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 
100  A Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior tinha a seguinte composição: Presidente - Caio Tácito; 
Relator - Simon Schwartzman; Secretário Executivo - José Eduardo Faria; Membros - Amílcar Tupiassu, Bolívar 
Lamounier, Carlos Nelson Coutinho, Clementino Fraga Filho, Dom Lourenço de Almeida Prado, Edmar Lisboa Bacha, 
Eduardo de Lamônica Freire, Fernando Jorge Lessa Sarmento, Francisco Javier Alfaya, Guiomar Namo de Mello, 
Haroldo Tavares, Jair Pereira dos Santos, Jorge Gerdau Johanpeter, José Leite Lopes, José Arthur Giannotti, Luiz 
Eduardo Wanderley, Marly Moysés Silva Araújo, Paulo da Silveira Rosas, Roberto Cardoso de Oliveira, Romeu Ritter 
dos Reis e Ubiratan Borges de Macedo. (BRASIL, 1985).  
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para a apresentação de suas conclusões. Elas foram redigidas em um documento 101 que, pela 

descontinuidade de governos, não se consolidou de imediato, mas, agora, dez anos depois da 

implantação do SINAES, em uma releitura do relatório final produzido naquela segunda metade dos 

anos de 1980, constatam-se as similaridades com as políticas públicas de Educação Superior, 

implantadas durante o governo Luis Inácio Lula da Silva e controladas e reguladas pelos atuais 

procedimentos de avaliação superior, já nas mãos da atual Presidente: Dilma Rousseff. 

Nesse sentido, mediante a pujança desse documento que se apresenta como norteador da 

lógica para as políticas avaliativas, implantadas a partir da criação do SINAES e, por que não dizer, 

da matriz de racionalidade que também parece embasar os princípios que estão subjacentes aos 

artefatos avaliativos atuais, optou-se por descrever os princípios, as propostas, os treze aspectos 

dos quais decorrem as recomendações para a Educação Superior brasileira e os diferentes 

procedimentos de avaliação e seus agentes. 

Logo, para decidir as premissas de uma nova universidade, associada à própria composição 

da Comissão, formada por representação de vários segmentos sociais, foi feito o convite à 

sociedade durante a publicação do relatório com a intenção de deixar transparecer o caráter 

“democrático” da construção do documento. Mais uma vez, constata-se que a lógica impressa nessa 

dinâmica mostra-se alinhada ao movimento que Habermas (2003) caracterizou como “déficits de 

legitimação democrática.” 

Cunha (1997) critica o conjunto de textos que emanaram desse relatório, afirmando que um 

dos grandes impasses foi a composição desse grupo, que tinha como principal característica a 

heterogeneidade de seus membros – porque uma parte tinha vivência acadêmica e outra era 

constituída de representantes dos meios sindical, estudantil, empresarial, religioso. Essa questão da 

distinção entre os membros gerou uma diversidade de interesses, resultando em textos desconexos 

e com propósitos desencontrados.   

O relatório final, redigido pela Comissão Nacional para a Reformulação da Educação 

Superior, publicado em 1985 e denominado de Uma Nova Política para a Educação Superior 

Brasileira, apontava para o que o Ministro da Educação - Marco Maciel - chamou de “Uma Nova 

Universidade”102. 

Dentre as propostas para “Uma Nova Universidade”, encontravam-se recomendações de 

tratamento diferenciado para as universidades consideradas como instituições de excelência, como 

                                                
 
101 Esse documento, por ter sido o principal foco de análise, foi inserido na íntegra no  Anexo 2 desta tese.  
102 Este documento na íntegra está no anexo desta tese.  
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criação de imposto sobre a remessa de royalties e assistência técnica, bem como a efetivação da 

redistribuição de recursos públicos somente frente a resultados positivos da avaliação. A 

apresentação do relatório foi feita pelo Ministro Marco Maciel com o seguinte texto na referida fonte 

documental 
Este é o Relatório Final da Comissão Nacional, instituída pelo Presidente José Sarney para 
oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a Educação Superior. Uma 
política que atenda às exigências do desenvolvimento do País e aos anseios democráticos 
de seu povo. 
Com a divulgação deste documento, inicia-se a segunda etapa, igualmente importante, de todo 
o trabalho - a da reflexão coletiva sobre as suas proposições. 
Convido, pois, a toda a comunidade para uma ampla discussão sobre as análises e propostas 
contidas neste Relatório. Estou confiante de que, com determinação e discernimento, é 
possível operar promissoras mudanças no campo da Educação Superior. 
Espero, agora, receber as contribuições de todos para que, desse trabalho participativo, 
possamos construir uma Nova Universidade (BRASIL, 1985a, p.1, GRIFOS NOSSOS). 

 

Tal relatório, anunciado e amparado no jargão democrático e da participação de todos, 

consistia em uma proposta de reforma universitária que deveria ter os seguintes princípios 

norteadores: i) Responsabilidade do poder público - o Estado tem o papel de assegurar a 

manutenção e a expansão do ensino público, bem como zelar e prover pela qualidade de ensino 

seja público ou privado; ii) Adequação à realidade do País – a formação superior deverá promover a 

capacitação básica nas grandes áreas de conhecimento  para tornar as pessoas capazes de se 

adaptar às solicitações do mercado de trabalho; iii) Diversidade e Pluralidade - assegurar às IES 

plena liberdade na adoção da gestão organizacional, de acordo com os seus objetivos, vocações e 

especializações distintas, com foco na qualidade da educação; iv) Autonomia e democracia interna – 

conceito de autonomia articulado à liberdade para que as universidades decidam internamente sobre 

as pesquisas que realizam, os currículos de seus cursos, seus sistemas administrativos e 

organizacionais e à gestão de seus recursos, de acordo com as suas prerrogativas de 

responsabilidade que são estabelecidas pelo MEC; v)  Democratização do acesso - melhoria e 

estabelecimento de condições mais equitativas de acesso ao ensino de primeiro e segundo graus103; 

a comissão não recomendou o aumento de vagas no Ensino Superior, pois considerou que seria 

uma ação equivocada; vi) Valorização do desempenho – vinculou os recursos financeiros aos 

resultados obtidos, mediante avaliação incrementada por indicadores valorativos de uma educação a 

qual corresponderia ao mais alto padrão de desempenho de ensino de qualidade. Ainda se ressaltou 

nesse Relatório que pelos privilégios reclamados e de direito, a universidade deve ter desempenho 
                                                
 
103 Denominação dos graus de ensino naquele período, que atualmente corresponde, respectivamente, ao Ensino 
Fundamental e Médio.  
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excelente, não podendo se contentar com o medíocre ou mesmo com o razoável; vii) Eliminação dos 

aspectos corporativos e cartoriais – incentivou a desmobilização das corporações profissionais 

fechadas, todas sob a tutela do Estado, com regras estritas de acesso e controladas por órgãos 

normativos superiores, que influenciavam, inclusive, na organização curricular. (BRASIL, 1985a) 

A partir desses princípios, a Comissão sugeriu como proposta para a Nova Universidade: i) 

Reformular o Conselho Federal de Educação – esse órgão máximo de assessoramento do governo 

em questões educacionais possuía poderes limitados de fiscalização e nenhum de 

acompanhamento do real desempenho das instituições de ensino do País e, sobretudo, não era 

considerado representativo do Ensino Superior brasileiro. Assim, foram alteradas além da sua 

composição, as competências e atribuições; ii) Consolidar a autonomia e a democracia interna das 

universidades - uma vez estabelecidos mecanismos legítimos e adequados de acompanhamento do 

desempenho acadêmico e financeiro, a autonomia e a democracia interna das universidade devem 

ser progressivamente ampliadas nos planos acadêmico, administrativo e financeiro. Este último deve 

contemplar dotações orçamentárias globais, sendo os valores atribuídos a cada universidade, 

fixados em função de avaliações promovidas pelo Conselho Federal de Educação; iii) Alterar os 

mecanismos de financiamento - o financiamento deveria ser feito de maneira mais eficiente, sem 

perder de vista a manutenção da autonomia universitária, mas também sem contemporizar com a 

baixa eficiência no uso de recursos públicos, assim, deve ser condicionado a um maior 

comprometimento com padrões de qualidade e produtividade; e padrões de custo modulares 

poderiam ser estabelecidos a partir da avaliação do desempenho das instituições de melhor 

qualidade. O crédito educativo deve ser expandido de forma a ampliar efetivamente as 

possibilidades de acesso às instituições que formam as elites dirigentes do país. O sistema de 

bolsas de estudo para o ensino privado deve ser expandido, destinando-se as bolsas a estudantes 

de instituições de reconhecida qualidade. iv) Democratizar o acesso ao Ensino Superior - a 

democratização desse acesso depende da efetiva universalização do ensino de primeiro grau, 

transcendendo os limites do sistema de Ensino Superior104; v) Fortalecer a pesquisa científica e a 

                                                
 
104 Como medidas para que a democratização da universidade se ampliasse, esse documento continha as seguintes 
propostas: melhorar substancialmente a formação docente, do ensino básico à universidade; expandir as pesquisas 
educacionais, avaliar e divulgar as experiências pedagógicas bem sucedidas, estabelecer mecanismos de avaliação e 
correção de desvios em articulação com os governos estaduais, municipais e as universidades; expandir os canais de 
acesso ao Ensino Superior, mediante a oferta de progressiva de bolsas integrais para estudos em instituições públicas e 
privadas. A oferta de vagas nas instituições públicas deve ser expandida na medida das possibilidades e nas áreas de 
maior demanda; e cursos noturnos devem ser introduzidos onde couber, para atender estudantes que têm de trabalhar 
durante o dia, mas cuidando para que se preservem padrões de qualidade e competência. Diversas formas de 
assistência ao estudante - médica, dentária, alimentar, habitacional - devem ser também criadas e ampliadas, na medida 
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pós-graduação – a CAPES deve expandir seu sistema de avaliação já consolidado para a pesquisa 

universitária com oferecimento de bolsas de pesquisa, a partir de critérios estritos de qualidade e 

desempenho que estejam em consonância com as necessidades econômicas e sociais do país; vi) 

Ajustar o ensino de graduação às necessidades presentes e futuras do País – incentivo á busca de 

conteúdos de disciplinas e à abertura de carreiras que sejam mais adequadas às necessidades do 

País, buscando profissionais polivalentes e, por isso, mais capacitadas para se localizarem em um 

mercado de trabalho em constante transformação. A atividade de extensão pode ser utilizada como 

instrumento para alimentar os cursos, currículos e programas com conhecimentos oriundos do dia-a-

dia da população com a qual o estudante deverá trabalhar, em outras palavras, ser instrumento de 

educação permanente. (BRASIL, 1985a) 

Essa proposta para a “Nova Universidade” tinha as recomendações divididas em 13 

aspectos: Autonomia Universitária; Gestão Democrática e Controle Social da Universidade; 

Universidades e Instituições Isoladas de Ensino Superior; Ensino Público e Ensino Particular; 

Reformulação do Conselho Federal de Educação; Avaliação do Desempenho na Educação 

Superior; Financiamento do Ensino Superior; Articulação do Ensino Superior com os graus 

anteriores; Ensino de graduação; Ensino de Pós-Graduação e a Pesquisa Científica; Corpo Docente; 

Corpo Discente; Pessoal Técnico-administrativo.  

As recomendações contidas no item seis do documento final, referentes à avaliação no 

Ensino Superior, eram pautadas pela lógica que enfatiza aspectos quantitativos e produtivistas da 

aferição da qualidade da educação articulada à eficácia e à eficiência do desempenho da 

universidade como um todo.  

 
Existe hoje, no Brasil, uma crescente consciência sobre a necessidade de desenvolver 
sistemas de avaliação do Ensino Superior. Esta necessidade é sentida pela administração 
federal, para a distribuição racional de seus recursos; pelas universidades públicas, que 
necessitam conhecer a si próprias, e confrontar com dados objetivos as críticas que 
freqüentemente recebem; pelas IES privadas, que necessitam evidenciar a qualidade de seu 
desempenho e sua eficiência no uso de recursos; pelos estudantes e suas famílias, que não 
podem mais contar com resultados positivos de seus investimentos em Educação Superior, se 
mal direcionados (BRASIL, 1985a, p. 28). 
 

                                                                                                                                                                              
 
das necessidades. Deve haver lugar, igualmente, para o apoio a atividades culturais, esportivas e artísticas de cunho 
extracurricular; Finalmente, formas não-convencionais de de nível superior devem ser adotadas, pela utilização de meios 
eletrônicos, ensino a distancia, intensivo, tutorial, etc., tanto em atividades de extensão e aperfeiçoamento quanto em 
cursos regulares, desde que assegurados os padrões de qualidade. (BRASIL, 1985) 
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Com base em modelos internacionais de avaliação, segundo o consenso dos membros 

desse relatório, no Brasil, dever-se-ia avaliar: i) os cursos – a avaliação seria realizada pelos pares 

especialistas de áreas comuns de conhecimento, devendo aferir quantitativamente os recursos 

físicos, financeiros e pedagógicos das IES. Também seriam considerados os indicadores de 

eficiência de diversos tipos: alunos por professor, taxas de desistência e repetência, custos 

financeiros por aluno e professor, etc; ii) os alunos - os cursos deverão ser avaliados pela demanda 

de estudantes, pela qualidade ou formação anterior que estes possuem, por meio das informações 

que o mercado fornece sobre o produto que as IES oferecem, bem como realizar avaliação 

comparativa dos formados por área de conhecimento, avaliação das oportunidades de trabalho por 

meio da combinação de dados curriculares e de origem socioeconômica; iii) dos professores - 

avaliação da pesquisa e da pós-graduação, avaliação reputacional dos professores; iv) avaliação 

didático-pedagógica do ensino - envolve a difícil correlação entre o domínio do conteúdo das 

matérias ministradas e as habilidades didático-pedagógicas do professor e compreende vários 

aspectos, como a relação do professor com o aluno em sala de aula, a preparação de aulas e 

provas, etc. A avaliação didático-pedagógica é essencialmente qualitativa, dando pouca margem a 

comparações e generalizações; v) de servidores técnicos e administrativos – verificação do 

desempenho funcional, tendo em vista a subordinação das atividades administrativas às atividades 

acadêmicas; vi) avaliação das carreiras - comparação entre cursos na mesma área de conhecimento 

para checar a pertinência entre as carreiras. (BRASIL, 1985a) 

Ficou também registrado no relatório “Uma Nova Política para a Educação Superior 

Brasileira” realizado pela Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior, quem 

deveria avaliar: as próprias IES mediante autoavaliação, o governo para gerenciar a disponibilidade 

de recursos, a comunidade acadêmica, que por órgãos governamentais e instituições de pesquisa 

compostas de comissões especializadas e as avaliações independentes. (BRASIL, 1985a) 

Portanto, foi a partir desses agentes avaliativos – as próprias IES, os docentes, os discentes, 

o governo mediante aferição realizada por especialistas em uma determinada área do 

conhecimento, os técnico-administrativos e a comunidade externa - que se propôs estabelecer 

parâmetros para a avaliação superior.  

 

 

 

 



90 
 

A ausência de parâmetros afeta o Ensino Superior sob muitos pontos de vista. Para o governo, 
ela não permite que se tenha uma política racional de alocação de recursos públicos, que 
fortaleça as melhores instituições e induza as demais ao aperfeiçoamento. Para professores e 
administradores educacionais, ela impede que saibam exatamente como melhorar suas 
instituições, quais os falsos caminhos, quais as soluções mais promissoras. Para o candidato à 
universidade e sua família, a escolha de uma escola superior e de uma profissão é como uma 
loteria: os alunos decidem suas carreiras baseados em fragmentos de informação, o que 
explica, em parte, a grande frustração e um certo ceticismo que acabam permeando o sistema 
universitário do país (BRASIL, 1985a, p. 52, GRIFOS NOSSOS). 
 

A avaliação centralmente foi apontada por esse conjunto de propostas de políticas públicas 

para o Ensino Superior preconizando o exame para o estudante como o principal indicador de 

desempenho dos cursos. 

 
Avaliação comparativa dos formados. Por este procedimento, todos os alunos formados em 
determinada área de conhecimento (ou uma amostra deles) são submetidos a testes 
padronizados, que permitem aferir o quanto sabem. Este e, possivelmente, o melhor indicador 
de desempenho dos cursos. Sua dificuldade principal consiste em institucionalizar a aplicação 
dos testes, que em alguns países assume a forma de "exames de Estado" ou de exames 
realizados por conselhos e outros tipos de associação profissional (BRASIL, 1985a, p. 55).  
 

Depois de concluído o relatório, conforme sinaliza Cunha (1997) e também Dias Sobrinho 

(2003), o Ministro Marco Maciel convoca cinco pessoas105 todas estreitamente ligadas ao MEC e que 

não integravam anteriormente a Comissão de Alto Nível que trabalhou no relatório. A partir da 

publicação das Portarias Ministeriais n° 100 e n° 170, esse novo grupo foi constituído e instalado em 

1986 e foi denominado de Grupo de Estudos da Reforma do Ensino Superior (GERES), com o 

objetivo de dar sequência às discussões da Comissão dos Notáveis.   

Esse grupo passou a trabalhar em sigilo, como aponta Fávero (2004), funcionando como 

grupo interno do MEC para repensar e adequar as propostas da Comissão Nacional.  

 
Os trabalhos desse Grupo foram desenvolvidos sem a participação da comunidade acadêmica. 
Mesmo após a conclusão do Relatório e do Anteprojeto de Lei que sumaria a proposta, o 
conteúdo desses documentos foi mantido em sigilo por seus integrantes e pelas autoridades do 
MEC por eles responsáveis. Apesar de o governo ter procurado impor o silêncio, em estilo 
semelhante aquele dos tempos do regime militar, o projeto foi amplamente discutido e criticado 
por diferentes setores da comunidade acadêmico-científica (FÁVERO, 2004, p. 211-212). 
 

Em contraposição ao processo de redemocratização, a metodologia de construção e a 

proposta do GERES podem ser vistas como forte inflexão em direção ao período militar, restringindo 

                                                
 
105 O GERES era composto por cinco membros: Antônio Octávio Cintra (UFMG), Getúlio Pereira Carvalho (MEC), Paulo 
Elpídio Menezes Neto (UFC), Edson Machado de Souza (CAPES) e Sérgio Costa Ribeiro (CNPq).  
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a autonomia institucional. Nesse sentido, o GERES se coadunava com os mesmos princípios que 

foram propostos pela Reforma Universitária de 1968 (FÁVERO, 2004; ZAINKO, 2008). 

Mediante uma pesquisa diagnóstica, esse grupo identificou a necessidade de ampliação no 

número de vagas no Ensino Superior, acompanhando a tendência da massificação, já presente em 

outros países. Com essa necessidade, a ênfase recaiu nas avaliações dos cursos de graduação 

como instrumento  para implementar a reforma nesse nível de ensino. Conforme já alertado por 

Verhine e Freitas (2012), a avaliação se torna política de reestruturação da educação.  

Dessa forma, como nos moldes das avaliações da CAPES, a aplicação dos recursos e 

investimentos na Educação Superior tinha como condição primordial os resultados da avaliação, 

pois se projetava construir verdadeiros “centros educacionais de excelência.” A autonomia 

universitária, perseguida pelos segmentos sociais desses estabelecimentos educacionais, 

encontrava resistência para se efetivar, pois precisavam se adequar aos parâmetros avaliativos para 

conseguirem as verbas necessárias. (FÁVERO, 2004)  

 
O texto do GERES foi severamente criticado pelos movimentos de professores, de funcionários 
e de estudantes [...]. Diante do volume de críticas recebidas, o presidente da República, no 
contexto das dificuldades políticas em pleno período constituinte, retirou do Congresso 
Nacional o anteprojeto de lei que, no entanto, permaneceu como orientação geral do governo 
para o Ensino Superior (CUNHA, 1997, p. 26). 
 

Nessa perspectiva, o conceito de qualidade da educação aparece atrelado às contingências 

do mercado, apoiado em uma universidade que se responsabilizasse pela formação do trabalhador 

polivalente e multifuncional, o que, por sua vez, provém de políticas públicas traçadas, inicialmente, 

nos anos de 1960, sob a influência do Banco Mundial, em nome da “modernização” das 

universidades e do alinhamento entre as bases políticas e econômicas do Estado brasileiro e das 

necessidades do sistema capitalista. Pode-se verificar, mediante uma interpretação mais atenta às 

conjunturas, que as políticas públicas de avaliação estão alinhadas por uma matriz de racionalidade 

financeira.  

Esse modelo de avaliação, que se estendeu até a década de 1990, teve como principais 

repercussões a centralização, a regulação e o controle da avaliação universitária pelo Estado. Desse 

modo, a discussão sobre a avaliação da Educação Superior, que era bastante tímida na década de 

1980, cresce durante o período de abertura da política nacional e ganha destaque a partir dos anos 

1990. De acordo com o documento do SINAES, “[...] nos anos 90, houve um crescimento acelerado 

das publicações na área, em especial a partir da segunda metade do período, refletindo não só o 
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interesse, mas a centralidade dessa temática no âmbito das reformas e das políticas públicas de 

educação.” (INEP, 2004b, p. 18). 

 

 

2.3 Governo Collor/Itamar Franco: da desconstrução à reconstrução de diálogo  
 
 

Com a ascensão de Fernando Collor de Melo106 à presidência, apoiado pela classe média e 

pelo empresariado nacional, o incentivo à revolução tecnológica - associada à produtividade, à 

competitividade e à qualidade da produção nacional - passou a vertebrar a política do período. 

Entretanto, a intenção não era promover o desempenho científico e tecnológico do país, mas sim 

propor mudanças na formação do trabalhador para que ele dominasse as técnicas mais racionais de 

trabalho.  

Conforme dados da Biblioteca da Presidência da República, em seu primeiro dia de governo, 

esse presidente anunciou um plano econômico de combate à inflação que contemplava entre outras 

medidas: confisco provisório de contas de poupança, contas correntes e outras aplicações 

financeiras; extinção de órgãos públicos107, com demissão e exoneração de diversos funcionários 

públicos; promoção à privatização de inúmeras empresas públicas; abertura da economia brasileira 

à internacional, mediante a redução das barreiras alfandegárias.  

Embora, nesse projeto explicitamente neoliberal - que tinha como principal prerrogativa a 

privatização e a diminuição do tamanho do Estado - o programa de reestruturação produtiva - que 

realçava as políticas de gestão da qualidade e produtividade, estreitando as relações entre o Estado, 

Capital e Trabalho, conforme os preceitos do Consenso de Washington - foi estendido para a 

educação. (CASTELO, 2012) 

Já no final do primeiro ano, a política econômica deu sinais de esgotamento. Foi instituído, em 

1991, o Plano Collor II, intensificando a política de juros altos, a desindexação da economia, a 

abertura para o mercado externo e o incentivo às importações. Essas medidas provocaram um 

"choque" na indústria nacional, levando a uma crescente automação dos setores industrial e 

                                                
 
106 Foi o primeiro Presidente eleito pelo voto popular depois de 25 anos de regime de exceção. Seu curto período de 
Governo (1990-1992) foi marcado por escândalos de corrupção e foi afastado do poder mediante o impeachment. Seu 
substituto foi o vice-presidente Itamar Franco (1992-1995) 
 
107 Dentre os órgãos federais extintos estavam a CAPES e o INEP, ambos do Ministério da Educação. A forte reação do 
meio acadêmico, inclusive de aliados do governo Collor, levou-o à recriação desses órgãos. (CUNHA, 1997, p. 27). 
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bancário, e à consequente liberação de mão-de-obra e ao desemprego tecnológico. De modo geral, 

o projeto de "modernização" implementado pelo governo, visando à diminuição de gastos públicos e 

o incentivo à economia de mercado, ajustava-se à ideia de "Estado Mínimo" e à nova ordem mundial 

que se impôs com o término da guerra fria, conceituada como neoliberal.  

A confiabilidade nesse governo não se sustentou e, associada às denúncias de corrupção 

direcionadas a Collor e seu tesoureiro de campanha política, Paulo César Farias, promoveu-se na 

sociedade brasileira e no Congresso Nacional a abertura do processo de impeachment que foi 

incentivado por empresários, partidos, sindicatos, integrantes da igreja católica, etc. Durante esse 

período, no meio universitário eram efervescentes as expectativas de democratização.  

O que se constituía em propostas de projeto para o Presidente Sarney, Collor, seu sucessor, 

tomou como medidas de governo implementadas imediatamente após a sua posse. Com as políticas 

de Collor108, foram intensificadas as vertentes do “Estado Mínimo” e do “Estado Avaliador”109, esse 

último assumiu a avaliação como instrumento de controle, supervisão e fiscalização das ações no 

âmbito da educação, gerando resistências acirradas na academia.   

No início da década de 1990, as orientações do MEC para o Ensino Superior estavam 

voltadas para coordenar as políticas implantadas para melhorar o processo de gerenciamento das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Essas orientações e políticas impunham um 

conjunto de indicadores de qualidade, que serviam de parâmetros para as avaliações realizadas 

pela Secretaria de Educação Superior (SESu), focadas na autorização, credenciamento e 

recredenciamento de IES e autorizações, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação. Dessa forma, vai-se consolidando, cada vez mais no Brasil, a ideia de 

avaliação da Educação Superior. A avaliação, no entanto, virou sinônimo de maldição para a 

universidade. Em movimento contrário, algumas universidades adotaram no inicio da década de 
                                                
 
108 Foi elaborado o Plano Setorial de Educação que mantinha a autonomia universitária de acordo com o desempenho 
alcançado. A política de diminuição do gasto público levou ao PIB destinado à educação a 3,6%. As IES federais foram 
consideradas como consumidoras de recursos públicos, então, optou-se por privatizá-las, de forma indireta, mediante o 
processo de autosustentação. 
 
109 Desde a crise econômica e o aumento das demandas sociais dos anos de 1970, ou seja, com a diminuição dos 
recursos públicos para os setores sociais coincidindo com a crescente complexidade da sociedade, nos países 
industrializados, os Estados aumentaram consideravelmente as suas ações de controle e fiscalização. Esse fenômeno 
se tornou conhecido como “Estado Avaliador”, segundo expressão cunhada por Guy Neave, e caracteriza a forte 
presença do Estado no controle dos gastos e dos resultados das instituições e dos órgãos públicos. O “Estado Avaliador” 
intervém para assegurar mais eficiência e manter o controle daquilo que considera ser qualidade. Para a Educação 
Superior tornou-se obrigatório o aumento da eficiência de acordo com a fórmula: produzir mais, com menos gastos. A 
forte presença do “Estado Avaliador” faz com que as avaliações protagonizadas pelos governos sejam quase 
exclusivamente externas, somativas, focadas nos resultados e nas comparações dos produtos, para efeito de provocar a 
competitividade e orientar o mercado [...]. (DIAS SOBRINHO, 2004, p. 708). 
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1990 processos de autoavaliação. Assim, surgem propostas que vão ganhar pujança no contexto 

avaliativo das Instituições de Ensino Superior.  

Com a entrada de Itamar Franco na Presidência da República, como tentativa de se 

restabelecer o diálogo como o meio acadêmico, várias ações foram realizadas para a área 

educacional, dentre elas, pode-se mencionar: Plano Nacional de Educação para Todos, diluição do 

Conselho Federal de Educação (CFE) e instituição do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

devido às denúncias de que favorecia as IES privadas; substituições dos exames vestibulares por 

avaliações realizadas no 2º grau de ensino; modificações no processo de distribuição de recursos 

para as universidades federais; e, finalmente, incentivos e apoio para um modelo de avaliação 

pensado no seio da universidade. (BARREYRO; ROTHEN, 2008; BEHRING, 2008; CUNHA, 2007) 

Em 1993, no Fórum de Pró-reitores, é elaborado um documento e encaminhado ao MEC com 

uma proposta de criação do Programa de Apoio à Avaliação do Ensino de Graduação das 

universidades (PROGRAD). Nesse mesmo ano, o MEC institui a Comissão Nacional de Avaliação, 

com representantes dos reitores das IFES e associações de universidades públicas estaduais, 

municipais, das particulares e confessionais, para propor o Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Educação Superior. De julho a outubro de 1993, essa comissão nacional elabora, conjuntamente 

com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), 

uma proposta de avaliação institucional que viria a inspirar a concepção do Programa Nacional de 

Avaliação das Universidades Brasileiras (PAIUB), aprovado ainda nesse mesmo ano. (BARREYRO; 

ROTHEN, 2008; CUNHA, 2007; ZAINKO, 2008) 

O PAIUB propunha a avaliação com princípios democráticos e participativos. A IES que 

quisesse participar do programa aderia de forma voluntária e teria - por meio de uma estratégia 

metodológica, que não dissociava os aspectos quantitativos dos aspectos qualitativos - as suas 

dimensões educativas e sociais analisadas. O PAIUB intensificou as experiências brasileiras de 

avaliação, pois concebia a autoavaliação como etapa inicial de um processo que se completava com 

a avaliação externa e trouxe a perspectiva da avaliação como atividade contínua e sistemática que 

envolvia todos os segmentos sociais, inclusive, utilizando o diálogo como mediação entre a 

comunidade interna e a externa. Em contraponto, como relata Cunha (2007), a comunidade 

acadêmica após a experiência traumática de avaliação imposta durante o governo Collor, resistiu 

inicialmente ao novo programa.  
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[...] o MEC lançou o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, em 
1992, que consistiu na provisão de recursos para que as instituições que aderissem ao 
programa realizassem sua própria avaliação. Apesar do método auto-avaliativo e do princípio 
da adesão voluntária, o Paiub foi recebido com grande desconfiança pela comunidade 
acadêmica, em especial pelos sindicatos dos docentes e dos funcionários. Temia-se que ao 
enfatizar as dimensões quantitativas, a avaliação favorecesse as instituições dotadas de mais e 
melhores recursos humanos e materiais. Temia-se, também, que os parâmetros não levassem 
em conta os diferentes contextos sociais e econômicos dentro do país e, principalmente, que 
as comparações internacionais distorcessem os resultados e suas interpretações. Apesar das 
desconfianças, em agosto de 1996 o Paiub já contava com a adesão de 94 universidades, das 
quais 38 federais e 22 estaduais, que receberam do MEC recursos financeiros para cobrir parte 
dos gastos com os projetos de auto-avaliação (CUNHA, 2007, p. 190). 
 

Dessa forma, mediante a utilização de instrumentos que possibilitavam - por meio de uma 

análise interna associada à análise externa - detectar as potencialidades e as fragilidades 

institucionais, eram propostas metodologias de construção e implementação de estratégias que 

incidiriam sobre os pontos frágeis, criando mecanismos saneadores adequados à realidade de uma 

determinada IES. 

O PAUIB, que se mostrou como uma ação democrática, concretizava-se por meio de um 

método que preconizava - como parâmetros avaliativos - as particularidades e as singularidades 

internas da universidade.  Sendo essa asserção, considerada, segundo o documento do SINAES 

(INEP, 2004b, p. 17) como uma abordagem de avaliação  a qual,  “embora sua experiência tenha 

sido curta, conseguiu dar legitimidade à cultura da avaliação e promover mudanças visíveis na 

dinâmica universitária”, pois trouxe importantes reflexões sobre diretrizes, fundamentos e 

metodologia em avaliação. Em síntese, Zainko descreve 

 
Com o impeachment de Collor e já no Governo Itamar Franco, atendendo a uma demanda da 
comunidade acadêmica, pela Portaria nº 130, de 14 de julho de 1993, o Secretário da 
Educação Superior do MEC cria a Comissão Nacional de Avaliação com o objetivo de 
estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do processo de avaliação institucional nas 
universidades brasileiras. É criado o PAIUB, primeiro programa de avaliação institucional da 
Universidade Brasileira. Neste modelo avaliativo, cabe ao MEC articular, viabilizar e financiar a 
avaliação da Educação Superior, estimulando a adesão voluntária das instituições a esta 
prática avaliativa. A avaliação é compreendida enquanto um processo de acompanhamento 
metódico das ações realizadas pela instituição de Educação Superior, com vistas a averiguar 
em que medida são cumpridas e atendidas as funções e prioridades delimitadas coletivamente. 
Com a titularidade da avaliação nas mãos da comunidade acadêmica e a educação entendida 
como um bem público, o PAIUB aposta na construção de práticas avaliativas que sejam 
participativas, contínuas e sistemáticas, afinadas com o debate público e com a função social 
da Educação Superior no momento histórico (ZAINKO, 2008, p.829). 
 

Aparentemente, o PAIUB desconstruía o caráter obrigatório e punitivo da avaliação, 

característico do período militar, mostrando - como apontado por Verhine e Freitas (2012) - 
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aproximações com o modelo de avaliação que atendia a uma lógica interna da universidade, bem 

como às reais necessidades dos estudantes, docentes e técnico-administrativos. 

Concomitantemente, contribuindo para a reconstrução do diálogo e da credibilidade, das 

poucas políticas disseminadas pelo Presidente Itamar Franco, o Plano de Estabilização Econômica 

implantado pelo Ministro da Fazenda110 desse governo, denominado Plano Real – conseguiu frear a 

inflação; usando como principais estratégias: equilíbrio das contas nacionais; implantação da 

Unidade Referencial de Valor (URV); criação do Real, moeda que substituiu o Cruzeiro Novo.  

No entanto, o PAIUB foi desativado logo no início do governo seguinte por não atender às 

expectativas em relação à oferta de informações de forma eficiente e eficaz, subsidiando o governo 

nas ações de coordenação, regulação, e, sobretudo, de controle soberano da Educação Superior 

“pretendida” pelos princípios neoliberais. Assim, o programa foi descontinuado.  

Pode-se inferir diante da materialidade que está posta, que houve deslocamento significativo 

da matriz de racionalidade pretendida para esse período, que migra do foco tecnocrata para o 

democrático, e depois deste último, retorna ao tecnocrata, sem perder, porém, a interface como a 

matriz financeira. Assim, a Educação Superior vai sendo (re) configurada.  

 

 

2.4 Governo FHC: avaliação e controle  
 

 

Logo no início do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, popularmente 

conhecido como FHC111, uma nova proposta avaliativa para o Ensino Superior começa a tomar 

forma e o PAIUB é definitivamente extinto. Encontra-se como justificativa de sua desativação o fato 

dele não se mostrar articulado aos pressupostos do Estado Mínimo, como também aos 

pressupostos neoliberais de competitividade, comparabilidade e ranqueamento.  

Respaldado em dispositivos legais, o MEC cria novos instrumentos de avaliação: é a hora e 

a vez do Exame Nacional de Cursos (ENC), caracterizado pelo movimento estudantil como “provão”. 

O ENC era aplicado aos estudantes concluintes de cursos de graduação que, além de um exame de 

                                                
 
110 Vale ressaltar que o então Ministro da Fazenda era Fernando Henrique Cardoso, que se empoderou com a proposta 
de estabilização monetária e se fez o sucessor de Itamar Franco. 
111 FHC que assumiu a presidência de 1995-1998 e foi reeleito para o período de 1999-2002, destacou-se como ícone do 
neoliberalismo. 
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competências, também respondiam a um questionário sobre suas condições socioeconômicas e 

davam “pareceres” 112 sobre o curso frequentado.  

Tais dispositivos configuravam-se como avaliações isoladas, baseadas em procedimentos 

classificatórios, com a finalidade de distribuir recursos e subsidiar a tomada de decisão para o 

credenciamento, recredenciamento e descredenciamento dos estabelecimentos educacionais, 

autorizações de funcionamento e reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, ao 

mesmo tempo em que estimulava a concorrência no setor educacional brasileiro de nível superior, 

majoritariamente privado. 

A educação, por volta dessa época, já estava sendo vista como um bem de serviço 

incrementado pelas múltiplas determinações da OCDE113 – educação como serviço – e pela Reforma 

Bresser Pereira. Esta última reduz a educação à condição de serviço “essencial” do Estado, alinhada 

à concepção de autonomia institucional questionável114, pois era aliciada. Assim, a essencialidade 

da educação é apresentada no texto do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado como 

prioridade para uma proposta educacional concreta. 

 
Neste plano, entretanto, salientaremos um outro processo tão importante quanto, e que no 
entretanto não está tão claro: a descentralização para o setor público não-estatal da 
execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas devem ser 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado subsidiados pelo Estado, como é o caso dos 
serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse processo de 
“publicização”.  
A reforma do Estado envolve múltiplos aspectos. O ajuste fiscal devolve ao Estado a 
capacidade de definir e implementar políticas públicas. Através da liberalização comercial, o 
Estado abandona a estratégia protecionista da substituição de importações. O programa de 
privatizações reflete a conscientização da gravidade da crise fiscal e da correlata limitação da 
capacidade do Estado de promover poupança forçada através das empresas estatais. Através 
desse programa transfere-se para o setor privado a tarefa da produção que, em princípio, 
este realiza de forma mais eficiente. Finalmente, através de um programa de publicização, 
transfere-se para o setor público não-estatal a produção dos serviços competitivos ou 
não-exclusivos de Estado, estabelecendo-se um sistema de parceria entre Estado e 
sociedade para seu financiamento e controle.  
Deste modo o Estado reduz seu papel de executor ou prestador direto de serviços, 
mantendo-se entretanto no papel de regulador e provedor ou promotor destes, 

                                                
 
112 Dessa forma, era possível emitir conceito sobre a Análise das Condições de Ensino (ACE), considerando: corpo-
docente, organização didático-pedagógica e instalações.  
 
113 Em 2001 na cidade de Doha foi realizada a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), de abrangência 
supranacional, que transfere para a esfera comercial serviços dos seguintes setores: negócios (como os serviços 
profissionais jurídicos, de contabilidade e de arquitetura); comunicação (como os serviços postais e de telefonia); 
construção e serviços de engenharia; distribuição;. educação (como a Educação Superior); meio ambiente (como 
serviços de saneamento); financeiro; saúde; turismo e viagem; recreação, cultura e esporte; transporte; serviços de 
cunho genérico.(OMC, 2001) 
114 A autonomia institucional é proposta a partir de uma dinâmica curricular engessada por parâmetros únicos de 
constituição e de avaliação, que impõem um padrão estereotipado de “ensino de qualidade”. 
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principalmente dos serviços sociais como educação e saúde, que são essenciais para o 
desenvolvimento, na medida em que envolvem investimento em capital humano; para a 
democracia, na medida em que promovem cidadãos; e para uma distribuição de renda 
mais justa, que o mercado é incapaz de garantir, dada a oferta muito superior à demanda 
de mão-de-obra não-especializada. Como promotor desses serviços o Estado continuará a 
subsidiá-los, buscando, ao mesmo tempo, o controle social direto e a participação da 
sociedade (BRASIL, 1995a, p. 12-13, GRIFOS NOSSOS). 
 

Nesse caso, quando o documento da Reforma do Aparelho do Estado (1995) propõe a 

qualificação profissional, ratifica o mesmo chamado para a educação que foi comentado por Mello 

(1991), uma educação para um novo cidadão – polivalente, empreendedor, habilidoso na lida com 

aparato tecnológico. Pretende-se, então, uma educação para o Capital Intelectual, o que implica 

redimensionamentos do capital. 

Na tentativa de compreender como a racionalidade do capitalismo está comprometida com a 

produtividade mediante a relação valor, conhecimento e trabalho recorre-se à análise de escritos de 

autores alinhados com as ideias neoliberais como Giannotti (2000) que afirma que se uma atividade 

ocasional permite participar da relação de troca, ela se integra no sistema produtivo, sendo, 

portanto, objeto comercializado de valor. O argumento desse autor reforça a concepção do 

conhecimento como produto de consumo, conforme preconizado pela OCDE e já anunciado por 

Rodrigues (2007a, 2007b) ao produzir os conceitos de “educação-mercadoria e mercadoria-

educação” 

Desse modo, as trocas financeiras efetivadas pela mediação do conhecimento passam a ser 

consideradas como necessárias para se adquirir a qualidade educacional e são naturalizadas 

socialmente, tornando-se um padrão comum para se ter acesso a melhores condições de ensino. 

Por conseguinte, o conhecimento como mercadoria torna-se objeto de maior ou menor valor de 

acordo com as demandas socioeconômicas daquele momento e do valor agregado à instituição que 

o oferta.  
[...] implica pensar o valor da mercadoria no seu relacionamento com outras quaisquer, em vez 
de tomar esse valor como propriedade de cada uma, equiparadas com o metal padrão. Em 
outros termos, o valor não é predicado da coisa, capturado por uma reflexão exterior a ela, [...] 
mas determinação daquela reflexão com a qual os próprios agentes lidam no interior do 
processo de troca (GIANNOTTI, 2000, p. 82-83). 

 

Nessa perspectiva, pode-se inferir que o conhecimento passa a expressar, junto com outras 

mercadorias, a estruturação dos diversos processos de trabalho do sistema produtivo.  

Catani e Oliveira (2002) ressaltam que no Brasil, com o Exame Nacional de Cursos e a 

avaliação das condições de oferta de cursos de graduação implantados em 1997, constata-se o 
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início de todo um processo de reestruturação e metamorfose das universidades públicas, que tem 

como centralidade a avaliação.  

Amparado nessa premissa, inicia-se com o governo FHC uma era de proliferação do número 

de estabelecimentos privados de Educação Superior e constata-se, paralelamente e de forma 

inquestionável, a consolidação da cultura de avaliação neotecnicista115 na graduação. Toda a 

sociedade tem acesso aos resultados que são amplamente divulgados pela imprensa nacional, 

principalmente quando se tratavam dos conceitos emitidos pelo ENC/Provão. Em paralelo, o MEC 

instituiu amplo aparelho normativo, regulatório e de controle para sustentar as ações articuladas às 

políticas educacionais que se estabeleciam. Essa perspectiva reforça ainda mais o “Estado 

Avaliador”. 

Foi exatamente nesse período que foi efetivada a transferência gradativa dos procedimentos 

avaliativos do MEC para o INEP. Época que também se presenciou a desmobilização da perspectiva 

democrática e autônoma da avaliação, substituindo-a por uma que demonstrava claramente a 

função parcial de avaliar somente os estudantes, julgando, dessa forma, a qualidade do respectivo 

curso de graduação e criando rankings entre cursos e instituições.  

Consolidava-se, desse modo, o processo avaliativo no Ensino Superior, mas, ao mesmo 

tempo, ocorria o enclausuramento da totalidade do fenômeno educacional na estreiteza que avultava 

de um só instrumento avaliativo - o Provão, que reforça as intenções reprodutoras e 

mercantilizadoras daquele momento histórico-político.  

 
[...] novos procedimentos para a avaliação dos cursos e das instituições deforam estabelecidos 
pelo Ministério da Educação. Dentre eles, sobressai o Exame Nacional de Cursos, na realidade 
a avaliação do ensino de graduação a partir do desempenho dos estudantes. 
Com efeito, o Exame Nacional de Cursos, iniciado em 1996, deu a partida para a montagem de 
um complicado mecanismo de avaliação, que mistura métodos finalísticos e institucionais. 
Além do descredenciamento de instituições de ensino cujos estudantes revelem repetido 
desempenho insatisfatório, confirmado por visitas in loco por comissões de especialistas, a 
legislação prevê o reordenamento institucional das universidades (CUNHA, 2007, p. 190). 

 

Simultaneamente, era implantada na educação em geral, uma série de ações que 

reforçavam a racionalidade neotecnicista das políticas neoliberais, pois visava a desonerar o Estado 

de suas responsabilidades, transferindo o compromisso com a oferta da Educação Superior para a 

                                                
 
115 A avaliação em uma perspectiva neotecnicista, segundo Saviani (2011), é pautada por uma racionalidade técnica, que 
tem foco no controle dos resultados em detrimento do controle do processo, com objetivo de assegurar a eficiência e a 
eficácia da produtividade.  
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esfera privada. A LDB (Lei nº 9394/96), assim como o Plano Nacional de Educação (PNE – 2001-

2010), que foi instituído pela Lei Nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, nos anos finais do governo 

FHC, usaram a via legal para legitimar as políticas neoliberais, mas não para legitimar o Sistema 

Nacional de Educação, pois a lógica interna, gerada pelas necessidades dos atores sociais das 

diversas IES era uma, enquanto que a lógica externa era gerada pelo poder da privatização, com 

recursos de diversos órgãos financiadores nacionais e internacionais, que até mesmo nas 

universidades públicas, tornavam privado o que era público. Assim, é facilitado o financiamento 

estudantil e, também, o viés mercadológico da educação.  

Uma representativa mobilização foi realizada pela sociedade em torno da construção do 

PNE (2001 – 2010) que reforçava o propósito de renovação do ensino universitário brasileiro, 

propondo que houvesse uma reformulação do  

 
[...] rígido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia das universidades, a 
ampliação da margem de liberdade das instituições não-universitárias e a permanente 
avaliação dos currículos constituem medidas tão necessárias quanto urgentes, para que a 
Educação Superior possa enfrentar as rápidas transformações por que passa a sociedade 
brasileira e constituir um polo formulador de caminhos para o desenvolvimento humano em 
nosso país (BRASIL, 2001, p.42). 

 

O movimento provocado pelo descontentamento com o processo de avaliação do Ensino 

Superior, iniciado pelos estudantes e apoiado pelos docentes que se sentiam objetos e não sujeitos 

do processo, foi se fortalecendo e, mais uma vez, as críticas acirradas incitaram à (re)construção de 

novas políticas e, consequentemente, de ações estratégicas que silenciassem os descontentes. 

Assim, nasce, no governo que sucede a FHC, através de uma medida provisória116, o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), cujo berço foi o boicote ao ENC, vulgo 

provão.  

Contudo, articulando o que foi trazido por diferentes autores (BARREYRO; ROTHEN, 2008; 

CATANI; OLIVEIRA, 2002; CUNHA, 1997; DIAS SOBRINHO, 2004; FAVERO, 2004; LEITE, 1997; 

MELLO, 1991; TRIGUEIRO, 2003; ZAINKO, 2008) em suas análises sobre a dinâmica da avaliação 

superior no período do final dos anos da década de 1970 do Século XX até o ano de 2002, fica 

registrado o sucesso da empreitada privatista, pois, se a educação é entendida hoje como serviço, o 

docente passa a ser um prestador de serviço e o estudante é o cliente.  

                                                
 
116Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 
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É a lógica do mercado, que dita o que ensinar, para quem ensinar e por que ensinar. A 

educação passa a ser considerada em três perspectivas: i) A educação para o consumo - mas não 

para qualquer consumo, mas sim o consumo personalizado que está articulado à provisoriedade do 

produto, superando a perspectiva do consumo para poucos e dar o acesso a todos; ii) A educação 

para o trabalho produtivo – que fornece a formação básica, com a certeza da continuidade da 

educação, visando ao trabalhador multifuncional; iii) A educação para uma produção de qualidade – 

esse produto deve atender a um novo cidadão que reconhece os seus direitos e obrigações, seja 

colaborador e solidário.  

Dessa forma, conforme aponta Mello (1991), a educação ocupa definitivamente lugar central 

e articulado na pauta das macropolíticas do Estado, formando o trabalhador pra o novo padrão de 

desenvolvimento social e econômico, que é amparado pela ciência e tecnologia.  

A vertente da racionalidade financeira predomina nesse período, todavia, é recorrente às 

diretrizes que apontam, também, para a racionalidade tecnocrata.  

Para efeito de análises, encerra-se aqui o recorte temporal que tem como característica 

comum e fundante a exacerbação das políticas neoliberais educativas. Pretende-se, no próximo 

texto, a partir da posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, apreender as 

continuidades, readequações e/ou rupturas na lógica que permeia as políticas de avaliação para a 

Educação Superior. Então, como objeto de análise central será tomado a sistemática que envolve o 

SINAES. 
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3 SINAES E A PERSPECTIVA DA REGULAÇÃO 
 

 

Neste capítulo será realizada uma análise em torno da concepção de 

qualidade em educação que é tecida por meio das políticas de avaliação para o 

Ensino Superior e que vêm sendo dinamizadas a partir da criação do SINAES. 

Para apreender como se processou a correlação de forças e as disputas de 

poder durante esse decênio de implantação e implementação do projeto societário 

instaurado pelo SINAES (2004-2014) pela via da Educação Superior, foram 

analisadas as interfaces com as lógicas produzidas pelos procedimentos que 

precederam esse atual formato de avaliação, como também a perspectiva de 

educação que é fomentada pelo SINAES e que vem sendo materializada pelas 

políticas públicas de avaliação para o Ensino Superior. 

Para tal, buscou-se compreender qual a matriz de racionalidade que abalizam 

os rumos políticos e ideológicos que vem sendo produzidos pelo/para o Ensino 

Superior brasileiro, inicialmente nos dois mandatos regidos pelo bloco de poder que 

tinha como representante Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) e, em seguida, 

durante o primeiro mandato de governo de Dilma Rousseff (2010-2014).  

A intenção ao efetivar essa tarefa foi de superar a análise estreita e focada 

somente em situações atuais, pois parte-se do entendimento que a compreensão do 

fenômeno da avaliação da Educação Superior se dá mediante a apreensão das 

contradições produzidas pelas múltiplas determinações, que são provocadas por 

fatores de natureza socioeconômica e político-social. Essas múltiplas determinações 

se apresentam na trama das relações humanas e, muitas vezes, são expressas, 

também, por meio de documentos que contribuem para produzir e consolidar o 

cenário para a Educação Superior nacional. 

Portanto, por meio da análise documental buscou-se apreender a essência e 

as intencionalidades que assumem os procedimentos de avaliação em na história 

educacional atual, dando destaque à centralidade ostentada pela avaliação nesse 

nível de ensino como recurso para assegurar o consenso e, porque não dizer, a 

coesão social. Desse modo, considerou-se o que foi discutido a partir dos 

fundamentos teóricos trazidos por Gramsci e Poulantzas para compreender as 

mediações e as contradições promovidas pelas relações entre Estado e sociedade 

civil. 
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Dando sequência às análises das políticas de avaliação articuladas ao 

SINAES, considerando as mediações com a parte documental nacional e 

supranacional, serão revisitadas neste capítulo, em que se pretende discutir, 

especificadamente, o viés democrático apresentado no início da implantação do 

SINAES, mediante a política popular e redemocratizante proposta pelo Governo Lula, 

procurando, em seguida demonstrar as contradições e mediações promovidas pela 

inflexão posta internamente por integrantes do mesmo bloco dominante de poder e 

que estavam no próprio governo e que foi potencializada pelo e-MEC.  

Em suma, a proposta é “tecer” os argumentos de Castelo (2012), Coutinho 

(2010) e Silva (2005) sobre o contexto sociopolítico e econômico, com aqueles 

trazidos principalmente por Barreyro e Rothen (2006) e Rothen (2003) textos que 

constituem o conjunto de elaboração do SINAES (BRASIL, 2003b, 2004) com o 

documento publicado em 1985 pelo MEC, denominado “Comissão Nacional para 

Reformulação da Educação Superior. Uma nova política para a Educação Superior” e 

fazer um cotejamento com outros documentos que vem contribuindo para consolidar 

os preceitos do SINAES, como no caso dos Referenciais Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura. (BRASIL, 2010). 

 
 
3.1 Contextualização do SINAES: fio condutor do processo de avaliação da 
Educação Superior 
 

 

3.1.1 O berço do SINAES posto pela dinâmica do capital 

 

 
A antinômia aos ideais neoliberais propagada durante a campanha eleitoral de 

2002 para a Presidência da República, liderada pelo bloco de poder do Partido dos 

Trabalhadores (PT), que tinha como representante Luís Inácio Lula da Silva, ou 

simplesmente Lula, atraiu a atenção daqueles que se posicionavam como de partidos 

de esquerda ao governo.  Por outro lado, as frações de outros blocos de poder, 

antevendo a possibilidade de enfraquecimento do projeto neoliberal que dominava 

hegemonicamente a sociedade brasileira, buscaram divulgar, por meio da mídia, que 

o país encontrava-se diante do que eles denominaram de “Risco Lula”. Essa 
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terminologia pejorativa significava que se o representante do PT fosse eleito, a 

economia do país iria ruir.  

Nas palavras de Silva (2005), que objetivava apresentar os interesses de 

classe que se constituíam como eixo ideológico de racionalidade da Revista Veja, 

pode-se constatar a tensão que esses rumores estavam causando, ainda diante da 

incerteza de quem vinha para se contrapor à vitória petista. 

 
A Alice no país das Maravilhas tinha um biscoito mágico que a fazia aumentar 
e diminuir de tamanho. Já que não existe esse tipo de aditivo na vida real, a 
única maneira de um candidato aumentar a sua estatura, caso seja eleito, é 
encolhendo o tamanho do estado. A consequência seria uma maior circulação 
de riquezas e a multiplicação da capacidade de investimento da iniciativa 
privada – o que resultaria em mais empregos. [...] A questão fundamental 
agora seria enquadrar Lula, empurrando-o para posições mais compatíveis 
com o programa neoliberal, portanto, Lula tinha que aprender pois: “o 
capitalismo de Lulalice, enfim, não dá para brincar de banco Imobiliário”. 
Portanto, se Lula crescesse nas pesquisas e continuasse com chances de se 
eleger, seria urgente definir suas funções e levá-lo a mudar suas posições 
“radicais” como aumentar o salário mínimo, criar empregos e diminuir a 
jornada de trabalho. [...] Veja produziria também os parametros que deveriam 
guiar o eleitor.  
[...]  
É relevante lembrar que o aprofundamento da crise do sistema do capital, 
especialmente na Argentina, estava sendo acompanhado por outras matérias 
da revista. A eleição de um candidato alinhado era apresentada como 
necessária, e por isso uma jogada de impacto foi a cobertura da “crise do 
mercado” com relação ao “risco Lula”. [...] Longamente se explicava a 
situação atrelando os problemas econômicos aos riscos da eleição de Lula 
(SILVA, 2005, p.355-356, GRIFOS DO AUTOR117). 
 

Silva (2005) relata como o patrulhamento anti-Lula realizado pela mídia - no 

caso o objeto de estudo da autora era o discurso ideológico e neoliberal que estava 

sendo disseminado pelas reportagens da Revista Veja – assegurava que, se o 

candidato esquerdista ganhasse, passaríamos por crises comparadas às dos países 

como a “quebrada Argentina” e da “paupérrima Nigéria, um dos países mais corruptos 

e atrasados do mundo.” Para tanto, a referida revista publicou um texto alarmante 

intitulado “aplicar dinheiro no caldeirão colombiano é duas vezes mais seguro que 

investir no gigante eternamente deitado em berço esplêndido.” 

Todos esses rumores imprimiram uma necessidade de recondução das 

estratégias eleitorais para garantir a possibilidade de superar os outros candidatos na 

urna. Então, no dia 22 de junho de 2002, como forma de apaziguar os ânimos de 

                                                
 
117 Os Grifos destacam os trechos extraídos diretamente da Revista Veja pela autora Silva (2005). 
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investidores do mercado brasileiro, Lula anunciou a “Carta aos Brasileiros”118, 

assegurando que no caso de sua vitória, não alteraria substancialmente os rumos 

políticos da economia brasileira. O primeiro ponto de inflexão articulado ao Governo 

Lula estava posto. Apesar de afiançar que seu governo seria pautado pelas políticas 

sociais, pelas ações de governabilidade de forma ampliada – estendendo inclusive ao 

empresariado, o principal ponto articulador de seu discurso era o mercado produtivo.  

Diante dessa imposição proveniente das relações capitalistas, foi então 

realizado um realinhamento no plano Petista, que apresentou, como elucida Castelo 

(2012), às vésperas da eleição, um Projeto Reformista contraditório ao discurso da 

campanha política realizada até então. Esse reordenamento também foi produto das 

conflituosas alianças e coligações realizadas com o intuito de alcançar a ascensão à 

presidência e que atenderia às expectativas das frações burguesas nacionais e 
                                                
 
118 Trechos da carta de Lula denominada “Carta aos Brasileiros” e a proposta de discutir com FHC uma 
agenda de enfrentamento da crise financeira instaurada. “O Brasil quer mudar. [...] Mudar para 
conquistar o desenvolvimento econômico que hoje não temos e a justiça social que tanto almejamos. 
Há em nosso país uma poderosa vontade popular de encerrar o atual ciclo econômico e político.[...] 
Nosso povo constata com pesar e indignação que a economia não cresceu e está muito mais 
vulnerável, a soberania do país ficou em grande parte comprometida, a corrupção continua alta e, 
principalmente, a crise social e a insegurança tornaram-se assustadoras.O sentimento predominante 
em todas as classes e em todas as regiões é o de que o atual modelo esgotou-se. Por isso, o país não 
pode insistir nesse caminho, sob pena de ficar numa estagnação crônica ou até mesmo de sofrer, mais 
cedo ou mais tarde, um colapso econômico, social e moral. [...] A crescente adesão à nossa 
candidatura assume cada vez mais o caráter de um movimento em defesa do Brasil, de nossos direitos 
e anseios fundamentais enquanto nação independente. Lideranças populares, intelectuais, artistas e 
religiosos dos mais variados matizes ideológicos declaram espontaneamente seu apoio a um projeto de 
mudança do Brasil.Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o PT anunciam seu apoio. 
Parcelas significativas do empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta 
coalizão, em muitos aspectos suprapartidária, que busca abrir novos horizontes para o país. O povo 
brasileiro quer [...] combinar o incremento da atividade econômica com políticas sociais consistentes e 
criativas. O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e modernizem o país, 
tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais competitivo no mercado internacional. O 
caminho da reforma tributária, que desonere a produção. Da reforma agrária que assegure a paz no 
campo. Da redução de nossas carências energéticas e de nosso déficit habitacional. Da reforma 
previdenciária, da reforma trabalhista e de programas prioritários contra a fome e a insegurança 
pública. [...] O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre 
hoje, nem será implementado por decreto, de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação 
nacional, que deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social, capaz de 
assegurar o crescimento com estabilidade. [...] Estamos conscientes da gravidade da crise econômica. 
Para resolvê-la, o PT está disposto a dialogar com todos os segmentos da sociedade e com o próprio 
governo, de modo a evitar que a crise se agrave e traga mais aflição ao povo brasileiro.[...] Mas é 
preciso insistir: só a volta do crescimento pode levar o país a contar com um equilíbrio fiscal 
consistente e duradouro. [...] O desenvolvimento de nosso imenso mercado pode revitalizar e 
impulsionar o conjunto da economia, ampliando de forma decisiva o espaço da pequena e da 
microempresa, oferecendo ainda bases sólidas par ampliar as exportações. [...] Vamos ordenar as 
contas públicas e mantê-las sob controle. Mas, acima de tudo, vamos fazer um compromisso pela 
produção, pelo emprego e por justiça social. [...] O Brasil precisa navegar no mar aberto do 
desenvolvimento econômico e social. É com essa convicção que chamo todos os que querem o bem 
do Brasil a se unirem em torno de um programa de mudanças corajosas e responsáveis”. O texto na 
íntegra pode ser lido em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml 
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internacionais. Fica claro nesse momento que não se pretendia romper com a 

dinâmica instituída pelo capital, mas sim que haveria uma readequação e um reajuste 

que não afetaria a conformação do Estado.  

Castelo (2012) ainda afirma que esse fato explica o movimento que estava 

ocorrendo na política regional  
 

Diante desses primeiros sinais do desgaste do neoliberalismo, percebeu-se 
uma dupla movimentação na política regional: de um lado, as classes 
dominantes readequaram o seu projeto de supremacia, incorporando uma 
agenda de intervenção focalizada nas expressões mais explosivas da 
“questão social”, naquilo que se convencionou chamar de social-liberalismo; 
assim, a supremacia burguesa ganhou novo fôlego (que se mostra cada vez 
mais exaurido) e persiste até hoje. De outro, uma mobilização política das 
classes subalternas antagônica ao neoliberalismo levou à derrubada de 
governantes alinhados ao Consenso de Washington (Argentina, Bolívia, 
Equador, Peru) e à eleição de coalizações partidárias com posições 
antineoliberais (Venezuela, Brasil, Argentina, Bolívia, Equador, Uruguai). Em 
alguns casos, as lideranças não mantiveram a sua linha de resistência após a 
posse e aderiram ao neoliberalismo por intermédio do social-liberalismo: o 
governo Lula é o caso mais emblemático dessa adesão ao projeto de 
supremacia burguesa (CASTELO, 2012, p. 624). 
 

 
Em conformidade com as prerrogativas do social-liberalismo e tomando como 

centralidade do discurso a “questão social”, progressivamente o bloco do PT foi 

promovendo uma dinâmica política e socioeconômica que foi readequando as 

relações entre e intra as frações de classes, e também foi se tornando o fio condutor 

que asseguraria o consenso e a preponderância dos interesses burgueses.  

Coutinho (2010) recorre ao sentido Gramsciano dos termos “grande política” e 

“pequena política” para explicar o movimento da política social-liberal que predominou 

durante o primeiro mandato do governo Lula. Desse modo, a distinção entre eles seria 

 
A grande política compreende as questões ligadas à fundação de novos 
Estados, à luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de 
determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. A pequena política 
compreende as questões parciais e cotidianas que se apresentam no interior 
de uma estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela predominância 
entre as diversas frações de uma mesma classe política (política do dia a dia, 
política parlamentar, de corredor, de intrigas). Portanto, é grande política 
tentar excluir a grande política do âmbito interno da vida estatal e reduzir tudo 
a pequena política (GRAMSCI, 1999-2003, p.21 apud COUTINHO, 2010, p. 
29). 

 

Para Gramsci, conforme relata Coutinho (2010), há o consenso ativo e o 

passivo. Esse último, que tem como base a hegemonia da pequena política, é 
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caracterizado por um esvaziamento de participação política, que acaba provocando a 

“pequena política”. O autor enfatiza que o bloco que assumiu o poder em 2003 buscou 

consolidar o consenso passivo por meio da atenuação dos conflitos de classe, 

produzindo assim um movimento social de exclusão da “grande política”. Outra 

consequência do consenso passivo é que ele provoca o esgotamento de diretrizes de 

auto-organização, bem como do poder decisório e que produz um tipo de hegemonia 

que acarreta a aceitação “natural” da pequena política por parte das classes 

populares que avocam o entendimento da política como algo externo e fruto de 

disputa de poder entre frações burguesas.      

Desse modo, Coutinho (2010, p. 30) ao analisar todo esse período 

hegemônico, que teve início com as campanhas para a Presidência e que ficou sob a 

dominância do Lulismo, definiu como uma temporada que se manteve afinada com o 

neoliberalismo e que por isso, o autor caracterizou o movimento produzido nesse 

período como propagador da “hegemonia da pequena política”. Para ele, a “[...] 

hegemonia é consenso, e não coerção. Existe hegemonia quando indivíduos e grupos 

sociais aderem consensualmente a certos valores.”  

 
Existe hegemonia da pequena política quando a política deixa de ser pensada 
como arena de luta por diferentes propostas de sociedade e passa, portanto, 
a ser vista como um terreno alheio à vida cotidiana dos indivíduos, como 
simples administração do existente. A apatia torna-se assim não só um 
fenômeno de massa, mas é também teorizada como um fator positivo para a 
conservação da ‘democracia’ pelos teóricos que condenam o ‘excesso de 
demandas’ como gerador de desequilíbrio fiscal e, consequentemente, de 
instabilidade social.[...] é expressão de grande política reduzir tudo à pequena 
política. Em outras palavras, é por meio desse tipo de redução que se 
desvaloriza a política enquanto tal que se afirma hoje a quase incontestada 
hegemonia das classes dominantes. Em situações ‘normais’, a direita já não 
precisa da coerção para dominar: impõe-se através desse consenso passivo, 
expresso entre outras coisas em eleições (com taxa de abstenção cada vez 
maior), nas quais nada de substantivo está posto em questão (COUTINHO, 
2002, p. 32, GRIFOS DO AUTOR). 
 

Continuando sua análise, Coutinho (2010) reforça que esse movimento 

neoliberal, que produz a “hegemonia da pequena política”, não caracteriza o que na 

teoria gramsciana seria uma revolução passiva, mas sim pode ser entendido como um 

movimento de contrarreforma, pois não há projetos societários que se contrapõem 

aos interesses das frações que estão articuladas ao neoliberalismo, cuja principal 

particularidade situa-se no fato de se tentar usurpar, desconstruir ou negar os direitos 
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sociais que foram requeridos em reformas conquistadas pelas classes subalternas, 

iniciadas com o americanismo e concretizadas no Welfare State.  

Para compreender esse movimento de contrarreforma no âmbito da Educação 

Superior no Brasil, que foi se instituindo no transcursar do período do Lulismo, vale 

ressaltar, no que toca às políticas de avaliação, que a dinâmica que antecede a égide 

desse bloco de poder era protogonizada pelo Provão (ENC), derivavado das políticas 

neoliberais do governo FHC. Na essência, esse modelo avaliativo reduziu, como 

enfatiza Rothen (2003), todo o trabalho educacional desse nível de ensino à formação 

de profissionais. E ao Estado, por sua vez, coube, por meio das avaliações, 

determinar e controlar o funcionamento das IES. Esses objetivos não estavam 

diretamente associados à perspectiva de alavancar o projeto societário brasileiro nos 

âmbitos da ciência, da cultura e da independência política e socioeconômica, mas 

estavam fundamentalmente atrelados à perspectiva da produtividade para atender às 

relações capitalistas.  

Os impactos produzidos por esse modelo de avaliação, o Provão, podem ser 

apreendidos pela voz de Rothen  

 
[...] a análise dos seus resultados junto com outros instrumentos de avaliação 
poderia mostrar parte dos problemas e das virtualidades do sistema brasileiro 
de Ensino Superior. [...] Contudo, para que isso ocorresse, o objetivo do 
provão e a política educacional para o Ensino Superior teriam que ser 
diferentes dos atuais. O Provão não poderia ter como maior objetivo a 
classificação das instituições. A política do Ensino Superior não poderia se 
resumir à expansão desordenada do Ensino Superior e a um hipotético 
controle pelo Estado das Instituições de Ensino Superior (ROTHEN, 2003, 
p.36). 

 

Rothen (2003) confirma essa questão quando reforça que o Provão foi um 

“desserviço à sociedade brasileira”, pois: enquadrou o currículo premiando com um 

selo de qualidade as IES que transformaram os cursos em “vestibular do provão”; 

criou a ilusão de que as deficiências do Ensino Superior se reduziam às IES com 

conceitos “D” e “E”; diminuiu a importância de outros instrumentos de avaliação; 

reforçou a ideia de Estado Avaliador. Contudo, o autor alguns anos depois reavalia e 

aponta que ele, o ENC, também pode ser considerado como um “instrumento de 

avaliação privilegiado”, pois foi um dos modelos que assumiu status oficial e, 

concomitantemente, seus resultados tinham repercussão em toda a sociedade. 
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(BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 959) Essa oficialidade, inevitavelmente, contribuiu 

para imprimir força ao processo de avaliação do Ensino Superior. 

É preciso concordar com Frigotto (2011) quando defende que são os fatos e 

forças sociais que produzem toda uma conjuntura.  

 
O que pretendo demarcar é que, como conjuntura, a década começa em 
janeiro de 2003, com a posse do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, já que não é o tempo cronológico que define uma conjuntura, mas a 
natureza dos acontecimentos e dos fatos, e as forças sociais que os 
produzem. O começo, em janeiro de 2003, traduz-se no fato de que, não 
obstante as diferenças entre a eleição de 1989 e a de 2002, as forças sociais 
progressistas que conduziram ao poder o atual governo tinham, em sua 
origem, a tarefa de alterar a natureza do projeto societário, com 
consequências para todas as áreas (FRIGOTTO, 2011, p. 237). 

 

Diversos “fatos e forças sociais” vinham influenciando toda a Educação 

Superior mundial. As mediações e determinações dos organismos financeiros 

internacionais com as políticas públicas voltadas para a Educação Superior são 

demarcadas nesse texto de Polidoro (2009)  

 
O Banco Mundial, em 1995, elaborou o documento “La enseñanza superior: 
las lecciones derivadas de la experiência”, no qual apresenta uma moldura da 
crise da Educação Superior e defende reformas que viriam a garantir maior 
eficiência, qualidade e equidade. A UNESCO, também um órgão 
internacional, publicou documentos com a perspectiva de definir políticas para 
a Educação Superior. O principal deles foi “La educacion superior em el siglo 
XXI: vision y acción”, apresentado na Conferência Mundial sobre a Educação 
Superior, em Paris, em 1998. Segundo esse documento, a Educação 
Superior de qualidade não pode estar dissociada da avaliação e da 
regulação, considerando, ainda, como fundamentais, os seguintes fatores: a 
cultura da avaliação, da emancipação, da autonomia da responsabilidade e 
da prestação de contas. Outro documento editado pelo Banco Mundial, em 
2004, intitulado “Higher Education in developing countries: peril and promise”, 
busca esclarecer o equívoco de priorizar a educação básica em detrimento da 
Educação Superior e atribui ao Estado o papel de supervisor, o que veio a 
fortalecer o estabelecimento de políticas de avaliação da Educação Superior 
em todo o mundo. [...] Em relação à Educação Superior, [no Brasil] os 
principais elementos criados estavam fundamentados em uma proposta de 
avaliação que seguia, inclusive, as orientações internacionais de transformar 
o Estado de um órgão controlador para um regulador utilizando-se de 
sistemas de avaliação (POLIDORI, 2009, 440-441). 

 

Esses acontecimentos foram demarcando o nascimento do SINAES e a 

possibilidade de produção de um “novo” marco regulatório para a Educação Superior.  

Barreyro e Rothen (2006) ao fazerem considerações sobre a elaboração e a 

implantação do SINAES, também trazem à tona mediações e determinações que 

contribuem para apreender a intercessão entre os elementos da realidade atual da 
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Educação Superior, no que tange ao processo de avaliação. Desse modo, 

fundamentados por uma perspectiva dialética, os autores enfatizaram as contradições 

no campo das políticas de avaliação para o Ensino Superior, que desvelam a 

essência de rearranjos neoliberais, que contribuem para reafirmar o verdadeiro 

sentido da “hegemonia da pequena política” que caracterizou o governo Lula.  

 
Na proposta do programa de governo da coligação “Lula Presidente”, a 
avaliação foi um aspecto destacado nas políticas para a Educação Superior, 
sendo um contraponto à autonomia institucional. Pretendia-se que a avaliação 
da Educação Superior fosse além da visão neoliberal, a qual estimula a 
concorrência entre as instituições e a regulação pelo mercado consumidor. A 
avaliação é compreendida como instrumento para o planejamento e a 
intervenção do Estado, visando à melhoria do desempenho dos alunos e à 
melhoria do sistema de ensino (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 959). 

 

Os autores ressaltam que para contemplar os acordos de coligação, no ano 

de 2003 foi instituída a Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA) 

com o objetivo de propor alterações na dinâmica da avaliação da Educação Superior, 

promovida principalmente pelo Provão. Essa comissão tinha como função analisar, 

oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a 

reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar 

a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados. Dentre os 

seus integrantes – que eram representantes de instâncias governamentais como o 

INEP, a Sesu e a CAPES – encontravam-se em sua maioria, docentes vinculados às 

IES públicas e privadas, bem como representantes da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) 119  

No texto de apresentação do extrato realizado pela CEA vem impresso a 

dinâmica que subsidiou a elaboração do documento denominado “Sistema Nacional 

                                                
 
119Os integrantes da Comissão: José Dias Sobrinho (UNICAMP) – Presidente, Dilvo I. Ristoff (UFSC), 
Edson Nunes (UCAM), Hélgio Trindade (UFRGS), Isaac Roitman (CAPES), Isaura Belloni (UNB), José 
E. Q. Telles (UFPR), José G. de Sousa Júnior (SESU), José M. de R. Pinto (INEP), Júlio C. G. Bertolin 
(UPF), Maria A. S. Zainko (UFPR), Maria B. M. Luce (UFRGS), Maria I. da Cunha (UNISINOS), Maria J. 
J. Costa (UFPA), Mario P. Pederneiras (SESU), Nelson C. Amaral (UFG), Raimundo L. S. Araújo 
(INEP), Ricardo Martins (UNB), Silke Weber (UFPE), Stela M. Meneghel (FURB). Como representantes 
da União Nacional de Estudantes (UNE) estavam Giliate Coelho Neto, Fabiana de S. Costa e Rodrigo 
da S. Pereira. Também compunham a CEA Daniel Ximenes e Adalberto Carvalho, da SESU, e Teófilo 
Bacha Filho, do Conselho Estadual de Educação do Paraná. Constata-se que grande parte é de 
docentes de IES pública e que muitos vinham fazendo contraposição ao modelo de avaliação de FHC, 
por meio do PAIUB. A CEA foi designada pelas Portarias MEC/SESu nº 11 e nº 19, respectivamente de 
28 de abril e 27 de maio de 2003. (BRASIL, 2003b) 
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de Avaliação da Educação Superior – SINAES: bases para uma nova proposta de 

avaliação da Educação Superior.” 

 
A Comissão contextualizou seu trabalho numa visão abrangente do papel dos 
processos avaliativos sem dissociar estes da necessária regulação do Estado 
para fomentar e supervisionar o sistema em seu conjunto, mas também 
reconhece a importância de uma política capaz de refundar a missão pública 
do sistema de educação brasileiro, respeitando sua diversidade, mas 
tornando-o compatível com as exigências de qualidade, relevância social e 
autonomia. Partindo do princípio de que a educação é um direito e um bem 
público, entende que a missão pública da Educação Superior é formar 
cidadãos, profissional e científicamente competentes e, ao mesmo tempo, 
comprometidos com o projeto social do país. [...] Para que a Educação 
Superior possa efetivamente cumprir o seu papel estratégico, novas 
exigências precisam ser [...] [considerada] a desigualdade diante do 
conhecimento [que é] o mais importante desafio a ser enfrentado por países, 
como o Brasil, que não queiram aceitar a divisão entre nações produtoras e 
consumidoras de conhecimento e de tecnologia (BRASIL, 2003b, p.7-8). 

 

As disputas e embates eram visíveis entre aqueles que ocupavam cargos do 

próprio governo. Exemplo disso é que o então Ministro da Educação, Cristovam 

Buarque, defendia a continuidade e a necessidade da avaliação, inclusive, 

ressaltando a ininterrupção do Provão. Entretanto, também, propunha, diante da 

incompletude do mesmo, a complementação por um instrumento de autoavaliação. 

Por sua vez, Otaviano Helene, que respondia pela presidência do INEP – órgão 

executor da avaliação na gestão de Paulo Renato de Souza – discordava 

publicamente de Cristovam Buarque e fazia críticas severas ao ENC. (BARREYRO; 

ROTHEN, 2006) 

Parecendo mais articulados com o discurso de Otaviano Helene, os 

integrantes da CEA, elaboravam uma proposta que tinha em sua centralidade a 

avaliação institucional como processo de autoavaliação. Termos como “tomada de 

consciência”, “participação coletiva” dão vulto ao enfoque de um processo de 

avaliação formativo e qualitativo, bem como, mantinham a articulação com o discurso 

proferido na “Carta aos Brasileiros” pelo Presidente Lula.  

A CEA propunha que esse instrumento de autoavaliação fosse 

complementado pelo Processo de Avaliação Integrado do Desenvolvimento 

Educacional e da Inovação da Área (PAIDÉIA), que seria um exame para estudantes 

do segundo e do último ano, que constituiriam uma amostragem prototípica, por meio 

da qual seria possível apreender e analisar os processos educativos, bem como 

outras informações que alimentariam as bases de dados do MEC. Outro instrumento 
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de avaliação que complementaria esse processo seria a visita in loco por especialistas 

vinculados ao INEP. Todas as informações advindas dos três instrumentos fariam 

parte de um relatório final que seria enviado para a CONAES - esta, por sua vez, seria 

o órgão criado, conforme proposta da CEA, para coordenar, executar e gerenciar os 

processos de avaliação. (BRASIL, 2003b) 

Vale destacar a maneira como essa Comissão criticou o antecessor do 

SINAES, o Provão: 

 
De forma especial, os modos de informação pública a respeito das condições 
de produção e dos resultados obtidos pelas instituições adquiriram grande 
importância e vêm sendo crescentemente exigidos, aperfeiçoados e 
detalhados. As avaliações somativas, os mecanismos de controle, regulação 
e fiscalização e a prestação de contas têm tido presença muito mais forte que 
as avaliações formativas, participativas, voltadas aos processos, às 
diversidades identitárias e à complexidade das instituições (BRASIL, 2003b, 
p. 11). 

 

E continua o texto com críticas explícitas, atribuindo as características do 

modelo avaliativo utilizado no governo anterior à função do próprio Estado que foi 

desempenhada pelos representantes do bloco de poder de FHC: 
 

A função atribuída pelo Estado à Educação Superior no país é determinante 
da proposta de avaliação. De um lado, está o modelo de inspiração anglo-
americana baseado em sistemas predominantemente quantitativos para 
produzir resultados classificatórios; de outro, o modelo holandês e francês, 
que combina dimensões quantitativas e qualitativas com ênfase na avaliação 
institucional e análise. As diferentes experiências e propostas metodológicas 
de avaliação da Educação Superior implementadas no Brasil nas últimas três 
décadas seguem, assim como os sistemas de avaliação dos países 
desenvolvidos, uma ou outra dessas orientações. No modelo de inspiração 
inglesa, a atual crise do Ensino Superior remete à questão da eficiência 
ou ineficiência das instituições em se adaptarem às novas exigências 
sociais, entendendo que a Educação Superior funciona como fator de 
incremento do mercado de trabalho. Nessa linha, a avaliação se realiza 
como atividade predominantemente técnica, que busca a mensuração 
dos resultados produzidos pelas instituições. [...] Sua ênfase recai sobre 
indicadores quantitativos que promovem um balanço das dimensões 
mais visíveis e facilmente descritíveis [...], muitas vezes permitindo o 
estabelecimento de rankings de instituições, com sérios efeitos nas 
políticas de alocação de recursos financeiros e como organizador social 
de estudantes e de profissionais. Em função disso, esta perspectiva de 
avaliação é denominada regulatória. Por outro lado, a outra orientação da 
avaliação busca ir além da medição e de aspectos performáticos. Ela adere à 
própria discussão do sentido ou da existência das instituições de Ensino 
Superior na sociedade; entendendo que estas têm “funções múltiplas”; que o 
conhecimento produzido no interior delas, além de ser requisitado como força 
produtiva, também é um instrumento de cidadania, em sua pluralidade, em 
sua diversidade. Nessa perspectiva, chamada emancipatória, a avaliação não 
se apresenta somente como prática produtora de juízos de fatos, de coleta de 
informação, medida e controle de desempenho. Seu processo requer reflexão 



113 
 

tanto sobre a prática quanto sobre o objeto e os efeitos da avaliação, o que só 
pode ser feito através de juízos de valor (BRASIL, 2003b, p. 12, GRIFOS 
NOSSOS). 

 

Barreyro e Rothen (2006) são enfáticos ao evidenciar as contraposições que 

ocorreram quando a proposta da CEA foi propagada para a sociedade. Segundo os 

autores, foram travados debates entre aqueles que defendiam a visão neoliberal da 

avaliação, focada na referência anglo-americana, e aqueles que defendiam a 

avaliação institucional, validada pela autoavaliação, atrelada a uma concepção mais 

qualitativa e emancipatória.120  

Percebe-se, claramente, que a forma como se entende a concepção de 

Estado é pano de fundo dessas discussões e debates. Uma corrente se mostra 

estritamente articulada aos processos mais democráticos e a uma concepção da 

educação como direito público, alinhados à racionalidade democrática tão requisitada 

pela academia. Enquanto que a outra, fundamentada por uma racionalidade 

financeira, procura intensificar a lógica associada ao mercado, caracterizada pelos 

resultados de rankings que geram competitividade, qualidade educacional mensurada 

por dados quantitativos e, principalmente, que possibilitam o consenso passivo e, por 

consequência, o controle. Vale ressaltar que pelos documentos analisados e pelas 

contribuições de Barreyro e Rothen (2006), as políticas do Ministério da Educação 

tendiam naquele momento para a segunda concepção.  

Fazendo um cotejamento com dois movimentos de contrarreforma que vimos 

anteriormente, e que foram delineados pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado (BRASIL, 1995) e pela Reforma Bresser Pereira, aqueles que defendem a 

avaliação via o modelo anglo-americano, percebem a Educação Superior como um 

bem de serviço, mediante o aliciamento da autonomia institucional e o Estado como 
                                                
 
120 A difusão da proposta gerou um debate divulgado pela imprensa, destacando as opiniões de ex-
membros do governo anterior que haviam participado da elaboração e implantação da sistemática de 
avaliação, tais como o ex-ministro Paulo Renato Souza, a ex-presidente do INEP, Maria Helena 
Guimarães de Castro, e a ex-conselheira do CNE, Eunice Durham. Defendiam a visão neoliberal da 
avaliação como controle, mediante a classificação das instituições e cursos, baseada no resultado do 
Provão, e criticavam a avaliação institucional por considerá-la subjetiva, enquanto que o resultado das 
provas era considerado objetivo. A imprensa divulgava ideias a favor da manutenção do Provão. O 
ministro Buarque afirmou, então, que era a favor do ranking de instituições utilizando não apenas a 
prova como critério. No sentido de reverter a tendência da avaliação estritamente emancipatória 
defendida pela CEA, Buarque entendia que “Duas coisas ficaram meio patológicas: uma é achar que o 
método de avaliação (o Provão) é perfeito e outra é achar que uma proposta feita por uma comissão, 
pela qual eu tenho o maior respeito, já é o documento que vai substituir a avaliação anterior” (O Estado 
de S. Paulo, 8 set. 2003).(BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 961) 
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Avaliador/Regulador. Destaca-se, ainda, que estão alicerçados na teoria do Capital 

Humano.  

Retornando as inflexões do momento do nascimento do texto que 

convergiram para o documento que passou a orientar toda a Educação Superior 

brasileira – SINAES, quando o Ministro da época encaminhou a proposta da CEA à 

Câmara dos Deputados, que sofreu alguns desvios até ser finalizada na forma de 

relatório. Cristovam Buarque intitulou o texto de “A nova geração na avaliação da 

Educação Superior Brasileira” e denominou esse novo modelo de Sistema Nacional 

de Avaliação e Progresso do Ensino Superior (SINAPES). Essa proposta final se 

apresentou como um documento misto, pois concomitantemente comungava de 

concepções diferenciadas de avaliação, que deslocava da avaliação qualitativa, 

emancipatória e participativa, que era a base do documento da CEA, para um viés 

quantitativo, classificatório e que manteria ainda a famigerada característica do 

Provão, que era o ranking das instituições. Cristovam Buarque propunha por meio 

desse novo modelo uma dinâmica de avaliação da qual seriam extraídos os 

resultados que expressariam o Índice de Desenvolvimento da Educação Superior 

(IDES). O IDES, conforme o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) das Nações 

Unidas, seria constituído por quatro insumos de avaliação que seriam referentes: i) ao 

ensino – articulado principalmente à titulação e produtividade docente; b) à 

aprendizagem – derivado dos padrões do Provão mesclado com a Paidéia; c) à 

capacidade institucional – proveniente das características da infraestrutura; d) à 

responsabilidade social da IES – atrelado às políticas de extensão. (BARREYRO; 

ROTHEN, 2006) 

Porém, em um movimento de contraposição, enquanto a proposta do Ministro 

ainda estava em tramitação, sai publicada a Medida Provisória (MP) n. 147/2003, que 

desconstrói todo o caráter participativo121 da CEA e transfere para duas instâncias 

ligadas diretamente ao Gabinete do Ministro as atribuições que caberiam à CONAES: 

i) a Comissão Nacional de Orientação da Avaliação – (CONAV); ii) a Comissão 

Nacional de Avaliação e Progresso do Ensino Superior – (CONAPES).  

                                                
 
121 As reflexões e estudos da CEA foram alimentados por um amplo processo de interlocução com a 
sociedade. Como parte muito importante de seus trabalhos, a CEA realizou audiências públicas, 
realizadas no MEC, em Brasília, e durante a Reunião da SBPC, em Recife, 38 entidades 
representativas de distintos setores da sociedade, especialmente as mais diretamente relacionadas 
com a Educação Superior (BRASIL, 2003b, p.9) 
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A CONAV seria constituída de membros representantes dos segmentos 

discente, docente e técnico-administrativo, indicados pelo Ministro de Estado da 

Educação e designados pelo Presidente da República, cabendo a ela estabelecer as 

linhas acadêmicas da avaliação do Ensino Superior por meio das competências tais 

como: analisar as necessidades de desenvolvimento e transformação do 

conhecimento nas diversas áreas; orientar a avaliação segundo as disposições do 

Plano Nacional de Educação; diagnosticar as demandas sociais relativas ao Ensino 

Superior; desenvolver interação com a sociedade civil e com o terceiro setor. 

Enquanto a CONAPES, composta por sete integrantes designados pelo Ministro da 

Educação, sendo o três do INEP, três do MEC e um da CAPES, tinha dentre suas 

competências: divulgar os resultados das avaliações; deliberar sobre os critérios, 

métodos de análises e procedimentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação 

e Progresso do Ensino Superior; propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e 

mecanismos da avaliação institucional de cursos; organizar e designar comissões de 

avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às 

instâncias competentes; formular propostas para o desenvolvimento das IES, com 

base nas análises e recomendações produzidas nos processos de avaliação; 

articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando estabelecer ações e 

critérios comuns de avaliação e supervisão da Educação Superior. (BRASIL, 2003a) 

Essa MP cria três novos conceitos sobre a qualidade institucional – 

satisfatório, regular e insatisfatório – e as penalidades que deveriam ser aplicadas – e 

mantém os quatro insumos que levariam ao conceito final da avaliação de uma IES, 

conforme proposto pelo Ministro Cristovam Buarque em seu texto encaminhado à 

Câmara dos Deputados. A MP também introduz a obrigatoriedade às IES da 

constituição da Comissão Própria de Avaliação  (CPA), concedendo um prazo de 90 

dias para tal, articulando suas prestações de informações diretamente à CONAPES. 

O que estava estabelecido na MP para a CPA permanece até os dias atuais: 

autonomia, participação e representação paritária de todos os segmentos da 

comunidade universitária e da sociedade civil organizada.  

Apresentando-se como mais um momento de tensão e disputa entre as forças 

do bloco de poder do Governo Lula, em 2004, Cristovam Buarque foi exonerado e 

substituído no cargo no mesmo dia por Tarso Genro. A MP teve todo o seu texto 

alterado na Câmara dos Deputados, resultando na conversão para a Lei Nº 10.861, a 

Lei do SINAES. Destaca-se que apesar da referida lei retornar à terminologia utilizada 
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pela CEA, “Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior” (SINAES), notam-

se desvios em relação à concepção de avaliação pretendida e implicações diretas de 

modelos de avaliação como o Provão e o da CAPES no decorrer desses seus dez 

anos de existência.  

Outro fato que merece destaque é que é possível constatar as similaridades 

impressas pelo SINAES com as evidências contidas no documento elaborado em 

1985 pela “Comissão Nacional para a Reformulação da Educação Superior” - ou 

simplesmente “Comissão de Notáveis” – documento este já apresentado nessa tese e 

que será retomado na seção a seguir.  

 

 

3.2 A teia do SINAES: emaranhado das relações sociais 
 

 

O SINAES, posto como objeto de análise, será tomado neste texto mediante 

as contradições produzidas pela relação intrínseca e indissociável da estrutura com a 

conjuntura social, por meio da qual se torna possível apreender o todo concreto 

referente à realidade da Avaliação na Educação Superior. Desse modo, optou-se em 

discutir inicialmente sobre os princípios, diretrizes e padrões anunciados na Lei n° 

10.861/2004 e, em seguida, com o intuito de compreender a relação das 

continuidades e/ou descontinuidades das políticas de avaliação na (re) configuração 

da Educação Superior brasileira, destacaram-se quatro categorias de análise: 

essência/aparência e ideologia/lógica de racionalidade, função do Estado e das 

políticas públicas de avaliação da Educação Superior, internacionalização do 

conhecimento, contrarreforma universitária.  

A demarcação dessas categorias tem como propósito orientar a análise dos 

principais documentos assumidos - sinaes, o extrato produzido pela CEA e o relatório 

da Comissão dos Notáveis - e analisar, com o apoio de autores como Barreyro e 

Rothen (2006), Ciavatta (2009), Coutinho (2010), Dias Sobrinho (2004), Fernandes 

(1975), Frigotto (2010), Neves e Pronko (2008), Polidori (2009) como foi se 

produzindo o consenso passivo que contribuiu para a consolidação da prática da 

hegemonia da pequena política sob a égide dos blocos de poder Lula/Dilma e que, 

concomitantemente, imprimiu um movimento de contrarreforma no tecido social que 

deu sentido ao Ensino Superior brasileiro neste último decênio (2004-2014).  
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Destaca-se, conforme adverte Ciavatta (2009), que as continuidades e 

descontinuidades, ou até rupturas produzidas na conjuntura, devem ser apreendidas 

mediante a interpretação dos sentidos impressos pelas contradições no tecido 

estrutural da sociedade.  

 
São as relações, tensões, conflitos entre as mudanças conjunturais e a 
materialidade estrutural de uma determinada sociedade, o tecido social que 
nos permite apreender, de forma dialética, o sentido e a natureza das 
alterações de um determinado momento histórico. A complexidade da 
apreensão do sentido e natureza destas mudanças se amplia quando o tecido 
estrutural da sociedade, em suas múltiplas dimensões apresenta tensões e 
mudanças abruptas e profundas, sem, todavia, haver uma ruptura do modo 
de produção (CIAVATTA, 2009, p. 133). 

 

Assim, o SINAES nesta análise foi apreendido como resultado de uma 

tessitura produzida por relações concretas entre os diferentes sujeitos da sociedade 

em geral e da Educação Superior, em particular. Portanto, ele não foi analisado com a 

intenção de superar a perspectiva de ser somente mais um procedimento de 

avaliação para o Ensino Superior, mas sim como o principal elemento de mediação 

que produz significados e produz o concreto pensado, no que tange à totalidade do 

cenário da Educação Superior brasileira na atualidade.  

 

 

3.3 SINAES: princípios, diretrizes e padrões 

 

 

No final do ano de 2003 e início de 2004, segundo o Resumo Técnico dos 

principais resultados do Censo da Educação Superior, o cenário do sistema 

educacional brasileiro para esse nível de escolaridade era composto de um 

quantitativo de 1.859 IES, das quais 207 eram públicas (11,14%) e 1.652 privadas 

(88,86%).122 Dessa totalidade de instituições, somente 167 eram Universidades e 81 

eram Centro Universitários123. Reflexos das políticas provenientes do governo anterior 

                                                
 
122 Dados disponíveis em 
http://download.INEP.gov.br/download/superior/censo/2004/resumo_tecnico_050105.pdf 
 
123 Só para deixar registrado, constata-se que durante o decênio  de implantação e implementação do 
SINAES, em relação às instituições públicas, ocorreu uma expansão de 3,8%, enquanto que as IES 
particulares tiveram uma expansão em torno de 2,6%. No final de 2013 e início de 2014, segundo os 
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que priorizou as relações com as frações privatistas da educação, que aprofundou o 

caráter mercadológico aplicado à Educação Superior.  
 

Os demais tipos de instituições representam a maior fatia do sistema. As 
faculdades isoladas, escolas e institutos de Educação Superior, em geral 
instituições de pequeno porte, somam 1.403 instituições, representando 
75,5% do total das IES. Observa-se que este tipo de instituição predomina no 
setor privado, onde instituições com até 1.000 matrículas representam 68,2% 
do setor. Os Centros de Educação Tecnológica, por sua vez, somam 93 
instituições, participando com 5% do conjunto do sistema nacional (INEP, 
2004, p. 5). 

 

Esse mesmo documento ainda revela algumas constatações em relação ao 

panorama da Educação Superior naquele período, tais como: i) o número de vagas na 

Educação Superior foi maior que o número de concluintes do ensino médio. Mesmo 

assim, o número de candidatos à Educação Superior (4.9 milhões) é mais do que o 

dobro do número de vagas, e várias vezes maior que o número de ingressantes (1.2 

milhões); ii) o número de vagas ociosas cresceu significativamente no último ano, 

especialmente no setor privado que atingiu cerca de 42%; iii) a expansão do setor 

privado, principalmente no turno noturno, atingiu o total de 2.270.466 matrículas, 

sendo apenas 407.257 públicas; iv) o ritmo de crescimento das matrículas nas 

instituições de Educação Superior diminuiu em 2003, mas não de forma significativa, 

permanecendo muito próximo aos 13% ao ano e mantendo, portanto, a tendência dos 

últimos cinco anos. 

Nesse documento emitido pelo INEP (2004), no que tange à projeção do 

crescimento das matrículas, constatou-se que se mantivessem os índices iniciais 

instalados, não seria possível atingir a meta de matricular 40% dos estudantes em IES 

públicas até 2010, sem a intervenção direta do poder público. Esse fato significava 

que não seria possível atingir o percentual estabelecido no PNE vigente para a época. 

Para que a meta pudesse ser atingida, seriam necessários investimentos 

significativos, especialmente para absorver os alunos de baixa renda que eram 

oriundos do processo de universalização da educação básica.   

O INEP, com o discurso em prol da “democratização do acesso à Educação 

Superior, o avanço da arte, da cultura, da ciência e da tecnologia, a melhoria da 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e os rumos da sociedade brasileira” 

                                                                                                                                                     
 
dados do Censo da Educação Superior de 2013, há o total de 2.381 IES, sendo 301 públicas (12,64%) 
e 2.080 privadas (87,36%). 



119 
 

(2004, p. 45) alerta que esse cenário merece reflexões profundas por parte de todos 

os que têm compromisso com o processo de democratização da educação.  

Diante desse panorama da Educação Superior no Brasil, a busca da 

qualidade educacional tornou-se um grande desafio para aqueles que estavam 

assumindo a frente da elaboração das políticas públicas voltadas para esta área a 

partir de 2003 e, em particular, para aquele que passou a responder pela pasta da 

educação nacional, em substituição a Cristovam Buarque, o MinistroTarso Genro.  

Inclusive, Neves e Pronko (2008) ressaltam que as diretrizes para a educação 

no primeiro governo Lula ganharam maior visibilidade somente a partir de 23 de 

janeiro de 2004, quando ocorreu a exoneração de Cristovam Buarque. Dentre as 

políticas educacionais anunciadas pelo novo Ministro, estava também a “reforma da 

Educação Superior”, tendo como principal perspectiva “[...] que amplie e fortaleça a 

universidade pública e gratuita e norteie, pelo interesse público, as instituições 

particulares, com padrões de qualidade.” (NEVES; PRONKO, 2008, p. 34). 

Para realizar a tal “reforma”, o MEC, com o discurso oficial de garantir a 

qualidade da Educação Superior, como no governo de FHC, também elegeu a 

avaliação como centralidade para o desenvolvimento das políticas públicas para esse 

nível de ensino, partindo da premissa que os processos de regulação124, avaliação125 e 

supervisão126 de cursos e de IES deveriam ser transparentes, para que pudessem 

possibilitar a toda sociedade civil, principalmente aos estudantes, o acesso às 

informações referentes à evolução da qualidade da educação brasileira. 

Todos esses procedimentos que foram instituídos por meio de documentos 

oficiais127 buscavam garantir a legalidade do processo de avaliação do Ensino 

Superior, mas, não garantiam a legitimidade dos procedimentos avaliativos, mesmo 

                                                
 
 124 Os processos de regulação são efetivados mediante os Atos Autorizativos, tais como autorização, 
credenciamento e recredenciamento de IES e também de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos superiores.  
 
125 Considerada como a principal referência para concretizar educação de qualidade, é tida como 
processual e formativa na proposta do SINAES. 
 
126 Quando necessária, o processo de supervisão irá inquirir a qualidade da educação que é ofertada 
pelas IES brasileiras.   
 
127 Os principais documentos legais que amparam a avaliação do ensino superior são: Constituição 
Federal – CF 88; PNE – Plano Nacional da Educação; LDB – Lei 9.394/96; Lei do SINAES – 10.861 de 
2004; Decreto 5.773 de 2006; Portaria Normativa 40 de 2007 - Republicada em 29 de dezembro de 
2010.  
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porque, ainda sob os resquícios dos reflexos do ENC, as ações indutoras de 

qualidade ficaram restritas ao ato de “avaliar”, concebido como monitoramento e 

verificação. Desse modo, todas as fragilidades diagnosticadas pelas Comissões de 

Especialistas in loco e pelos resultados obtidos pelo “provão” ficavam desassociadas 

de um planejamento com características saneadoras, que poderia imprimir mais 

qualidade à educação.  

Assim, 14 de abril de 2004, por meio da Lei nº 10.861, é instituído o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que possuia três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. Essa última, extraída dos resultados provenientes do Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (ENADE128).  O SINAES, logo no seu início, 

apresentava-se como um sistema complexo porque sua proposta consistia em avaliar 

todos os aspectos que giravam em torno dos componentes referentes: ao ensino, à 

pesquisa, à extensão, à responsabilidade social, ao desempenho dos alunos, à 

gestão da instituição, ao corpo docente, às instalações e vários outros aspectos. 
 

O SINAES foi estabelecido por uma lei aprovada pelo Congresso e 
sancionada pelo presidente da República, um ano depois do início do governo 
Lula, sendo esse um dos poucos atos legislativos educacionais desse 
governo. A lei aprovada implica a criação de um Sistema de Avaliação e não 
de instrumentos isolados estabelecidos por leis, decretos e portarias 
ministeriais (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 971). 

 
 
As finalidades do SINAES são: 
 

Art.1 
§1 [...] a melhoria da qualidade da Educação Superior; a orientação da 
expansão da oferta; o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social; a promoção do aprofundamento dos 
compromissos e responsabilidades sociais das IES. 

 

Para concretizar tais finalidades, o SINAES, regulamentado por meio do 

Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006, propõe a regulação, supervisão e avaliação 

mediante os resultados extraídos de um conjunto de instrumentos de aferição da 

qualidade da Educação Superior compostos pelo(a): i) Censo da Educação Superior - 
                                                
 
128 O ENADE é considerado como componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e, 
portanto, aplicado aos concluintes de uma determinada área do conhecimento selecionada 
trienalmente pelo INEP. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável 
para a emissão do histórico escolar dos mesmos. O objetivo do ENADE é avaliar o desempenho dos 
estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos 
de graduação.  
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levantamento sistemático de dados quantitativos sobre a IES e seus cursos; ii) 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) - criação de espaços institucionais para a 

realização da autoavaliação pela comunidade acadêmica; iii) Avaliação in loco - 

realizada por docentes de várias IES, com competência e domínio técnico adquirido 

pela experiência profissional e formação na área e/ou atuação do curso a ser 

avaliado; iv) Relatórios de Avaliação - reflexão sobre os resultados avaliativos, 

propiciando a análise e mudanças efetivas na gestão institucional e do próprio curso. 

Proclama-se na proposta inicial do SINAES que todos os cursos de Educação 

Superior fossem avaliados a cada três anos, período que é caracterizado como Ciclo 

Avaliativo do SINAES129. No entanto, em 2005, ocorre mais um redirecionamento na 

fração do bloco de poder petista. Diante do tumulto provocado pelo Escândalo do 

Mensalão130, Tarso Genro assume a presidência do PT e o MEC passa a ser liderado 

por aquele que exercia a função de secretário-executivo, Fernando Haddad, que fica a 

frente da agenda educacional brasileira durante o intervalo de julho de 2005 a janeiro 

de 2012. E como reforça Polidori (2009, 446), nesse período ocorreram modificações 

na dinâmica do processo da pasta desse ministério, “[...] gerando mudanças nos 

órgãos operacionais e regulatórios como o INEP e a SESu.” Dentre as mudanças, 

houve a permuta de vários dirigentes no ano de 2007.  

Em 2008, nova inflexão é posta quando o SINAES sofre reestruturações 

oficiais, mediante regulamentação da aplicação de dois índices prévios utilizados, 

segundo os órgãos do governo, para dar sustentação ao processo de avaliação 

realizado pelas Comissões in loco e garantir mais segurança às IES no sentido de 

assegurar o acompanhamento do desenvolvimento dos seus índices de melhoraria de 

qualidade da gestão da IES e dos cursos. Esses índices, considerados preditivos, 

foram denominados de Conceito Preliminar de Cursos (CPC131) e Índice Geral de 

                                                
 
129 Inicia-se pelo ENADE, que é aplicado aos estudantes de determinadas áreas definidas anualmente 
por Portaria Ministerial e, posteriormente realiza-se a avaliação in loco dos respectivos cursos e IES.  
 
130 Sugere-se para apreender detalhes da dinâmica provocada por esse escândalo, que se visite o site 
http://www.consciencia.net/especiais/pt-crise.html 
131 CPC – Conceito Preliminar de Curso é calculado mediante a média ponderada de diversas medidas 
relativas à qualidade de um curso, a partir de insumos que vão além dos resultados do exame, como 
titulação e regime de trabalho Docente (mestres e doutores; integral e parcial), infraestrutura e 
organização didático-pedagógica.  
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Cursos da Instituição de Educação Superior (IGC132), ambos instituídos 

respectivamente pelas Portarias Normativas n° 4, de 5 de agosto de 2008, e a nº 12, 

de 5 de setembro de 2008.  

No entanto, a regulamentação desses dois indicadores, o CPC e o IGC, são 

indicativos marginalizados de determinadas características de cursos e instituições, 

pois eles não refletem ou revelam a totalidade das particularidades que fazem parte 

de um processo avaliativo. O máximo que eles fazem é fornecer dados 

particularizados e quantitativos que isentam e/ou orientam os processos de regulação 

e de supervisão. A criação desses índices suprime, diante da impossibilidade logística 

colocada pelos inúmeros processos cadastrados no Sapiens e no e-MEC, a 

necessidade de visita in loco para aqueles cursos que obtiveram conceito maior ou 

igual a “3”, garantindo, assim, por uma lógica imposta, a conclusão do primeiro ciclo 

avaliativo do SINAES (2007 – 2009), tomando-se como verdade que todos os cursos 

e IES do país fossem avaliados.  

Destaca-se que a Lei do SINAES normatizada pelo MEC, determina em seu 

Art. 4º, § 1º, que a avaliação dos cursos de graduação utilizará procedimentos e 

instrumentos diversificados, dentre os quais, obrigatoriamente, as visitas por 

comissões de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. Entretanto, 

contraditoriamente, é publicado outro documento legal que se contrapõe 

explicitamente a essa ação. Assim, a Portaria Normativa nº 40/2007, institui como “ato 

facultativo” à IES o pedido de visita in loco, quando a mesma obtem conceito 3, 4 ou 5 

e dispõe em seu Artigo 35: 

 
Superada a fase de análise documental, o Processo no INEP se iniciará com 
a atribuição de conceito preliminar, gerado a partir de informações lançadas 
por instituições ou cursos no Censo da Educação Superior, nos resultados do 
Exame Nacional de Estudantes (ENADE) e nos cadastros próprios do INEP. 
§ 1º Caso o conceito preliminar seja satisfatório, nos casos de renovação de 
reconhecimento, a partir dos parâmetros estabelecidos pela CONAES, poderá 
ser dispensada a realização da avaliação in loco. 

 

                                                
 
132 O IGC - Índice Geral de Cursos é calculado mediante a média ponderada das notas dos cursos de 
graduação e de pós-graduação da IES. A ponderação de cada uma das notas está associada ao 
número de matrículas dos cursos de graduação e programas de pós-graduação que obtiveram conceito 
CAPES maior que 3.   
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E esse fato é reafirmado pela Portaria Normativa nº 4, de 5 de agosto de 

2008, que regulamenta a aplicação do Conceito Preliminar de Cursos Superiores - 

CPC, para fins dos processos de renovação de reconhecimento:  

 
Art. 1° A avaliação in loco nos processos de renovação de reconhecimento de 
cursos superiores, no âmbito do ciclo avaliativo do SINAES, instaurado pela 
Portaria Normativa nº 1, de 2007, poderá ser dispensada, com base no 
conceito preliminar, previsto no art. 35 da Portaria Normativa nº 40, de 2007, 
observados os procedimentos descritos nesta Portaria Normativa. 
[...] 
Art. 2º Os cursos que tenham obtido conceito preliminar satisfatório ficam 
dispensados de avaliação in loco nos processos de renovação de 
reconhecimento respectivos. 
 

Como já realçado no primeiro capítulo dessa tese, para desenvolver o “padrão 

autocrático de dominação burguesa” (FERNANDES, 1975), as regras que 

dinamizavam o processo de reconfiguração do Ensino Superior, sob o bastão de 

Haddad, eram replicadas por meio de milhares de documentos oficiais, como Notas 

Técnicas, Portarias (Normativas, Ministeriais e Interministeriais), Despachos, etc. 

Polidori (2009, 448) em relação à publicação de todos esses atos legais se refere ao 

episódio dizendo “É possível verificar que está ocorrendo uma espécie de atropelo 

das ações ministeriais. Há a impressão de que após a divulgação de orientações e 

determinações algo foi esquecido. Então, informa-se à comunidade acadêmica [...].”  

Todos esses documentos, contudo, convergiam para a centralização do 

ENADE em detrimento da protagonização da CPA nesse processo de avaliação. Os 

redirecionamentos a partir de então, focavam principalmente no exame dos 

estudantes, tais como o de 2009, que atribuiu à referida prova o caráter censitário e 

em 2011, quando os estudantes ingressantes deixaram de participar da prova e os 

índices que foram atribuídos a eles passaram a ser extraidos, então, do Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM) como resultado válido para os estudantes 

ingressantes dos cursos avaliados. É, principalmente, desse instrumento avaliativo 

que emergem indicadores que terão a função de categorizar e acreditar 

“qualitativamente” uma instituição e/ou curso da Educação Superior brasileira.  

Diante desse quadro, o SINAES, além de prescrever a melhoria da qualidade 

educacional e a orientação da expansão da oferta de Ensino Superior, como já 

destacado em relação às finalidades desse sistema de avaliação, concomitantemente, 

pressagiou assegurar a promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e 
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à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional, que mais se 

destoa das ações e estratégias que vêm sendo realizadas pelo MEC. 

Entretanto, as particularidades que envolvem todo o processo de avaliação 

superior, efetivada por intermédio dos três instrumentos avaliativos, não ficaram 

distante das premissas classistas, meritocráticas e especuladoras mercadológicas 

instituídas no governo FHC. As críticas ao atual modelo são muitas. Em relação ao 

ENADE, questiona-se o fato de ser um componente curricular obrigatório sem ter 

nenhuma discussão com as entidades que representam os cursos de graduação; de 

manter a doação de bolsas como estímulo para os estudantes que obtiverem as 

melhores notas; as notas da prova são publicizadas pelo MEC, possibilitando o 

ranqueamento e a utilização do resultado pelas IES privadas e pela mídia para fazer 

marketing e se utilizarem disso para fins comerciais (POLIDORI, 2009; VERHINE; 

DANTAS, 2009). Além dos problemas do ENADE, o conjunto do sistema precisa 

avançar. A Comissão Nacional de Avaliação que hoje é composta pela maioria de 

representantes do governo, precisa ser mais representativa do ponto de vista dos 

movimentos sociais.  

A função almejada para esse conjunto de instrumentos, que seria contribuir 

para o aprimoramento da gestão democrática do estabelecimento educacional, uma 

vez que pode propiciar a constante reorientação de suas ações políticas, 

educacionais, pedagógicas e administrativas, está longe de se concretizar. Todavia, é 

preciso considerar que o conjunto desses procedimentos avaliativos do Ensino 

Superior são concebidos como subsídios fundamentais para a formulação de 

diretrizes para as políticas públicas de Educação Superior e para o planejamento e 

gestão das IES, visando à melhoria de um tipo de “qualidade educacional” articulada à 

promoção de valores mercadológicos em detrimento de valores democráticos 

afiançados pela proposta do SINAES. 

É preciso pensar na concretude de um processo avaliativo compreendido de 

forma dissociada de valores mercadológicos e que esteja articulado à racionalidade 

democrática. Para superar essa perspectiva, é preciso ir além dos interesses das 

relações capitalistas. É necessário pensar no redimensionamento da avaliação para o 

Ensino Superior, mediada pela dialogicidade de todas as dimensões que envolvem a 

educação para esse nível de ensino, enquanto espaço do vivido, do experienciado e 

do almejado, como ideal de formação relevante para o indivíduo e para a sociedade. 
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Portanto, para captar a concretude posta pelo SINAES, pretende-se com a 

circunscrição inicial em que foram apontados seus objetivos e finalidades que estão 

acessíveis no documento legal e alguns pontos de inflexão, apreender as 

contradições em relação a determinados motes considerados como centrais nesse 

estudo e que orientam a construção da tese. São eles: função do Estado e das 

políticas públicas de avaliação da Educação Superior; internacionalização do 

conhecimento; contrarreforma universitária, no qual se analisará as agências 

reguladoras, os instrumentos de avaliação e as ferramentas de controle – documentos 

oficiais, a publicação dos resultados e o e-MEC como ferramenta de controle em larga 

escala; essência/aparência e ideologia/lógica de racionalidade.  

Isso posto, buscar-se-á nos emaranhados produzidos pela teia do SINAES, 

durante todo esse decênio em que a avaliação da Educação Superior no Brasil 

superou a etapa de ser meramente uma ação transitória para se constituir como 

política pública de Estado, entender se as políticas que derivaram do bloco de poder 

referente ao período 2004-2014 podem ser traduzidas como políticas de ininterrupção 

e/ou de ruptura no que tange, em geral, ao projeto societário e, em particular, ao 

projeto de Educação Superior brasileiro. 
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4 CULTURA DA AVALIAÇÃO E A PROPAGAÇÃO DO CONSENSO  
 

Com o intuito de divulgar o SINAES para a sociedade em geral e para a 

fração educativa em particular, foram publicadas, sob a responsabilidade do INEP, 

cinco edições do documento, sendo a primeira edição datada de 2003 e titulada de 

“Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES): bases para uma 

nova proposta de avaliação da Educação Superior.” Esse documento originalmente 

trazia a síntese dos estudos realizados pelos membros da CEA, presidida por José 

Dias Sobrinho133, e atrelava “[...] a sua efetiva institucionalização dependerá de 

significativas alterações, na metodologia, nos procedimentos, nos instrumentos e na 

própria legislação.” (BRASIL, 2003b, p.11). Esse documento também contemplou o 

diagnóstico do marco legal, bem como uma sinopse dos procedimentos de verificação 

e avaliação da Educação Superior. 

As edições posteriores, da 2ª a 5ª, continham revisões e ampliações, foram 

publicadas nos anos: 2004, 2006, 2007, 2009. Essas edições foram intituladas 

“SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à 

regulamentação.” Na versão de 2004 foi acrescentada a regulamentação mediante a 

publicação na íntegra das Leis nº 10.861/2004 e 10.870/2004134 e as Portarias 

ministeriais nº 2.051 e nº 107, tratando, respectivamente, da regulamentação dos 

procedimentos de avaliação do SINAES e da normatização para a aplicação da 

primeira versão do ENADE.  Ainda nessa edição Ristoff135 justifica as alterações 

realizadas no resumo pela CEA, 

                                                
 
133 Designada pelas Portarias MEC/SESu nº 11 de 28 de abril de 2003 e nº 19 de 27 de maio de 2003 e 
instalada pelo ministro da Educação, Cristovam Buarque. 
 
134 Esse documento legal instituiu a taxa de avaliação in loco dos processos de avaliação externa.  
 
135 Foi um dos participantes da elaboração das propostas de educação durante a campanha do 
candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Como Diretor de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP/MEC) no período de 29 de Setembro de 
2003 a 15 de Fevereiro de 2008 assinou as apresentações das 2ª, 3ª e 4ª. A última edição, de 2009, 
não faz menção ao seu nome, creditando a apresentação à Diretoria de Estatística e Avaliação da 
Educação Superior que era dirigida naquele momento pela Professora Iguatemy Maria de Lucena 
Martins, que assumiu, na semana passada, a Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES), 
criada dentro da nova estrutura organizacional do INEP. Junto com a diretoria, a nova equipe que 
compunha o INEP assumiu o compromisso de concluir a implementação do SINAES. Vale destacar 
que o Professor Dilvo Ilvo Ristoff, conforme declarado por ele mesmo em seu currículo lattes, presidiu o 
Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras, integrou a Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior e o Comitê Assessor do PAIUB. Participou do processo 
de construção e implementação do SINAES. Se mantém até os dias atuais no MEC, sendo que foi 
Diretor de Educação Básica da Capes, onde atuou na formulação da Política Nacional de Formação de 
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Desse amplo debate surgiram contribuições que alteraram, em alguns casos 
de forma significativa, algumas das orientações e sistemáticas operacionais 
propostas no texto original aqui reproduzido, sem, no entanto, ferir os seus 
princípios e diretrizes fundamentais. A Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
aprovada na Câmara dos Deputados por virtual unanimidade e, no Senado, 
por ampla maioria, é, pois, resultado da convergência do texto da CEA com 
as preocupações da comunidade acadêmica, da sociedade e dos seus 
representantes no parlamento e no governo. Ao publicar o texto da CEA lado 
a lado com o texto da lei que criou o SINAES e o da portaria ministerial que a 
regulamenta, o Inep pretende disponibilizar para a sociedade alguns dos 
principais momentos do rico processo de construção do novo Sistema 
Nacional de Avaliação (INEP, 2004b, p. 5). 

 

Já a 3ª edição incorporou as Portarias Ministeriais: nº 300, de 30 de janeiro de 

2006, que institui o Instrumento de Avaliação Externa; nº 563, de 21 de fevereiro de 

2006, que institui o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação; nº 1.027, de 

15 de maio de 2006, que dispõe sobre o banco de avaliadores do SINAES. Também 

faz parte do seu escopo o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre 

as funções de regulação, supervisão e avaliação da Educação Superior e ficou 

conhecido como Decreto Ponte. (INEP, 2006). 

A 4ª edição, publicada em 2007, produzida principalmente para atender às 

demandas provenientes da capacitação dos avaliadores do Banco de Avaliadores do 

SINAES (BASis) acrescentou as Portarias Normativa nº 1 e nº 2, ambas de 10 de 

janeiro de 2007, sendo a primeira definiu o ciclo avaliativo do SINAES e a segunda 

estabeleceu as regras para avaliação da Educação a Distância. Ainda fez parte dessa 

edição a Portaria nº 147, de 2 de fevereiro de 2007, que dispõe sobre a 

complementação da instrução dos pedidos de autorização de cursos de graduação 

em Direito e Medicina. (INEP, 2007) 

A última edição (INEP, 2009) que ainda recebeu o mesmo título, congregou 

mais de 150 páginas só de legislação136.  

                                                                                                                                                     
 
Professores, na implantação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e 
atualmente, é Diretor de Políticas e Programas de Graduação do MEC.   
 
136 Aos documentos anteriores, juntou-se: Portaria Normativa nº 6, de 3 de abril de 2007; Portaria MEC 
nº 928, de 25 de setembro de 2007, aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para autorização 
de cursos de graduação – Bacharelados e Licenciaturas; Portaria MEC nº 1.016, de 30 de outubro de 
2007, aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para credenciamento de novas instituições de 
Educação Superior; Portaria MEC nº 1.050, de 7 de novembro de 2007, aprova, em extrato, os 
instrumentos de avaliação para credenciamento de instituições de  Educação Superior e seus polos de 
apoio presencial, para oferta de educação na modalidade a distância. Portaria MEC nº 1.051, de 7 de 
novembro de 2007, aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para autorização de curso 
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 [...] foram incorporadas nesta edição as normas mais recentes, relativas aos 
processos de avaliação, regulação e supervisão da Educação Superior, 
incluindo as Portarias que tratam do Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e 
do Índice Geral de Cursos (IGC), as diferentes Portarias que aprovam os 
instrumentos de avaliação, notadamente os do ciclo avaliativo do SINAES, 
entre outros documentos de igual relevância. Todo esse conjunto de normas, 
guardando as suas especificidades, sinalizam no sentido do aprimoramento 
do processo avaliativo da Educação Superior, incluindo adequações 
procedimentais que garantem a operacionalização do SINAES e a sua 
completa implementação. 
 

Em 2011 é publicado pelo INEP o documento “Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES)”, constituído por meio de três volumes que fazem um 

balanço dos resultados do SINAES e : v. 1. Análise dos resultados do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes das áreas de Ciências da Saúde, Ciências 

Agrárias e Serviço Social – Enade 2004 e 2007; v. 2. Caracterização dos cursos de 

graduação de Ciências da Saúde, Ciências Agrárias e Serviço Social: análise do 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) obtido em 2008; v. 3. Análise dos relatórios de 

autoavaliação das Instituições de Educação Superior. 

Todas essas publicações ficam disponibilizadas no site do INEP e a dinâmica 

legislativa foi apresentada principalmente em três seminários de abrangência 

nacional: 2006 – para apresentar a concepção e diretrizes, 2011 – avaliação e 

perspectivas e 2014 – 10 anos do SINAES.  

Assim, buscou-se esboçar alguns dos canais oficiais utilizados para 

potencializar o alastramento da cultura da avaliação nas IES brasileiras, bem como a 

concepção, princípios e diretrizes do sistema de avaliação implantados.  

Esse conjunto de documento formado pelas publicações sobre o SINAES, 

associado a outros já apresentados nesse estudo, com destaque para a o relatório da 

Comissão de Notáveis (BRASIL, 1985a) nortearão a elucidação da problemática e dos 

objetivos trabalhados nesta tese. 

                                                                                                                                                     
 
superior na modalidade de educação a distância. Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 
2007, institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações 
relativas aos processos de regulação da Educação Superior. Portaria MEC nº 91, de 17 de janeiro de 
2008, aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para autorização de cursos superiores de 
Tecnologia; Portaria MEC nº 474, de 14 de abril de 2008, aprova, em extrato, o instrumento de 
avaliação para autorização de curso de graduação em Medicina; Portaria MEC nº 840, de 4 julho de 
2008, aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para autorização de cursos de graduação em 
Direito; Portaria Normativa MEC nº 4, de 5 de agosto de 2008, regulamenta a aplicação do Conceito 
Preliminar de Cursos (CPC), para fins dos processos de renovação de reconhecimento de curso; 
Portaria MEC nº 1.081, de 29 de agosto de 2008, aprova, em extrato, o instrumento de avaliação para 
renovação de reconhecimento de cursos. 
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4.1 Função do Estado e das políticas de avaliação da Educação Superior 
 

 

Notadamente, pode-se inferir que as políticas de avaliação da Educação 

Superior apresentadas nesse estudo assumiram, nas últimas décadas, funções 

estratégicas e decisivas na reconfiguração das IES brasileiras e de todo o sistema de 

Educação Superior. De forma adjacente, essas políticas têm contribuído para 

instrumentalizar o controle nacional da qualidade da educação ofertada e da 

expansão de instituições e cursos.  

Outra função que vem sendo exercida pelas políticas públicas de avaliação 

consiste na contribuição para a efetividade do processo de governabilidade do 

Estado, mediante não só o fornecimento de informações e possibilidades de 

acompanhamento das ações do governo, mas, sobretudo, por meio de 

estabelecimento de padrões e critérios que são requeridos como condições para 

integrar os interesses da agenda pública que revela a opção do projeto societário 

pretendido.  

Vale destacar que a dinâmica impressa por um processo de avaliação sofre 

alterações em função do bloco de poder que predomina em um determinado período 

e das demandas socioeconômicas que também são circunstancialmente históricas. 

Desse modo, entende-se que os processos de avaliação são fenômenos histórico-

sociais que estão articulados às características ideológicas e políticas provenientes 

das disputas de interesse entre as classes e/ou as frações de classe, que se valem 

dos instrumentos de avaliação para veicular a racionalidade e difundir valores sociais 

necessários para a conformação de um determinado tipo de sociedade.  

Compactua-se, assim, com a posição de Dias Sobrinho (2004) quando expõe 

suas análises sobre a estreita relação que existe entre Estado, Políticas Públicas de 

Avaliação e Reforma da Educação Superior, dizendo que 
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[...] trato da vinculação da avaliação às reformas da Educação Superior e 
suas relações com o Estado. Sustento que a avaliação tem papel não só 
técnico, mas, sobretudo, ético e político de grande importância nas 
transformações e reformas da Educação Superior e da própria sociedade. De 
modo particular, distingo dois paradigmas. Um que concebe a Educação 
Superior segundo a lógica do mercado, outro que concebe a Educação 
Superior como um bem público. A cada um desses paradigmas 
corresponde uma epistemologia e um modelo de avaliação, com seus 
fundamentos científicos, suas ideologias e seus efeitos na vida social, política 
e econômica. Um concebe a avaliação, sobretudo, como controle. O outro 
concebe a avaliação, sobretudo, como produção de sentidos. Isto faz da 
avaliação um campo cheio de contradições e de múltiplas referências. [...] A 
compreensão de todos esses aspectos é importante para não perder de vista 
que devem ser formativos os objetivos de uma avaliação educativa. Então, a 
avaliação deve ser, essencialmente, um processo social que põe em questão 
os sentidos da formação (DIAS SOBRINHO, 2004, 703, GRIFOS NOSSOS). 

 

Para apreender a função de Estado e, consequentemente, das políticas 

públicas de avaliação que estão presentes no SINAES, optou-se por retroceder e 

analisar a proposta de avaliação trazida pela CEA. Assim, a partir do que foi 

enfatizado por Dias Sobrinho (2004), constata-se que a concepção de Estado que 

está associada ao cenário demarcado pelas indicações textuais contidas no relatório, 

ao mesmo tempo em que conclama a avaliação sistêmica, substancia uma proposta 

de promoção de um Estado democrático, como base para o desenvolvimento de um 

tipo de conhecimento que visa diretamente à formação social do sujeito.  

Esse documento também pode ser considerado como uma carta de 

contestação às políticas públicas de avaliação decorrentes do governo de FHC e sua 

ideologia. A principal motivação para essa contraposição ao governo anterior foi o fato 

da extinção do PAIUB, que significava a intenção antidemocrática desse bloco de 

poder. Desse modo, a crítica ao escamoteamento da participação da comunidade 

acadêmica, que foi feita mediante o aniquilamento do PAIUB, associada à imposição 

de um novo modelo de avaliação considerado autocrático, realizado por meio do ENC 

ou Provão, e da avaliação in loco denominada ACOC- Avaliação das Condições de 

Oferta de Cursos, direcionou a proposta democrática da CEA, que teria como 

centralidade a avaliação institucional (CEA, 2004). Destarte, os resultados do 

processo de avaliação, após análise da CONAES, desempenhariam a função de 

contribuir para a reavaliação das políticas de Educação Superior e até mesmo de 

subsidiar a implantação de novas ações.  

Entretanto, vale ressaltar, que na transição da proposta da CEA para o 

SINAES, quando foi instituído o SINAPE mediante a Medida Provisória nº. 147/03, o 

projeto societário e educacional pretendido pela CEA sofre uma recondução que é 



131 
 

decisiva para a composição da abrangência do SINAES, dividindo a avaliação entre a 

instituição, o curso e o estudante. Pode-se detectar que nesse momento, o SINAES, 

apesar de não contemplar inteiramente a proposta da CEA, ainda mantinha a 

avaliação interna como desencadeadora do processo avaliativo.  

Desse modo, é inegável que a Lei nº. 1.0861/2004 apresentava, em seus 

primórdios, um aprimoramento do processo, permitindo um deslocamento significativo 

da forma pragmática e pontual que estava atrelada ao Provão. Mesmo com o 

redirecionamento dado às políticas de avaliação, o SINAES ainda mantinha a 

produção de um discurso mais processual, emancipatório e democrático, pois sua 

abrangência contemplaria prioritariamente a avaliação interna, tendo como sujeitos 

principais os docentes e discentes, e, secundariamente, essa avaliação seria 

confirmada pela avaliação externa e pelo exame dos estudantes. Entretanto, isso não 

se concretizou e a avaliação de desempenho de estudantes tornou-se o principal 

instrumento avaliativo. 

A partir de 2008 essa inflexão do SINAES tornou-se mais explícita. Com a 

instituição de novas regras, agora ditadas por dois indicadores – IGC e o CPC, o 

SINAES sofreu mutações para atender às demandas do poder sociometabólico do 

capital (MÉSZÁROS, 2008) e avoca para si novos critérios e funções da avaliação 

que se contrapõem não só ao que está no documento da CEA, mas principalmente, 

ao que foi prescrito inicialmente pelo SINAES. 

Para manter o domínio do Estado, são estabelecidos parâmetros de controle 

a priori abalizados por documentos oficiais tais como as portarias normativas, 

portarias técnicas, decretos, etc. que passam a regular as IES. Adota-se, assim, 

mediante o número extenso de cursos e de instituições, somente o caráter de regular, 

avaliar e supervisionar a ineficiência de todo o sistema federal de Educação Superior. 

Isso posto, as políticas de avaliação reassumem o papel autocrático, esvaziando 

minimamente a participação e a decisão da comunidade interna das IES e, portanto, 

reduzindo a autonomia universitária.  

Outro fator que comprometeu a função democrática pretendida inicialmente e 

que colocou em cheque a afirmação da autonomia universitária e da identidade 

institucional, foi a invisibilidade que foi atribuída aos relatórios da CPA na composição 

desses novos indicadores (IGC e CPC). Os relatórios de autoavaliação produzidos 

pelo universo de instituições tornam-se invisíveis diante da lógica imposta de déficit de 
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democracia, contradizendo a Lei nº 10.861, que estabelecia a autoavaliação como a 

centralidade do processo.  

Pode-se afirmar que o SINAES, principalmente a partir do segundo mandato 

do Governo Lula, vem assumindo a função de avaliar a “qualidade educacional”, 

mediante uma abordagem de predominância técnica, efetivada por meio de 

indicadores de produtividade que são facilmente descritos e que sumarizam a 

eficiência ou ineficiência de uma IES para atender as demandas do mercado. 

Concomitantemente, são instituídas diretrizes políticas que estão atreladas a 

processos mais abrangentes, que vão além da esfera intrainstitucional, pois estão 

alinhadas às prerrogativas de agências e/ou órgãos nacionais e transnacionais que 

tem como principal mediador a dinâmica produzida pelo financiamento do Ensino 

Superior.  Essa dinâmica que impacta na (re)organização desse nível de ensino, 

posiciona a formação profissional como eixo norteador da articulação entre trabalho e 

conhecimento universitário, concebendo-a como bem de consumo, subsumido pela 

lógica do mercado.  

Outro documento que contribui para essas análises é o relatório técnico 

produzido para o Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2013, que trata sobre a 

atual relação oferta/demanda de cursos de graduação no Brasil, denominado de 

Projeto CNE/UNESCO 914BRZ1136.3 “Desenvolvimento, aprimoramento e 

consolidação de uma educação nacional de qualidade” e que teve como relatora a 

consultora Luiza Yoko Taneguti, também traz à baila que  

 
A definição e implementação de uma política de acesso à universidade 
integram um rol de demandas oriundas, em larga medida, do cenário 
produtivo. A solicitação de uma força de trabalho mais qualificada e apta a 
“aprender a aprender” e a responder às qualificações que vão sendo forjadas, 
desenvolvendo novas competências exigidas para a vida na sociedade 
contemporânea, em contraposição aos requerimentos colocados pelo modelo 
taylorista/fordista, são elementos que permeiam a proposição das políticas de 
educação. A solicitação do cumprimento de funções mais cerebrais, como 
raciocínio lógico, resolução de questões surgidas no cotidiano do trabalho, 
disposição de estar sempre aprendendo, e a cobrança de um novo padrão, 
qual seja, uma força de trabalho mais cooperativa, autônoma e comunicativa, 
são aspectos que se coadunam com a ampliação da escolaridade. À 
educação é atribuído o papel estratégico de promover o desenvolvimento das 
novas capacidades requeridas do trabalhador (BRASIL, 2013, p. 18). 

 

Nesse contexto, as políticas públicas de avaliação instituídas a partir dessa 

inflexão do SINAES retornam às concepções anteriores, que promoviam 

ranqueamentos como principal mecanismo de controle. Essa ação, ao invés de 
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alavancar a formação, mostra-se como potente ferramenta para monitorar as IES e 

assegurar a oferta de serviços educacionais de acordo com o interesse do mercado. 

Esse movimento, conforme salienta Frigotto (2010, p.11), produz e reforça uma lógica 

tecnocrata e financeira que está associada ao “produtivismo e à sua filosofia 

mercantil” e direciona o desenho dos currículos dos cursos para uma matriz de 

competências. Ele ainda complementa que isso faz com que o Estado fragmente suas 

“[...] ações em políticas focais que amenizam os efeitos sem alterar substancialmente 

as suas determinações.” (FRIGOTTO, 2010, p. 245). 

O autor também afirma que o bloco de poder do governo Lula, ao se valer da 

conciliação como estratégia para a reforma educacional, reforçou o  

 
[...] dualismo estrutural na educação, a inexistência de um sistema nacional 
de educação, uma desigualdade abismal de bases materiais e de formação, 
condições de trabalho e remuneração dos professores, redundando numa 
pífia qualidade de educação para a maioria da população (FRIGOTTO, 2010, 
p.13). 
 

As políticas públicas de avaliação se mostram como uma eficiente ferramenta 

de organização social, pois conseguem articular a formação para o trabalho com os 

interesses imediatos do mercado. Esse atributo está presente no discurso de Frigotto 

(2010) quando compara as reformas neoliberais do Governo FHC com as do Governo 

Lula e ressalta que o bloco de poder da década de 1990  
[...] desmontaram a face social do Estado e ampliaram a sua face que se 
constituía como garantia do capital. Seu fundamento é o liberalismo 
conservador redutor da sociedade a um conjunto de consumidores. Por isso, 
o indivíduo não mais está referido à sociedade, mas ao mercado. A educação 
não mais é direito social e subjetivo, mas um serviço mercantil (FRIGOTTO, 
2010, p. 240). 
 

E continua sua análise comparativa 

 
O que quero sublinhar é que, a despeito da continuidade no essencial da 
política macroeconômica, a conjuntura desta década se diferencia da década 
de 1990 em diversos aspectos, tais como: retomada, ainda que de forma 
problemática, da agenda do desenvolvimento; alteração substantiva da 
política externa e da postura perante as privatizações; recuperação, mesmo 
que relativa, do Estado na sua face social; diminuição do desemprego aberto, 
mesmo que tanto os dados quanto o conceito de emprego possam ser 
questionados; aumento real do salário mínimo (ainda que permaneça 
mínimo); relação distinta com os movimentos sociais, não mais demonizados 
nem tomados como caso de polícia; e ampliação intensa de políticas e 
programas direcionados à grande massa não organizada que vivia abaixo da 
linha da pobreza ou num nível elementar de sobrevivência e consumo 
(FRIGOTTO, 2010, p. 240). 
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Nesses dez anos de implantação do SINAES um conjunto de políticas137 vem 

contribuindo para consubstanciar a (re) configuração pretendida para a Educação 

Superior. No entanto, apesar de garantir o acesso, essas políticas não conseguiram 

democratizar a Educação Superior, pois estão articuladas com os interesses inerentes 

aos acordos privatistas. Nesse sentido, Frigotto (2010) destaca 

 
O problema não é a real necessidade de um projeto de desenvolvimento e a 
adoção de políticas compensatórias ampliadas como travessia. O equívoco 
está em que elas não se vinculam à radicalidade que está muito além de 
simplesmente fazer um governo desenvolvimentista sem confrontar as 
relações sociais dominantes (FRIGOTTO, 2010, p. 240). 

 

A falta de confronto das relações sociais contribui para a disseminação da 

hegemonia da pequena política, mediante a aceitação passiva dessas políticas por 

toda a massa populacional, promovendo a conformação objetivada pela 

contrarreforma do bloco de poder do Governo Lula/Dilma, que, conforme já discutido 

anteriormente, vem cooperando para redirecionar o projeto societário mantendo-o 

estreitamente vinculado à perspectiva da produtividade para atender às relações 

capitalistas.  

Retornando ao relatório técnico produzido para o CNE (BRASIL, 2013), 

percebe-se que os pressupostos que vem (re) configurando a Educação Superior 

brasileira e que estão fundamentados em princípios que remetem à racionalidade 

financeira e técnica, trazem implicações para a implementação da universalização da 

Educação Superior como bem público. 

 

                                                
 
137 Além do SINAES destacam-se: o desenvolvimento de ações e políticas de regulamentação da 
educação no âmbito do Mercosul; o incremento do financiamento das instituições de ensino federais, 
no que diz respeito à ampliação de custeio e manutenção e, sobretudo, à política de expansão e 
interiorização das instituições federais, por meio de vários mecanismos, como a criação de novas 
universidades federais, a expansão e transformação de Cefet em Institutos Federais de Educação 
Tecnológica (IFET) ; a criação de novos cursos e a consolidação dessa dinâmica expansionista por 
meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação das Universidades Federais (Reuni); a 
abertura de vagas de concursos públicos para docentes e técnicos administrativos nas instituições 
públicas federais; a institucionalização, por meio do Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, do 
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)2, direcionada à expansão e interiorização de cursos e 
programas, por meio da modalidade de educação a distância no País; efetivação de programas e apoio 
direcionados à diversidade, com especial destaque às ações afirmativas (cotas, assistência estudantil, 
entre outros); reestruturação das políticas de financiamento da Educação Superior privada com a 
aprovação e a efetivação do Programa Universidade para Todos (Prouni) e o aperfeiçoamento do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), que financia, por meio de juros 
subsidiados pelo Governo Federal, estudantes de IES privadas. (BRASIL, 2012, p. 4) 
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A persistência de enormes desigualdades sociais no tocante ao acesso e à 
permanência no nível de Ensino Superior segue um desafio a ser enfrentado. 
A taxa líquida de matrícula no Ensino Superior no Brasil de apenas 14,9% da 
faixa etária de jovens entre 18 a 24 anos e a bruta de 28,12% revela uma 
situação crítica mesmo para os padrões da América Latina (IBGE/PNAD, 
2009; IESALC/UNESCO, 2007). Essa é a realidade mesmo depois do intenso 
crescimento da matrícula ocorrido nos últimos quinze anos. Os grandes e 
recorrentes desafios são o da expansão da matrícula com democratização do 
acesso e da diferenciação da oferta de modo a garantir o atendimento das 
demandas da economia e da sociedade, a excelência da formação oferecida 
e uma equação adequada de financiamento da expansão (BRASIL, 2013, 
p.3). 

 

É incontestável que a retomada pelo SINAES a processos anteriores vem 

acarretando contradições ao processo, pois além de produzir diferentes perspectivas 

antagônicas de concepções de avaliação, desviou a proeminência dada inicialmente 

ao processo.  Assim, ao invés de assegurar “a qualidade da Educação Superior”, as 

políticas públicas de avaliação passam a dar mais ênfase ao controle da “expansão 

da oferta” com foco nas relações capitalistas instituídas mediante a parceria público-

privado.  

A análise dos efeitos produzidos pela inflexão do SINAES conduz a aspectos 

centrais de outro documento que já foi discutido nessa tese, denominado de “Uma 

nova política para a Educação Superior” e que produzido pela Comissão Nacional 

para Reformulação da Educação Superior (BRASIL, 1985a). Essa comissão foi 

constituída há três décadas, no então Governo Sarney, com o intuito de conduzir a 

reforma da Educação Superior.  

Constata-se que tanto o relatório da Comissão dos Notáveis, como o 

documento do SINAES se prevalecem da necessidade de reorganizar a Educação 

Superior brasileira, bem como da indigência causada pela falta de diálogo com o meio 

acadêmico, para efetivar propostas que apontavam para o incremento das ações 

articuladas à redemocratização do país. Outro aspecto que é similar é que a avaliação 

também é tida como componente central do processo de reforma. , 

 
[...] com o entendimento de que a avaliação é instrumento essencial no 
controle da Educação Superior, é criada em 1985 a Comissão Nacional de 
Reformulação da Educação Superior, conhecida como a Comissão de 
Notáveis que, a partir de consultas à sociedade e, em particular, à 
comunidade universitária, deve propor soluções urgentes aos problemas da 
Educação Superior (ZAINKO, 2008, p. 828). 

 

Outra “coincidência” está na forma como esses documentos foram 

elaborados. Em ambas as ocasiões foram instituídas comissões com representação 
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dos segmentos sociais do universo acadêmico. Essa metodologia ao mesmo tempo 

em que caracteriza como ação e conquista democrática, promoveu a minimização de 

possíveis dissensos que pudessem “atrapalhar” as direções consensuais pretendidas 

pelas políticas de avaliação, para o Ensino Superior e, consequentemente, para a 

sociedade.  

Para efetivar “Uma nova política para a Educação Superior”, o Estado teria a 

função de controlar e acompanhar o desenvolvimento acadêmico e financeiro das 

instituições por meio de mecanismos legítimos e adequados de avaliação (BRASIL, 

1985a). Para concretizar essa função  social do Estado, a Comissão de Notáveis 

instituiu de maneira explícita, que o principal indicativo para minimizar a ineficiência 

estatal era intensificar a parceria público-privado, expandindo, assim, os serviços 

educacionais de Ensino Superior ofertados para a população brasileira. Função 

próxima tem sido exercida pelo SINAES, mediante as políticas públicas que foram 

estabelecidas para assegurar o “acesso democrático” à universidade, mas que tem 

favorecido frações privatistas, principalmente de grandes grupos “educacionais138” de 

gestão privada que vem se reorganizando diante do “bom negócio” que a Educação 

Superior se transformou.  

Essa mesma lógica também tem produzido/produz a racionalidade tecnocrata 

e financeira que vem sendo ostentada pelo SINAES nos últimos anos. Essa 

racionalidade vem sendo corporificada pela avaliação como controle, tem resvalado 

no restringimento da autonomia universitária e atrela aos efeitos da avaliação: a 

redistribuição de recursos públicos somente frente a resultados positivos da avaliação; 

alteração dos mecanismos de financiamento articulados aos padrões de qualidade e 

produtividade; expansão do crédito educativo e de bolsas de estudo para o ensino 

privado; fortalecimento da pesquisa científica e a pós-graduação. Todos esses 

aspectos não dizem respeito somente ao SINAES, mas também estavam presentes 

no relatório da Comissão de Notáveis. 

A concepção de avaliação, por sua vez, é calcada em uma abordagem 

técnica, que se retroalimenta dos efeitos dos indicadores de produtividade e que visa 

a promoção de um currículo que permita a formação do profissional polivalente, que 

reforça o “dualismo estrutural da educação.” 
                                                
 
138 São grupos que gerenciam serviços voltados para a educação e que são prestados por 
universidades. Entretanto, esses grupos que ganham mais visibilidade a partir de 2010, vêm assumindo 
e articulando a educação à lógica financeiro-econômica, objetivando o lucro. 
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Portanto, pode-se inferir que as ações reformistas que vem sendo adotadas e 

que são orientadas por órgãos multilaterais e agências nacionais e internacionais, 

estabelecem os currículos dos diferentes cursos de graduação do Ensino Superior 

ainda pautando-se nos princípios do relatório produzido em 1985.  

Um exemplo dessas implicações, apesar das particularidades que trazem 

distinção ao período histórico, consiste na função do Estado, bem como, na função da 

Universidade e, por extensão, das políticas públicas de avaliação implantadas pelo 

SINAES, estarem estreitamente articuladas aos pressupostos da “Reforma de Estado” 

pretendida pelo Governo Sarney, que atribuía à Universidade o papel de reguladora 

do mercado de trabalho e da progressiva produção de uma sobrepopulação relativa 

ou de um exército industrial de reserva para atender a lei geral de acumulação 

capitalista (MARX, 1990) 

 
O crescimento da Educação superior tem respondido a uma demanda por 
Educação que, em princípio, cumpre à sociedade atender. No entanto, parte 
desta demanda se explica pela aspiração cada vez mais irrealista aos 
privilégios das profissões liberais; por outra parte, ela corresponde à busca 
genuína de maiores conhecimentos, competência e- oportunidades 
profissionais. Como o mercado de trabalho resulta de uma interação 
complexa entre grupos profissionais, empregadores e consumidores de seus 
serviços, não é possível planificar o crescimento do Ensino Superior em 
função de supostas "necessidades" do mercado de trabalho. No entanto, é 
possível acompanhar caso a caso a situação profissional das diversas 
carreiras de nível superior, buscando reorientar a disponibilidade de vagas em 
cada uma delas. [...] Cabe às universidades buscar os conteúdos de 
disciplinas e a abertura de carreiras que sejam mais adequadas às 
necessidades do País, e que atendam aos interesses de seus alunos. Não 
parece haver dúvida de que os cursos que dão mais ênfase aos conteúdos de 
formação básica - nas ciências físicas, biológicas, sociais e nas humanidades 
- são os que resultam em pessoas mais bem formadas e polivalentes, e, por 
isto, mais capacitadas para se localizarem em um mercado de trabalho em 
constante transformação. [...] Cabe também ao governo, independentemente 
das iniciativas das universidades, desenvolver aquelas áreas de formação 
que forem consideradas especialmente Importantes e necessárias para o 
País. É o caso da formação de técnicos de nível superior em Institutos 
Superiores de Tecnologia, cuja criação deveria ser estimulada pelo governo 
federal após consulta a especialistas dos diversos setores interessados. De 
nível pós-secundário, com duração típica de três anos, dispostos 
adequadamente ao longo do território nacional, estes institutos, se bem 
concebidos, poderiam suprir necessidades prementes da indústria e das 
instituições de pesquisa científica e tecnológica, bem como criar novas 
oportunidades de trabalho  (BRASIL, 1985a, p. 13). 

 

A proposta de formação aligeirada que permeia os Cursos Superiores de 

Tecnologias, que já era incentivada como política para uma “Nova Universidade” em 

1985, veio se consolidando no decorrer do bloco de poder Lula/Dilma e contribuindo 

para reforçar a função assumida pela Universidade e que deve ser regulada pelo 
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Estado. Essa função consiste, principalmente, em promover uma formação que é 

permeiada pela relação trabalhado e conhecimento como elemento central para 

atender a dinâmica produzida pelo capital. Contudo, na historicidade do Ensino 

Superior brasileiro a formação objetivada para os cursos superiores, que também são 

conformados pelas políticas derivadas do SINAES, tem contribuído para manter a 

continuidade das intenções das frações burguesas, que conseguem assegurar o 

consenso passivo necessário para a manutenção das parcerias público-privadas, 

aprofundando, como cita Frigotto (2010) o viés tecnocrático e mercantilista aplicados 

à educação. 

 

 

4.2 Internacionalização do conhecimento 
 
 

Para analisar o status que o conhecimento vem assumindo na sociedade nos 

dias atuais é preciso considerar as transformações socioeconômicas e políticas 

abalizadas, principalmente, pelas relações produzidas pelo trabalho frente à 

internacionalização da economia.  Nesse sentido, Silveira (2011) salienta que no 

Brasil o processo de reestruturação produtiva do capital  

 
[...] provocou significativas alterações no capitalismo brasileiro, engendrando 
um conjunto de transformações no plano da organização social e técnica da 
produção, bem como os processos de desnacionalização e 
desindustrialização, e, ainda, a readaptação do país na divisão internacional 
do trabalho, influenciando sobremodo a reforma do ensino médio e técnico 
[...] e, ainda, os rumos da Educação Superior. Estes fenômenos, ainda, 
visíveis no governo Lula da Silva (2003-2010), se manifestam em uma fase 
do capitalismo em que o conhecimento científico-tecnológico e inovador 
adquirem dimensão política de gerador de riqueza e de soberania 
nacional, voltados para o desenvolvimento econômico, modernização 
do setor produtivo empresarial e competitividade no mercado mundial e 
regional (SILVEIRA, 2011, p. 332-333, GRIFOS NOSSOS). 
 

 
Silveira (2011) também destaca que esse redimensionamento do Capital levou 

os governos brasileiros, a partir da década de 1990, a promover Reformas do Estado 

que implicavam diretamente em quatro frentes: trabalho, saúde, educação e 

infraestrutura. Consequentemente, as modificações empreendidas se mostraram 

articuladas a programas de desregulamentação, desindustrialização e 

desnacionalização, que por sua vez, tem interferido diretamente na diluição e fluidez 

entre as fronteiras dos países. Desse modo, contraditoriamente, a desnacionalização 
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provoca a internacionalização de padrões de ordem econômica, sociopolítica e 

cultural.  

Em decorrência, o processo de internacionalização, amparado principalmente 

pelas inovações da tecnologia, vem provocando modificações sociais que vão desde 

novas formas de trabalho intensificadas pelas ferramentas tecnológicas e virtuais até 

a formação da mão de obra qualificada para atuar nessas novas frentes de mercados. 

Esse rearranjo do setor produtivo, além de trazer implicações para a formação do 

trabalhador, também vem interferindo no que tange ao trabalho intelectual associado 

à produção de ideias e conhecimentos para atender as novas demandas de serviços, 

agregando ao processo mais valia em relação ao capital. 

 Indo além das aparências e fazendo considerações a respeito, Gama (2011, p. 

5) destaca, “Essencialmente a vulgata ampliada está a serviço de um novo padrão de 

acumulação e estabelecimento de formas concretas de integração em meio à 

reorganização da economia mundial nesta década, elevando o conhecimento à 

condição de principal recurso.” 

Silveira (2011) complementa os argumentos de Gama, ao enfatizar que  

 
[...] o conhecimento torna-se veículo para aumentar a produtividade e a 
acumulação do capital, isto é, promove-se a interdependência entre o 
projeto de modernização, a capacitação tecnológica e os rumos do sistema 
educacional, preocupação marcante dos governos neoliberais, sobretudo no 
que tange às políticas de formação de recursos humanos qualificados 
com vistas à consolidação do sistema nacional de ciência e tecnologia ou à 
subsunção da política educativa à política de C,T&I (SILVEIRA, 2011, p. 333, 
GRIFOS NOSSOS). 
 
 

Nessa perspectiva, o entendimento de internacionalização do conhecimento vai 

além do comércio exterior e fluxos internacionais de capital, mas contempla também a 

comercialização de tecnologias por meio de equipamentos, ou até mesmo por meio 

daquilo que é transmitido e adquirido de forma intangível, como os movimentos 

internacionais de pessoal qualificado e os fluxos transfronteiriços de informação e 

dados. (SILVEIRA, 2011; GAMA, 2011). Esse processo, portanto, não se limita às 

atividades de gerenciamento de dados informatizados, mas assegura, principalmente, 

o acompanhamento tecnológico e à centralização e apropriação do conhecimento, 

melhor dizendo, de um determinado tipo de conhecimento que favorece a formação 

de trabalhadores polivalentes e multifuncionais.  
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Para apreender as mediações entre trabalho, internacionalização do 

conhecimento e economia expressas pelos documentos que culminaram na 

elaboração da Lei nº 10.861 (BRASIL, 2003b, 2004) e pelo relatório da Comissão de 

Notáveis (BRASIL, 1985a), toma-se como base a Teoria do Capital Humano, que 

segundo Frigotto (2003), vem reformatada com características que a tem tornado 

mais “social”139. Os aportes dessa Teoria possibilitam compreender como esses 

elementos se articulam e contribuem para a (re) configuração da Educação Superior 

brasileira. Portanto, assumindo o entendimento da função de Estado que está 

impressa nesses documentos e que foi discutida no texto anterior, avoca-se a 

perspectiva que as políticas públicas de avaliação vêm se prestando ao papel 

estrategista de produzir um consenso que situa o conhecimento como um dos 

principais artifícios para a produção do projeto societário pretendido.  

Assim, é possível compreender como a necessidade de formação desse perfil 

profissional, que está articulado à racionalidade tecnocrata e financeira, traduz as 

exigências para a delimitação de diretrizes que se tornam as principais orientações 

para os currículos, e que, consequentemente, são determinantes, ao mesmo tempo 

em que são determinados, dos/pelos processos de avaliação do Ensino Superior.  

Para refletir e sobre as modificações educacionais que realinharam as bases 

curriculares dos cursos superiores brasileiros é necessário considerar as relações 

entre o local e o global, entre a universidade e o Estado, e entre a política e as 

atividades econômicas. Então, visando à criação de um espaço para discutir as 

articulações entre conhecimento e economia, foram realizados alguns eventos nesse 

início de século, dentre os quais se destaca o Seminário “Sociedade do conhecimento 

versus economia do conhecimento: conhecimento, poder e política”, promovido pela 

UNESCO (2005), cujo objetivo foi demonstrar que as transformações que estavam 

ocorrendo no âmbito da Educação Superior não eram frutos de uma “visão asséptica 

e pasteurizada” de universidade.  

Nesse contexto, a interdependência, intensificada pelas redes tecnológicas de 

informação e interação, é apresentada para a Educação Superior como um desafio, 

                                                
 
139 Frigotto (2003) defende que as políticas públicas da educação, que estão no bojo do projeto 
societário neoliberal, situam como centralidade a organização do trabalho produtivo para atender os 
interesses da sociedade capitalista. Nesse contexto, a reforma educacional proposta, ou contrarreforma 
melhor dizendo, se ampara na Teoria do Capital Humano, que se mostra mais “rejuvenescida”, 
assumindo para si uma vestimenta mais social.  



141 
 

pois a competitividade na geração, disseminação e aplicação de conhecimentos, que 

sustentam a tríade da pesquisa, ensino e extensão, ao mesmo tempo em que 

compartilham estratégias e políticas, impõem uma nova lógica do que se deve ensinar 

e aprender, com vista à possibilidade de inserção mais autônoma no contexto 

nacional e internacional. Como reforça Silveira (2011, p. 15) “[...] a educação 

comparada torna-se mediação dos organismos supranacionais na difusão das teorias 

do capital humano e, também, de indicadores para a planificação da educação.” E 

essa nova lógica, fomentada também pelos organismos financeiros multilaterais, é 

aferida pelos diferentes instrumentos de avaliação que, mediante seus resultados, 

promove ranking e alcança outros espaços de Ensino Superior além das fronteiras 

nacionais.  

Na América Latina e no Caribe140, os países que reproduzem essa lógica, vêm 

apresentando posturas avaliativas de educação que procuram conciliar as exigências 

frente às demandas dessa ”sociedade do conhecimento”, ampliando o acesso ao 

Ensino Superior e, supõe-se que consequentemente, diminuindo as assimetrias 

sociais pela via das instituições universitárias, sejam elas públicas ou privadas.  

Contraditoriamente, conforme reforça Gentili (2006), esse processo continua 

gerando um impetuoso conflito, pois apesar de cobrir o acesso à universidade, a 

segregação foi intensificada e o direito efetivo à educação não se concretizou141. 

Dentre as estratégias implantadas para consolidar as parcerias entre os países 

da América Latina e do Caribe, Siufi (2011) aponta a criação do Espaço Comum de 

Ensino Superior – UEALC, em 2000, que tem o propósito de possibilitar o intercâmbio 

de experiências profissionais e acadêmicas em relação aos avanços e recursos 

                                                
 
140 A globalização da economia instiga a estruturação de países em formato de blocos econômicos. Os 
países integrantes de um determinado bloco adotam a redução ou isenção de impostos ou de taxas da 
alfândega, com o propósito de facilitar o comércio e, assim, incrementar a economia. Assim, a 
formação do MERCOSUL, oficializada mediante o Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991, 
uniu o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina e tornou-se um projeto que visa contribuir para a 
recuperação econômica dos países que constituem esse bloco.  
 
141 Simultaneamente ao crescimento de seus sistemas escolares, a América Latina e o Caribe 
converteram-se, nesses cinquenta anos, na região mais injusta e desigual do planeta. Nesse meio 
século, a diferença entre ricos e pobres se multiplicou de tal forma que criou um abismo cuja 
profundidade parece ser hoje irrecuperável para grande parte da população. [...] Apesar da promessa 
que o acesso à escola garantiria a conquista de melhores condições de vida, milhares de latino-
americanos e latino-americanas viram ampliar suas oportunidades educativas, enquanto suas 
condições de vida se deterioravam dramaticamente. A escolaridade expandiu-se num contexto de 
crescimento da injustiça social. (GENTILI, ANO, p. 441) 
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tecnológicos e de pesquisa entre os países integrantes dos Espaços da União 

Europeia, da América Latina e do Caribe. Esse espaço comunitário de Educação 

Superior, que utilizaria um sistema de acreditação comum, promoveria a mobilidade 

entre países, entre instituições e áreas do saber142.  

Desse modo, a educação, bem como a universidade, é compreendida como 

“motor” para o crescimento e desenvolvimento econômico dos países que 

compartilham esse espaço e avigora o entendimento de conhecimento associado à 

perspectiva da Teoria do Capital Humano. Conceitos como acreditação, ranking, 

competição, qualidade dentre outros deslocam a ideia de educação como formação 

emancipatória para educação como produto subordinado ao capital. O movimento 

causado por esse deslocamento intensifica o processo de profissionalização para 

atender às demandas de uma sociedade economicamente também globalizada e 

implica, sobretudo, na elaboração das políticas públicas educacionais e, 

consequentemente, nas políticas de avaliação para o Ensino Superior. Tais políticas 

de avaliação buscam aferir se as bases da formação educacional pretendida, que 

objetiva assegurar as competências e habilidades imprescindíveis à força de trabalho 

que irá alavancar a reestruturação do processo produtivo, tem sido efetivada de forma 

significativa por meio da produção do conhecimento universitário.  

Inequivocadamente, a educação assumir a centralidade do discurso político e 

econômico não é novidade, mas o uso de práticas avaliativas como parâmetros para a 

regulação do conhecimento que é produzido pela academia pode ser considerado 

como inovação, pois contribui para caracterizar a instituição de uma lógica que 

articula o discurso educativo ao mercado de trabalho e aos interesses capitalistas.  

                                                
 
142 Siufi (2011) enfatiza que outras ações foram implementadas objetivando a criação desse espaço 
comum de educação, das quais se destacam: em 2006 - criação do Espaço Ibero-americano de 
Conhecimento (EIC) com o intuito de promover a cooperação solidária, bem como a qualidade da 
Educação Superior; em 2008 – Assinatura do  Tratado Constitutivo da União de Nações Sul-
americanas (UNASUL) que tinha como propósito assegurar a cooperação consensual relacionada a 
aspectos culturais, sociais, político e econômicos; para o biênio 2010-2011 foi criado o plano que 
priorizava o binômio qualidade-equidade, sendo que o foco da qualidade era na formação de recursos 
humanos para acreditar e avaliar, bem como no aprimoramento docente, enquanto o equidade seria 
efetivada principalmente por meio de estímulo a intercâmbio de experiências que visavam a mobilidade 
de estudantes, docentes e pesquisadores, bem como na ampliação de oportunidades para o acesso à 
Educação Superior. Já o plano atual que abrange o quinquênio de 2011-2015, tem como propósito 
consolidar as políticas anteriores, no que tange à acreditação, mobilidade acadêmica e cooperação 
interinstitucional, como também intensificar as políticas voltadas para a convalidação de títulos 
acadêmicos dos cursos acreditados.  
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Constata-se, então, que a condição política e econômica do país está 

articulada à competitividade das IES, que para isso, redirecionam as ações e nutrem 

uma lógica que fundamenta o processo de avaliação e regulação de maneira 

supranacional, o qual está estreitamente articulado ao processo de 

internacionalização do conhecimento e ao mercado de trabalho. Esse movimento, por 

sua vez, reforça a necessidade de se instituir parâmetros para um sistema de 

acreditação que seja reconhecido por todos os países participantes, fomentando, 

assim, o desenvolvimento e a difusão de políticas públicas que permitem 

operacionalizar, implementar e direcionar em curto prazo, mecanismos para a 

implementação do consenso...passivo.   

Nesse contexto, visando a atender ao processo de internacionalização do 

conhecimento “necessário” aos interesses do capital, sobressaem as propostas 

contidas no documento denominado de Referenciais Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Bacharelado e Licenciatura (BRASIL, 2010b143), que foi elaborado ainda sob 

a égide da administração de Fernando Haddad144, e que deixa explícitos argumentos 

para justificar a adoção de uma linha de convergência impressa nas diretrizes 

curriculares e na denominação dos cursos, que serviria de referência orientadora para 

os processos de formação  

 
A adoção da convergência de denominação tem diversas consequências 
positivas para o processo educacional. Possibilita a percepção de identidades 
entre diversos cursos oferecidos por diferentes instituições ou mesmo por 
grandes instituições, em diferentes localidades. Com isso, contribui para 
facilitar os processos de intercâmbio e mobilidade estudantil. [...] Essa 
tendência, cabe registrar, vem se intensificando no mundo todo, em 
especial nos países integrados ao Espaço Europeu de Educação 
Superior, em vias de se constituir. A construção da Lista de Convergência 
vem sendo acompanhada com interesse pelas autoridades desses países. 
Outro efeito benéfico da convergência de denominações reside na maior 
precisão das informações relativas à Educação Superior. A lista de 
denominações utilizada pelo Ministério da Educação é referência para o 
Censo Educacional, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Anísio Teixeira (INEP), além de coletas de dados realizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outros sistemas oficiais. 
Finalmente, cumpre destacar a avaliação da Educação Superior. A dinâmica 
instituída a partir da Lei do SINAES baseia-se precipuamente no ENADE 
[...] A comparabilidade entre os cursos é um fator importante para a 

                                                
 
143 O extrato desse documento foi inserido como Anexo 3 nesta tese.  
 
144 Que por sua vez, estava sendo assessorado por Maria Paula Dallari Bucci e Paulo Roberto 
Wollinger, que respondiam respectivamente pela Secretaria de Educação Superior e pela Direção de 
Regulação e Supervisão da Educação Superior. 
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significação dos resultados do ENADE (BRASIL, 2010, p. 5, GRIFOS 
NOSSOS). 

 
 

Claramente, é evidenciado o alinhamento das diretrizes curriculares dos cursos 

aos tratados supranacionais como o de Bolonha, da União Europeia e, ainda, remete 

ao ENADE a função de ser o principal instrumento avaliativo que irá aferir se o modelo 

de formação pretendido está sendo trabalhado.  

Vale destacar nesse ponto do texto que ainda durante o primeiro mandato do 

Governo Lula, Frigotto (2005) buscou-se apoiar nas análises de Robert Castells a 

respeito da crise vivenciada na Europa para compreender as implicações das 

relações sociais de formações capitalistas na configuração da educação brasileira. 

Desse modo, Frigotto dá destaque aos seguintes cenários apontados por Castells 

(1997 apud FRIGOTTO, 2005): o primeiro, e considerado como o pior, é a crescente 

mercantilização dos direitos sociais, ruptura crescente da proteção ao trabalho e a 

instalação de um mercado autorregulado, onde há o incremento no índice de 

trabalhadores sem emprego e, portanto, maior dependência do Estado mediante as 

políticas neoliberais de alívio da pobreza; o segundo, para atacar os motes 

apresentados no primeiro cenário, implantam-se políticas focalizadas de inserção 

social precária, patrocinadas pelos organismos financeiros internacionais. Nesse 

cenário, enquadram-se, conforme argumenta Frigotto (2005), as políticas que se 

configuram no Brasil desde a década de 1990. 

Todas essas implicações relacionadas à mercantilização dos direitos sociais, 

no caso desse estudo em particular da Educação Superior, “introduzem a 

competitividade entre os sistemas, especialmente nos países desenvolvidos [incutindo 

como] nova tendência o processo de Bolonha, desencadeado pela Comunidade 

Europeia em 1999.” (BARREYRO; ROTHEN, 2006). 

Haddad, à frente do Ministério da Educação durante o governo Lula/Dilma, 

demonstrou a configuração que a agenda educacional para Ensino Superior vem 

assumindo com o SINAES, quando tenciona a matriz de conhecimento produzido 

pelas universidades brasileiras para o processo de Bolonha, ao mesmo tempo em que 

se verifica que se torna imperativa a necessidade de avaliar em que medida o Brasil 

está conseguindo atingir as metas.  

Desse modo, esse movimento vem remodelando as IES e todo o sistema de 

Ensino Superior, criando castas que levam a se contrapor, como por exemplo: 
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universidades que priorizam a pesquisa daquelas que priorizam o ensino; cursos que 

atendem às prerrogativas da internalização, que ofertam para sua “clientela” um 

ensino aligeirado e uma formação precária daqueles que investem em uma formação 

que é significada como crítica e transformadora, universidades privadas agrupadas e 

dirigidas por grandes grupos de investimentos financeiros fazendo subsumir as 

pequenas universidades.  

Diante dessa premência de controlar a qualidade da educação ofertada pelas 

IES, a concepção de avaliação em larga escala que é desenvolvida, contribui para 

atribuir empoderamento ao “Estado Avaliador.” Salienta-se que a qualidade da 

Educação Superior nessa perspectiva é (re) significada pela via da produtividade, com 

foco nos resultados, na comparação, na competitividade do conhecimento como 

premissa de orientação para o “mercado da educação”. Essa mesma perspectiva de 

avaliação fomenta as reflexões de Gama (2011) quando sintetiza a direção que é 

dada à Educação Brasileira à mercantilização dos serviços, principalmente pela 

Organização Mundial do Comércio (OMC), quando firma o Acordo Geral sobre o 

Comércio de Serviços (GATS) 

 
Para a OMC, muito embora reconhecendo o caráter de bem público da 
educação, as regulações existentes devem assegurar com exclusividade 
procedimentos de controle da qualidade do serviço educativo os quais não 
podem, jamais, se constituírem como barreiras. A construção de estandartes 
de qualidade e os sistemas de avaliação unificados são, para a mesma 
Organização, facilitadores da criação de espaços regionais e multilaterais de 
integração e cooperação em educação  (GAMA, 2011, p. 3). 

 
A cooperação firmada entre os países da União Europeia, da América Latina e 

Caribe, com o apoio dos organismos financeiros internacionais, tem reconfigurado o 

setor educacional e imprimindo uma contrarreforma que reordenam e produzem 

adequações nas políticas públicas da educação e, por extensão, de avaliação. Então, 

expressões como reduzir custos, gestão profissional, mercado educacional - formação 

de grandes grupos “educacionais”, bem como a negociação de papéis em Bolsa de 

Valores, competitividade, racionalizar as ações, concorrência, produtividade, se 

articulam ao contexto da Educação Superior, inflexionando o que seria a qualidade da 
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educação à lógica financeira e econômica145, e produzindo modificações na tríade 

conhecimento, trabalho e internacionalização da economia.  

 
Para esta fração da burguesia interna os movimentos como modernização, 
desenvolvimento nacional e construção da nação, desenvolvimento da mão 
de obra e do capital humano, democratização, transformação social, 
crescimento econômico e competitividade, criam imperativos que forçam as 
universidades a transcenderem as suas atividades fins – ensino, pesquisa e 
extensão. Estes mesmos imperativos são os que as pressionam a se 
incrustarem em uma economia movida pelo conhecimento (GAMA, 2011, p. 
16). 

 
Os impactos das alterações produzidas por essa tríade na dinâmica das 

universidades repercute em toda a sociedade. Sendo assim, a requisição de um perfil 

profissional que domine determinadas competências e habilidades, que seja 

polivalente e multifuncional tem se mostrado como recurso para diminuir a crise que 

vem sendo gerada pelo alto índice de desemprego associado ao incremento do 

mercado informal de trabalho. Nessas relações, a universidade têm contribuido para 

separar as frações de classe dos trabalhadores: um grupo seleto tem potencializado a 

sua qualificação e capacitação; outro grupo, menos seleto, que possui condições 

precárias de trabalho, mais que ainda não é a maioria, tem uma formação aligeirada e 

se adéquam aos serviços que lhes são oferecidos, formando um conjunto de 

trabalhadores que se mostram mais flexíveis e adaptáveis. Esses dois grupos, 

geralmente, é constituído por aqueles que tiveram acesso ao Ensino Superior, 

contudo, o “exército industrial de reserva” (MARX, 1990) que alimenta a acumulação 

do capital é assegurado pelas pessoas do segundo grupo. Há ainda um terceiro grupo 

que é composto por aqueles que não tiveram acesso ao Ensino Superior, esses são 

facilmente descartados e engrossam a massa de desempregados sem perspectivas 

de ascender ao mundo do trabalho formal146.   

Em suma, esse documento que detém os ditames para a Educação Superior 

(BRASIL, 2010), guardada as proporções, demonstra que a lógica que subsidia o 
                                                
 
145 De acordo com essa lógica, a IES passa a ser considerada como uma empresa ou organização, os 
cursos são entendidos como unidades de negócio, os alunos são os clientes e a educação é o produto. 
 
146 Vale ressaltar o movimento social que vem sendo produzido pelas relações da universidade com o 
mundo do trabalho, que é mediado pela Teoria do Capital Humano reeditada. Constata-se uma 
situação contraditória: frações da classe trabalhadora, motivadas pelas mudanças tecnológicas, vêm 
buscando a universidade ansiando pela aquisição de novas competências e habilidades que lhes 
assegure mais estabilidade trabalhista. Entretanto, concomitantemente, a intensificação das pesquisas 
voltadas para as inovações tecnológicas no campo ocupacional vem estabelecendo níveis acirrados de 
competitividade entre o homem e a máquina, instabilizando suas relações trabalhistas.  
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SINAES pode ser equiparada às prerrogativas contidas no relatório da Comissão de 

Notáveis (BRASIL, 1985a), que apontavam que a universidade para vencer algumas 

dificuldades deveria contemplar a formação polivalente e de alto nível, que objetivasse 

a superação do formalismo vazio dos currículos e diplomas. Também recomendava a 

adoção de novos conceitos e concepções de ensino, para alinhar os conteúdos 

curriculares e os requisitos de cursos. Propunha, afinal, que “a Universidade não deve 

descurar da formação das elites intelectuais do País”, formando, assim, aqueles que 

regeriam o país e as relações capitalistas, ao mesmo tempo em que formaria aqueles 

com enfoque técnico, que atenderiam ao mercado de trabalho em constante 

transformação.  

Desse modo, a busca de parâmetros teóricos internacionais para a construção 

do modelo de avaliação brasileiro, que também é comum ao SINAES e ao relatório da 

proposta da “Nova Universidade”, tem como cerne do discurso a mesma reprodução 

de valores e intenções subsidiados pela racionalidade financeira. Podem-se elencar 

similaridades presentes nos dois documentos: a redistribuição de recursos públicos 

somente frente a resultados positivos da avaliação; alteração dos mecanismos de 

financiamento articulados aos padrões de qualidade e produtividade; expansão do 

crédito educativo e de bolsas de estudo para o ensino privado; fortalecimento da 

pesquisa científica e a pós-graduação; readequação do currículo, buscando 

profissionais polivalentes, e capazes para atuar no mercado de trabalho em constante 

transformação, etc.  

Verifica-se que ambos os documentos prescrevem orientações que vêm ao 

encontro dos interesses das frações de classe burguesas, infligindo ao Estado a 

necessidade de criar e assegurar mecanismos que promovam a “hegemonia da 

pequena política” (COUTINHO, 2010). Para tal, o conhecimento que é propagado não 

incorpora as características do conhecimento revolucionário que está atrelado à 

concepção de Estado Crítico, e que, como já discutido anteriormente neste estudo, 

favorece o autoconhecimento, a transformação e a superação da alienação. No 

entanto, contraditoriamente, os discursos que transparecem nesses documentos 

apontam para a concretização de uma “sociedade democrática” que não se deixa 

subsumir pelos determinantes daqueles que tencionam a “educação-mercadoria” e/ou 

a “mercadoria-educação” (RODRIGUES, 2007a; 2007b).  

Conforme registrado em 1985 pela “Comissão de Alto Nível”, a “Nova 

Universidade” teria uma função redentora, pois ela possibilitaria que a realidade 
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brasileira fosse readequada, no que tange à formação de profissionais com 

qualificação nas grandes áreas do conhecimento, mediante o incentivo da pesquisa 

aplicada para atender aos interesses do capital sociometabolizado ao mesmo tempo 

em que atribuía demérito à “pesquisa intelectual.”, 

 
A solução deste problema não está, no entanto, em adequar o Ensino 
Superior a um mercado de trabalho em constante mutação, mas em formar 
pessoas com capacitação básica nas grandes áreas de conhecimento e 
capazes de se adaptar às solicitações do mercado de trabalho. A pesquisa 
universitária dificilmente tem efeitos diretos sobre a economia e a população 
das regiões em que as universidades estão localizadas. Contudo, a exigência 
exclusiva de "relevância" pode redundar em limitações inaceitáveis ao 
trabalho de pesquisa de longo prazo ou de cunho teórico, especulativo, 
intelectual e crítico. De fato, a maior parte da pesquisa universitária já se guia 
por preocupações de relevância econômica e social; o que inexiste são, 
principalmente, mecanismos efetivos de transferência de conhecimentos para 
fora da universidade. Similarmente, a concentração exclusiva em temas de 
"interesse local" pode levar a uma divisão desnecessária entre universidades 
"nacionais" e "regionais", condenando estas últimas a uma posição de 
inferioridade. A experiência mostra que, quanto mais universais são as 
instituições de ensino e pesquisa, tanto mais elas se revelam capazes de 
atender às demandas mais imediatas de seu meio (BRASIL, 1985a, p. 6). 
 
 

Pode-se, inclusive, inferir que o relatório da Comissão de Notáveis (BRASIL, 

1985a) está materializando a (re)organização do Ensino Superior brasileiro mediante 

a centralidade assumida pelos diferentes processos de avaliação que foram 

implantados, desde então. Há implicações desse documento em relação ao ENC, 

quando reforça como principal estratégia o favorecimento à iniciativa privada, por 

meio da privatização e da tercerização (POLIDORI, 2009) e, em seguida, de forma 

mais enfática, essa mesma estratégia se apresenta por meio do SINAES, ou melhor 

dizendo, por meio do ENADE, que demonstra sintonia com as demandas sociais e 

profissionais trazidas pelos aspectos produtivos. O argumento do Ministro Fernando 

Haddad reforça o entendimento do papel que a avaliação tem no Ensino Superior: 

estabelecer diretrizes que culminem com a formação de profissionais qualificados 

para a vida produtiva. 

 
O Ensino Superior, por seu turno, tem duplo papel no desenvolvimento social: 
além da construção da cidadania pela formação de profissionais bem 
qualificados, para os desafios da crescente complexidade tecnológica 
presente em todas as áreas da atividade humana, deve também buscar 
soluções inovadoras aos novos desafios e exigências do país. [...] o 
Brasil está consolidando a Educação Superior através da expansão e 
interiorização da Rede Pública Federal [...] com [...] aumento da oferta de 
vagas através do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e do 
Financiamento Estudantil (FIES), além do intenso trabalho de formação de 
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professores para a Educação Básica. Tais esforços, que primam sempre 
pela busca da qualidade educacional, já mostram seus efeitos de inclusão 
social e construção da cidadania. [...] Hoje o Brasil tem cerca de seis milhões 
de alunos no Ensino Superior, mas para sintonizar-se à realidade 
internacional, deverá atingir nos próximos anos o dobro desse contingente. 
[...] Nesse sentido a Educação Superior ocupa papel estratégico na 
construção social brasileira, mas sua efetividade pode ser 
comprometida se não houver sintonia entre a oferta educativa e as 
demandas sociais e profissionais. [...]. A desproporcionalidade da oferta 
manifesta-se de duas formas: uma grande concentração de vagas em uns 
poucos cursos, com consequente carência nos demais, e uma extrema 
pulverização das denominações, o que dificulta identificar perfis formativos 
sintonizados à realidade social e econômica. Os Referenciais Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura compõem uma das 
ações de sintonia da Educação Superior às demandas sociais e econômicas 
[...]. Os Referenciais Curriculares [...] serão atualizados segundo as novas 
demandas educacionais e ao aprimoramento dos perfis formativos [...], 
preparando os alunos em bases científicas, tecnológicas e humanísticas que 
lhes permitam posicionar-se frente às transformações políticas e sociais e a 
incorporar-se na vida produtiva (BRASIL, 2010, p. 3, GRIFOS NOSSOS). 

 
 

Pode-se extrair, portanto, dos argumentos de alguns dos autores referendados 

nessa parte do estudo (FRIGOTTO, 2005; GAMA, 2011; POLIDORI, 2009; SILVEIRA, 

2011) associados, inclusive, aos textos dos documentos produzidos pelo próprio 

governo (BRASIL, 1985, 2004, 2010) que o conhecimento está associado a uma 

racionalidade financeira atual que traz implicações direta e indireta para a formação 

dos sujeitos mediante a lógica da internacionalização econômica que se revela 

mediante o/no currículo dos diferentes cursos de graduação.    

São as mediações produzidas entre a universidade, a economia e o 

conhecimento que substanciam o Ensino Superior em sentido restrito e, de forma 

ampla, o projeto de sociedade. Essas mediações implicam diretamente nas políticas 

de avaliação para a Educação Superior, que, por sua vez, classificam e elegem os 

“aptos” e qualificados para o mercado de trabalho, conformando um processo de 

formação alinhado a uma perspectiva mercantil. Assim, o Ensino Superior se concilia 

com a reedição produtiva da Teoria do Capital Humano convergindo para a produção 

de currículos alinhados com a formação de sujeitos polivalentes e que tenham 

competência para se ajustar aos novos padrões consensuais de trabalho que 

atendam aos interesses da “nova burguesia de serviços” mediante a regulação 

supranacional da Educação Superior (RODRIGUES, 2007b; GAMA, 2011) 

Gama (2011, p. 4) na transição entre o governo Lula e Dilma argumentou sobre 

um ponto imprescindível para compreender a função que a sociedade exerce, 
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mediada pela produção do conhecimento: “O problema está em distinguir a quem 

deverá servir tal sociedade: ao capital ou ao homem.” 

Na mesma linha de pensamento, o autor complementa ao analisar as teses que 

criticam a universidade brasileira e que a classificam como uma 

 
[...] “caixa preta” improdutiva e incapaz de alçar o país ao nível dos países 
mais desenvolvidos e centrais no mundo globalizado. Elas, não por outra 
razão, visam a sua reestruturação imprimindo solidez às dimensões 
intelectual, cultural, social, científica e tecnológica, imperiosas ao crescimento 
social e humano e ao enriquecimento da cidadania. A valorização do ensino e 
da cooperação pedagógica também, em tais teses, é tida como indispensável 
ao desenvolvimento e fortalecimento de sociedades estáveis, pacíficas e 
democráticas. As universidades em consequência, devem passar a ter papel 
relevante no desenvolvimento das dimensões culturais e econômicas, 
criando-se grandes áreas geográficas dedicadas ao Ensino Superior. 
Lamentável porém é que tais críticas deixem de apontar para a reforma da 
universidade de modo a que promova uma nova sociabilidade brasileira para 
além da formação técnica e da vida em sociedade segundo os cânones do 
“deus do mercado” (GAMA, 2011, p.4, GRIFOS DO AUTOR). 

 
 

A contrarreforma universitária, nesse sentido, tem se mostrado a serviço dos 

interesses das relações capitalistas, contribuindo para adequar o perfil de formação 

dos egressos aos preceitos do poder sociometabólico do mundo produtivo e, por sua 

vez, conduzindo a lógica que está embutida no processo de educação à formação 

para o mercado de trabalho.  

Nesse contexto, as políticas públicas de avaliação são impactadas por essa 

conjuntura social, fruto das relações entre conhecimento, trabalho e 

internacionalização, que orientam para a constituição de um Estado Educador e 

Avaliador, que tem como uma das perspectivas desenvolver formas de mecanismos 

de controle para o extenso sistema de Ensino Superior que o mantenha articulado ao 

viés mercadológico. Portanto, o processo de avaliação mantém como lógica funcional 

o emparelhamento da produção do conhecimento universitário às novas demandas de 

uma economia internacionalizada.  

As análises destacadas nesses últimos textos, quando se buscou apreender a 

função do Estado e das políticas públicas de avaliação mediante a lógica da produção 

do conhecimento que caracterizam uma determinada racionalidade que vem sendo 

imposta para todas as IES, servirão de subsídios para definir os mecanismos que vem 

contribuindo para efetivar a contrarreforma na Educação Superior por meio de 

acordos consensuais e passivos.  
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4.3 Contrarreforma universitária: mecanismos para o consenso passivo 
 
 
4.3.1 Tramas legais para o consenso: as agências reguladoras e os instrumentos de 
avaliação 
 
 

Uma nova conjuntura social, alicerçada em princípios neoliberais, instituiu-se a 

partir do movimento de recondução da atuação do Estado. Nessa nova configuração, 

o Estado assume a função de regulador, ou ainda gestor da reprodução ampliada do 

capital147, em detrimento da função de principal provedor. Desse modo, o Estado que 

antes era o principal responsável pelas políticas sociais, deixa de provê-las e passa a 

gerir os novos responsáveis por essas ações, no caso, os empresários.  

 
[...] ganhou força nos anos de capitalismo neoliberal o ideário da 
desobrigação paulatina do Estado pelas questões sociais. Poulantzas nos 
ajuda a compreender que, embora sedutora, esta argumentação ideológica 
não se sustenta quando confrontada com a realidade das mais diferentes 
formações sociais na contemporaneidade. De fato, nesse estágio mais 
recente do capitalismo, as políticas sociais continuam a se constituir em ação 
estatal estratégica na reprodução ampliada da força de trabalho, com vistas a 
reverter a queda tendencial da taxa de lucro capitalista. A diferença entre os 
anos de Estado neoliberal e os anos de Estado de bem-estar social, no que 
tange às políticas de reprodução ampliada da força de trabalho, consiste na 
redefinição da natureza de sua intervenção e não na sua desobrigação. 
Quando o Estado produtor direto do aumento da produtividade da força de 
trabalho se metamorfoseia em Estado gestor da reprodução ampliada do 
capital e do trabalho, no capitalismo neoliberal, ele se desobriga da execução 
direta de parcela significativa das políticas sociais e amplia 
consideravelmente o número de parceiros na sua execução, garantindo a sua 
presença, ainda que indiretamente, pela direção e gestão das parcerias, 
nesse importante segmento de sua política econômica. Em termos 
poulantzianos, a privatização das políticas sociais não se configura numa 
desobrigação do Estado pela questão social, mas numa ação do Estado 
capitalista neoliberal de reprodução ampliada do capital. A privatização, 
consubstanciada em empresariamento dos serviços sociais, se constitui 
concomitantemente em contratendência à queda da taxa de lucro, no que 
tange à desvalorização de parcela do capital, e em aumento da produtividade 
do trabalho pelo incremento da superexploração da força de trabalho 
(NEVES; PRONKO, 2010, p. 105). 

 

No âmbito da Educação Superior, o “empresariamento” dos serviços 

educacionais, favoreceu o incremento da expansão desse nível de ensino, que foi 

financiado, principalmente, pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial e 

pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A retração do Estado associada à 

expansão do Ensino Superior pelo viés privatista, conforme demonstrado no Gráfico 
                                                
 
147 Como sugere Neves e Pronko (2010) 
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2, impactaram o cenário da Educação Superior brasileira e desencadearam 

necessidades específicas em relação à regulação das políticas públicas voltadas para 

a Educação Superior.  

 
Gráfico 2 - Número de matrículas de ensino superior em instituições públicas e privadas 

 
Fonte: Dados anuais do Censo da Educação Superior Brasileira (2013) 

 

Desse modo, pode-se destacar que o processo de regulação da Educação 

Superior brasileira é mediado, especialmente, por três elementos: o atendimento aos 

parâmetros transnacionais que emergem das demandas do mercado e que 

direcionam esse nível de ensino; a qualidade da educação oferecida; a expansão do 

sistema de Ensino Superior. Destaca-se, ainda, que é das orientações das agências 

multilaterais que se depreende qual é a qualidade educacional pretendida, bem 

também as metas para o processo expansionista de IES, cursos, etc. (SILVA 

JÚNIOR, 2005). 

Nesse contexto, o processo de regulação no desempenho de função estatal 

está sendo (re)significado essencialmente como controle sobre os aspectos 

educacionais que impactam os setores econômicos, seja em abrangência loco 

regional e suprarregional. Por sua vez, as políticas públicas de avaliação permitem 

aferir se as diretrizes que emanam dos acordos transnacionais/nacionais e que são 

materializadas por meio da legislação educacional estão sendo efetivadas, como 

tamém, possibilitam avaliar as aproximações e distanciamentos existentes entre a 
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lógica que permeia a qualidade da educação brasileira para o Ensino Superior e a 

matriz de racionalidade almejada.  

Rothen e Barreyro (2008) ao analisarem a influencia dessas políticas na 

agenda educacional brasileira, apresentam os seguintes argumentos:  

 
Essas políticas passaram a organizar-se em torno de três eixos: privatização, 
descentralização e focalização. No âmbito das políticas educacionais, [...] 
houve forte influência de paradigmas oriundos da economia, que aplicaram 
raciocínios de custo/benefício aos gastos com educação e, também, 
reforçada pelos documentos emitidos por organismos internacionais de 
empréstimo [...] Sinteticamente, pode-se dizer que, da concepção de 
educação como direito social declarado na Constituição de 1988, passou-se à 
de mercadoria [...]. No caso da educação superior, foi considerada como um 
serviço não exclusivo do Estado e, portanto, “privatizada” (num sentido 
amplo). A privatização ocorre na expansão, isto é, não há expansão 
significativa das instituições públicas; por outro lado, na iniciativa privada, ela 
é exponencial (ROTHEN; BARREYRO, 2008, p. 128-129). 

 

As evidências dessa influência podem ser constatadas quando, 

ostensivamente, no governo de FHC, por considerar que “num sistema capitalista, 

Estado e mercado, direta ou indiretamente, são as duas instituições centrais que 

operam na coordenação dos sistemas econômicos.” (BRASIL, 1995a, p. 9) o próprio 

presidente registrou na apresentação do documento denominado como “Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho do Estado”, que  

 
O grande desafio histórico que o País se dispõe a enfrentar é o de articular 
um novo modelo de desenvolvimento que possa trazer para o conjunto da 
sociedade brasileira a perspectiva de um futuro melhor. Um dos aspectos 
centrais desse esforço é o fortalecimento do Estado para que sejam eficazes 
sua ação reguladora, no quadro de uma economia de mercado, bem como os 
serviços básicos que presta e as políticas de cunho social que precisa 
implementar (BRASIL, 1995a, p. 6). 

 
Com a função do Estado redefinida, este 

 
[...] deixa de ser o responsável direto pelo desenvolvimento econômico e 
social pela via da produção de bens e serviços, para fortalecer-se na função 
de promotor e regulador desse desenvolvimento. No plano econômico o 
Estado é essencialmente um instrumento de transferências de renda, que se 
torna necessário dada a existência de bens públicos e de economias 
externas, que limitam a capacidade de alocação de recursos do mercado. [...] 
As distorções e ineficiências que daí resultaram deixaram claro, entretanto, 
que reformar o Estado significa transferir para o setor privado as atividades 
que podem ser controladas pelo mercado. Daí a generalização dos processos 
de privatização de empresas estatais [...] Deste modo o Estado reduz seu 
papel de executor ou prestador direto de serviços, mantendo-se entretanto no 
papel de regulador e provedor ou promotor destes, principalmente dos 
serviços sociais como educação e saúde, que são essenciais para o 
desenvolvimento [...] (BRASIL, 1995a, p. 12-13) 
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Essa perspectiva, em que mercado e Estado assumem, respectivamente, as 

funções de geração produtiva e regulação para alocar recursos, desencadeou a 

necessidade de instituir agências reguladoras “autônomas” que contribuiriam para um 

novo tipo de governança estatal e que também integrariam o gerenciamento de 

aspectos econômicos, justificando um discurso de “distribuição de renda mais justa.” 

Todavia, conforme destacado por Barreyro e Rothen (2008), para a educação, 

diferente das outras áreas, não houve a designação de nenhuma outra agência 

reguladora além das que já existiam, que eram o CNE, o MEC, a SESu e o INEP. 

Entretanto, foram realizadas algumas alterações nas competências dessas agências. 

O CNE, durante o governo FHC, teve suas atribuições retraídas e transferidas para o 

MEC. O próprio Ministério de Educação também teve suas funções redistribuídas com 

a SESu. Quanto ao INEP, este assumiu as competências de coordenar, organizar e 

executar os processos de avaliação da educação básica e superior, que no caso da 

graduação ficou a cargo do ENC ou Provão, antevisto pela Lei nº. 9.131/1995 

(BRASIL, 1995b) e que teve seus procedimentos de avaliação estabelecidos no ano 

posterior.  

 
Nesse contexto de confronto e de fortalecimento do MEC na regulação da 
Educação Superior, em 1997 o Ministro baixou Portaria prevendo que a 
qualidade da educação superior seria determinada pelas Comissões de 
Especialistas. Essas Comissões exerceram papel central, no processo de 
autorização e reconhecimento de cursos no modelo implantado por meio do 
“Exame Nacional de Cursos”. Esse processo de elaboração de normas trouxe 
para dentro do Ministério da Educação a prerrogativa de avaliar as 
instituições e de definir o que é a qualidade da educação superior e os seus 
indicadores, conseqüentemente, ao MEC coube a responsabilidade de 
regulamentar, via definição de padrões, a organização das IES. Contudo, a 
definição do que seria a qualidade não foi centralizada dentro do Ministério, 
as diversas comissões de especialistas das várias áreas definiam 
isoladamente o que seria a qualidade para os seus cursos, processo esse 
que se assemelhava ao realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) na avaliação da pós-graduação 
(ROTHEN; BARREYRO, 2008, p. 128-129). 

 
O Ministério da Educação, em 2001, reassume a competência de coordenar o 

processo avaliativo, cabendo naquele momento ao INEP as atividades voltadas para a 

organização e a execução do mesmo. Desse modo, cumprindo sua incumbência, o 

INEP organizou, por meio de Comissões de especialistas, os primeiros formulários 

destinados a avaliar as IES e os cursos de graduação, definindo o conjunto de 

indicadores que expressaria a qualidade educacional.  
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Diante disso, estava decretada a utilização de uma possante ferramenta de 

controle para o Ensino Superior: os instrumentos de avaliação, com seus indicadores, 

critérios e insumos que estavam atrelados à lógica de restringir a autonomia das IES, 

ao mesmo tempo em que fomentaria aspectos quantitativos em detrimento dos 

qualitativos, mas que, sobretudo, prenunciava a materialização da racionalidade 

financeira no âmbito da Educação Superior. Dessa maneira, pode-se inferir que essa 

matriz de racionalidade, que visa à produtividade, passa a permear o processo de 

regulação, ou melhor, de controle, tendenciando a formação humana a uma qualidade 

de educação pretendida pelo mercado.  

Importa dizer que o recurso de se instituir Comissões para “cuidar” da 

Educação Superior, encontra respaldo legal no Decreto nº 91.607/1985 (BRASIL, 

1985b) assinado pelo Presidente José Sarney e seu Ministro da Educação Marcos 

Maciel, quando requereram a ampla participação da comunidade acadêmica e de 

instituições não governamentais para zelar pela manutenção de padrões mínimos da 

qualidade do Ensino Superior para o desenvolvimento de um sistema permanente de 

avaliação do ensino. Naquele momento já se apoiavam no discurso da participação 

coletiva como prática para legitimar as decisões em torno da educação requerida. 

Essa mesma prática pode ser constatada nos governos subsequentes, que assim 

como feito no governo de FHC funcionavam como uma “rede de sustentação visando 

a obter autoridade acadêmica/técnica para constituir-se em uma peça importante do 

Estado Avaliador.” (ROTHEN; BARREYRO, 2009, p. 738).  

Em 2003, ao assumir a frente do Estado, a fração de poder articulada ao 

governo Lula deu prosseguimento a essa mesma dinâmica. Esse fato reforça, mais 

uma vez, o posicionamento a respeito de que a qualidade da Educação Superior vem 

sendo produzida por negociações entre classes e entre frações de classe, que 

buscam legitimar o conceito de qualidade da educação por meio de grupos, aqui 

chamado de comissões, que se dizem representantes de um determinado segmento 

social, caracterizando um movimento que provoca, conforme denunciado por 

Habermas (2003), “déficits de legitimação democrática.” Em decorrência, já no 

primeiro ano de mandato, buscando imprimir um movimento de recondução das 

políticas articuladas aos processos de avaliação, regulação e supervisão, é instituída 

a Comissão Especial de Avaliação (CEA). 
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Inicialmente, durante o período lulista assegurou-se a manutenção das 

agências reguladoras - CNE, o MEC, a SESu148 e o INEP, contudo, aos pouco foi 

ocorrendo a ampliação dessas instâncias. Com a implantação do SINAES149, foi criada 

a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES150), que 

sintetizando suas atribuições já apresentadas na introdução dessa tese, objetivava 

coordenar e supervisionar o SINAES, como também prestar assessoramento técnico 

para a elaboração dos instrumentos de avaliação. Fica, assim, explícita a tendência 

da avaliação produzir os ditames para a regulação. 
                                                
 
148 Quem mais sofreu readequações foi a SESu. No início de 2003 , o Decreto nº 4.637/2003, organizou 
a SESu em quatro departamentos: Departamento de Política do Ensino Superior - responsável pelas 
funções estratégicas de desenvolvimento do ensino superior, à formulação do PNE, à implementação 
das diretrizes curriculares aprovadas pelo CNE e o fornecimento de apoio à cooperação entre as IES 
públicas e privadas; Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior - responsável pelo contato 
com as IES, por meio da gestão e acompanhamento orçamentário, a avaliação do desempenho 
gerencial das universidades federais e a manutenção de cadastro das IES. Ainda fornece dados para 
fundamentar as atividades da SESu e coordena e acompanha a gestão dos hospitais vinculados às 
universidades federais; Departamento de Projetos Especiais de Modernização e Qualificação do Ensino 
Superior - cabia desenvolver e apoiar projetos especiais de fomento, voltados à modernização e 
qualificação das IES e dos hospitais universitários, coordenar as políticas de financiamento e apoio 
estudantil, à integração do ensino superior com a sociedade, dentre outras. A Departamento de 
Supervisão do Ensino Superior:  responsável pela formulação e execução de mecanismos de 
organização e de supervisão das IES frente ao cumprimento da legislação pertinente e pela gestão das 
informações e acompanhamento de processos relacionados à avaliação e supervisão. Em 2004 a 
SESu tem a inclusão do Departamento de Residência e Projetos Especiais na Saúde. Em 2007 passa 
por reestrutução, entre as quais o Departamento de Supervisão do Ensino Superior ganhou novas 
competências, relacionadas à regulação, e foi renomeado Diretoria de Regulação e Supervisão da 
Educação Superior. Em 2011, diante das novas modificações significativas nas necessidades da 
política de educação superior, dentre essas, o incremento das matrículas no setor privado que se 
verificava à época, resultado das políticas de democratização e acesso à educação superior, 
demandou uma intensa e específica atividade de regulamentação e supervisão, a qual extravasava 
tanto as finalidades da SESu quanto a capacidade de sua força de trabalho. Assim, optou-se por 
desmembrar a Secretaria em duas - de Regulação e Supervisão da Educação Superior, especializada 
nas atividades de regulação e supervisão das instituições de ensino superior, e a SESu, que manteve 
suas demais atribuições, com foco nas universidades públicas. As modificações foram cristalizadas no 
Decreto nº 7.480/2011. A SESu foi novamente reordenada, por meio do Decreto nº 7.690/2012, que 
converte a Diretoria em Coordenação-Geral. A mais recente alteração regimental da SESu data de 
2013, por meio do Decreto nº 8.066/2013, com a criação da Diretoria de Desenvolvimento da Educação 
em Saúde, cuja finalidade consiste em centralizar as açõeso tema Educação e Saúde. A nova Diretoria 
absorveu tanto a Coordenação-Geral de Hospitais Universitários e Residências em Saúde, com nova 
denominação (Coordenação-Geral de Residências em Saúde), como recebeu novas atribuições, 
ligadas ao Programa Mais Médicos, desenvolvido em conjunto com o Ministério da Saúde. (BRASIL, 
2014) 
 
149 Que previa três segmentos avaliativos integrados provenientes da avaliação interna, por meio da 
autoavaliação institucional; da avaliação externa que está atrelada a regulação de cursos e de IES; 
avaliação do desempenho do estudante. 
 
150 O primeiro Presidente da CONAES foi Hélgio Henrique Casses Trindade (junho 2004 - julho 2006), 
seguido por Sérgio Roberto Kieling Franco (agosto 2006 – setembro 2008), depois foi Nadja Maria 
Valverde Viana (setembro 2008 – setembro 2010), retorna Sérgio Roberto Kieling Franco (setembro 
2010 -  junho 2012), Robert Evan Verhine (junho 2012 – dezembro 2013) e João Carlos Pereira da 
Silva (janeiro 2014 até os dias atuais).  
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As atribuições assumidas pela CONAES são similares as que foram propostas 

para o CFE no documento da Comissão dos Notáveis, pois previa que o Conselho 

deveria ser a 
[...] instituição responsável pelo acompanhamento contínuo do desempenho 
do Ensino Superior, pela criação de mecanismos efetivos e permanentes de 
avaliação inter-pares. Não é um trabalho que deva ser feito somente por seus 
membros. Dotado de legitimidade, o Conselho deve convocar para esta tarefa 
a própria comunidade científica, acadêmica e profissional, e estimular o 
Ministério da Educação, as Secretarias Estaduais e as administrações 
universitárias a instaurarem seus próprios mecanismos de acompanhamento 
e avaliação (BRASIL, 1985a, p.10). 

 

Também as recomendações em relação à participação da sociedade no 

processo de acompanhamento de desempenho das IES, encontram eco no SINAES 

quando designa para o processo de avaliação institucional, ou autoavaliação, a 

própria comunidade acadêmica de cada IES.  

 
Auto-avaliação. Por este processo, são as próprias instituições de Ensino 
Superior que se avaliam. As vantagens deste procedimento são os níveis de 
participação e aprendizagem gerados no processo, e a grande legitimidade 
dos resultados entre os participantes. Por outro lado, esta abordagem tende a 
perder de vista um aspecto central de qualquer avaliação, ou seja, o 
estabelecimento de padrões externos de comparação (BRASIL, 1985a, p. 57). 

 
Da mesma forma que no SINAES, que as IES devem encaminhar por meio de 

relatório as fragilidades e potencialidades para serem analisados pela CONAES com 

o intuito de elaborar pareceres que contribuiriam para a avaliação das próprias IES e 

para as políticas públicas voltadas para o Ensino Superior, no relatório da Comissão 

de Notáveis, havia a recomendação do mesmo fluxo, contudo, pela inexistência da 

CONAES naquele momento histórico, o relatório seria encaminhado para o CFE.  

Destaca-se também que a Comissão Nacional para a Reformulação da 

Educação Superior (BRASIL, 1985a, p. 52) recomendava que o desempenho da 

Educação Superior, que teria como finalidade manter o alinhamento à “política 

racional de alocação de recursos públicos, que fortaleça as melhores instituições e 

induza as demais ao aperfeiçoamento”, deveria ser aferido por diferentes 

procedimentos de avaliação, dentre os quais, fazia referência a metodologias 

equiparáveis às estabelecidas pelo SINAES: dos cursos – feitas por pares de 

especialistas de acordo com as áreas de conhecimento por diferentes indicadores de 

eficiência; dos estudantes - avaliação comparativa de alunos de uma determinada 

área de conhecimento, ou por amostragem, que são submetidos a testes 
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padronizados; dos docentes – por indicadores de produtividade, titulação; da 

dimensão didático-pedagógica do ensino – de caráter qualitativo,  dando pouca 

margem a comparações e generalizações; dos técnico-administrativos - consiste em 

verificar o desempenho funcional dos técnicos especializados em práticas 

laboratoriais e que trazem implicações diretas para a qualidade da pesquisa e do 

ensino;  das carreiras - comparação entre cursos na mesma área de conhecimento 

para a comparação entre carreiras, no que tange à reputação, demanda, custos e, 

sobretudo, os resultados que proporciona a seus formados.  

Os dois primeiros procedimentos de avaliação são percebidos diretamente nas 

práticas atuais do SINAES, enquanto os outros quatro, encontram-se diluídos nos 

instrumentos de avaliação aplicados a cursos e a IES.   

Destaca-se que o próprio caráter sistêmico da avaliação que foi apontado pelo 

documento da CEA e do próprio SINAES, também se constitui em princípio para a 

“Nova Universidade”  

 
Esta análise buscou mostrar a necessidade e a complexidade técnica e 
política dos processos avaliativos do Ensino Superior. Nenhuma das 
metodologias acima indicada é auto-suficiente, e nenhum dos agentes 
mencionados pode, sozinho, se encarregar de todo o processo. É necessário, 
para que o Ensino Superior brasileiro se desenvolva e melhore seu 
desempenho, que a idéia de avaliação ganhe corpo entre todas as partes 
envolvidas e que comece a ser posta em prática sob as mais variadas formas. 
[...] a Comissão entende que deve caber ao Conselho Federal de Educação, 
uma vez renovado nos termos por ela propostos, a missão de tomar a 
iniciativa e dar legitimidade e respeitabilidade aos processos de avaliação que 
venham a ser desenvolvidos. Isto não significa que o conselho deva fazer, ele 
mesmo, as avaliações, nem que deva desencadear ao mesmo tempo todas 
as alternativas aqui indicadas. Experiências ora em andamento no Ministério 
da Educação devem ser estimuladas e avaliadas; programas de estímulo à 
auto-avaliação pelas universidades devem ser estimulados; e outras 
iniciativas podem surgir. O essencial é fazer com que estes trabalhos sejam 
desenvolvidos de diversas formas - pelo próprio Conselho, pelo Ministério da 
Educação, pelas universidades, por instituições e equipes independentes, e 
que os resultados obtidos sejam utilizados em benefício da Educação 
Superior brasileira (BRASIL, 1985a, p. 59). 

 

A CPA que é a condutora do processo de autoavaliação institucional e deve ser 

constituída por representação da sociedade, é glorificada inicialmente pela Lei nº 

10.861/04, como a protagonista desse novo sistema de avaliação. Ela, a CPA, junto 

com a CONAES seriam as instâncias privilegiadas no processo de avaliação do 

Ensino Superior brasileiro. Contudo, com a publicação do Decreto nº 5.773/06, que 

ficou conhecido como Decreto Ponte, por envergar como princípio a articulação entre 

regulação e avaliação. Entretanto, há um retrocesso na condução desse binômio, pois 
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a participação da sociedade que foi enaltecida no início do SINAES e que seria 

sustentada principalmente pela CPA e pela CONAES, é subsumida e o processo de 

avaliação do Ensino Superior tem sua centralidade deslocada para o ENADE, como 

principal desencadeador das avaliações in loco, e para o INEP como a principal 

instância de acompanhamento e condução da regulação e avaliação.   

Ressalta-se que o ENADE não fazia parte da proposta da original da CEA, que 

por repudiar o Provão, fazia contraposição a um modelo de exame padronizado, com 

escala referenciada à norma, sem elementos que permitissem comparabilidade da 

evolução da aprendizagem real do estudante. O Paidéia151 era a avaliação do 

desempenho do estudante recomendada pela CEA, que consistia em um programa de 

testagem que seria aplicado a uma amostragem de estudantes na metade e no final 

da integralização do curso com o intuito de captar evoluções, tendências e inovações 

que pudessem ser utilizadas pelas demais IES, de acordo com suas peculiaridades152. 

No entanto, o ENADE foi considerado como instrumento adequado para avaliar as 

novas competências e requesitos da formação universitária, decorrentes das 

demandas nacionais e internacionais que impactam o conhecimento 

produzido/produto/produtor no Ensino Superior. (VERHINE; DANTAS, 2009). Mais 

uma vez, encontra-se aqui um ponto de similaridade com a proposta para a “Nova 

Universidade.” 
A formação de comitês assessores de avaliação deve levar em conta [..] 
padrões nacionais de excelência, bem como sua elevação progressiva a 
níveis internacionais. [...] Isto posto, mecanismos jurídicos devem ser 
estabelecidos para permitir acordos de colaboração entre instituições 
universitárias e outros setores do Estado, da economia e da sociedade 
(BRASIL, 1985a, p. 20). 
 

                                                
 
151 Este instrumento seria o orientador de outros processos como autoavaliação e a avaliação 
institucional interna e externa. Desse modo, ele seria somente mais um item que imprimiria dinâmica no 
processo de avaliação, com vista à qualidade da educação. Nesse ponto ele difere do ENADE, pois o 
atual exame estabelece indicadores que impactam, seja positivamente ou negativamente, a imagem 
dos cursos e das IES, estampando uma finalidade no que tange à qualidade educacional.  
 
152 Verhine e Dantas (2009) contribuem com reflexões a respeito da pertinência do ENADE quando 
apontam que especialistas consideram: a) esse modelo de teste obrigatório, utilizado atualmente 
apenas no Brasil, são limitados e capturam, no melhor dos casos, apenas uma parte daquilo que deve 
ser aprendido ou conhecido ao final de um curso de graduação; b) a maioria das profissões não requer 
a acumulação e memorização de conhecimento testável e que as habilidades e competências 
pertinentes a essa profissões são dificilmente captadas através de exames padronizados, para a vasta 
maioria das profissões, testes simplesmente não apreendem a essência da formação que um curso de 
graduação procura desenvolver; c) mesmo em áreas em que testar torna-se justificável, e impossível 
desenvolver um teste suficientemente detalhado que possa ser aplicado de forma padronizada em uma 
amostra (ou população) nacional ampla. 
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Outra contradição encontrada e anunciada por Verhine e Dantas (2009) se 

refere às análises produzidas das respostas do questionário socioeconômico dos 

estudantes no primeiro ciclo do SINAES 2004-2006, no que tange à percepção dos 

mesmos a respeito das questões didático-pedagógicas e de infraestrutura dos cursos. 

Esses autores destacam que os alunos das instituições privadas são mais 

“generosos” em suas respostas, elevando, assim o conceito das particulares. Todavia, 

há que se concordar com os autores, quando revelam que o fato de retratar o cenário 

do Ensino Superior por questões que são apreendidas por meio das impressões 

subjetivas, pode contribuir para tornar dúbia a realidade concreta desse nível de 

ensino. 

Assim, o Decreto Ponte, ao potencializar o ENADE e o INEP, produz um 

movimento que torna esse instituto uma das principais agências de controle do 

SINAES e, conforme destaca Barreyro e Rothen (2006, p. 969-970), ao mesmo tempo 

em que esse documento promove uma reelaboração na proposta inicial do SINAES 

pois “[...] parece ser a tentativa de conciliar as tendências presentes nos diversos 

documentos publicados no âmbito do MEC/CONAES/INEP.” Portanto, pode-se inferir 

que o Decreto Ponte apresenta-se como um potente artefato legal para o consenso153, 

juntamente com as portarias que foram publicadas respectivamente em janeiro e 

fevereiro de 2006, e que aprovavam os Instrumentos de Avaliação Externa de 

Instituições e de Avaliação Externa dos Cursos de Graduação, reduzindo 

significativamente o número de indicadores dos referidos instrumentos154.  

                                                
 
153 Curiosamente, como denunciam Rothen e Barreyro (2009), uma semana após a publicação do 
Decreto-Ponte - que especificou a função de todos os órgãos envolvidos, institui-se uma nova instância 
de avaliação: a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA), que é constituída por 
três representantes do INEP, um da CAPES, dois da CONAES, um da SESu, um da SETEC, um da 
Secretaria de Educação a Distância do MEC e dezesseis docentes de diferentes áreas do 
conhecimento, com experiência em avaliação ou gestão da educação superior, com notória 
competência científico-acadêmica. Essa instância de avaliação tem como atribuição acompanhar os 
trabalhos das comissões de especialistas, julgar os recursos advindos das avaliações externas 
(institucional e de cursos) e selecionar os avaliadores que realizarão visitas de avaliação in loco. Os 
autores também recorrem aos antecedentes preconizados pela Medida Provisória nº. 147, do então 
Ministro Cristóvam Buarque, quando estabelecia a coexistência de duas comissões – CONAPES e 
CONAV - com funções similares às da CTAA e da CONAES. 
154 Em 2008 os instrumentos foram novamente revisados e o institucional teve seus indicadores 
reduzidos de 73 para 41, enquanto que o instrumento voltado para cursos reduziu de 106 para 26 
indicadores. 
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Essas e outras mudanças já apontavam para a forte inflexão que curvava cada 

vez mais a vara da agenda educacional para o deslocamento do sistema de avaliação 

em um sistema de informações como destaca Gama (2011), 

 
Considerando apenas o campo da educação brasileira, nele também é 
possível apreender mudanças similares dentro do mesmo bloco, tal como a 
que se verificou com a ascensão do atual Ministro da Educação e a 
extraordinária inflexão que impôs, por exemplo, ao Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (SINAES) a partir de 2005. Esta forte 
inflexão apresentou-se contrária à universidade mais democrática e produtiva, 
com força para amortecer e tornar desprezível o peso anterior da 
autoavaliação e transformar o sistema de avaliação em um sistema de 
informações a serviço de diferentes públicos, em particular daqueles que são 
externos à comunidade universitária (GAMA, 2011, p. 19). 
 

Outro momento de inflexão foi constatado quando, diante da impossibilidade de 

efetivar as visitas in loco em todos os cursos das IES brasileiras, o INEP instituiu em 

2008 o CPC reduzindo a probabilidade de visita para apenas 25% dos cursos, 

tornando, assim, factível o número de avaliações que podem ser realizadas por ano155. 

(VERHINE; DANTAS, 2009) Essa alteração consolida a posição do ENADE como 

elemento central e desarticulado dos outros procedimentos de avaliação do SINAES. 

Porém, é desse instrumento de avaliação que se depreende aquilo que é considerado 

como qualidade da Educação Superior, indo ao encontro de uma das linhas 

prioritárias de ação recomendada pela Comissão de Notáveis (BRASIL, 1985a, p.33) 

que é exercer o “controle social [...] pelas avaliações que a comunidade científica e 

acadêmica faz das atividades de cada IES, bem como pela imagem e reconhecimento 

que elas obtêm junto à opinião pública.” 

Desse modo, pode-se inferir que durante os dois mandatos do Presidente Lula, 

o SINAES foi sendo instituído por ações e políticas de cunho neoliberal, alinhadas à 

racionalidade predominantemente financeira, que promoveram o ENADE, juntamente 

com os indicadores de qualidade – CPC e IGC156, como principais referenciais do 

                                                
 
155 O incremento no número de cursos na modalidade de educação a distancia (EAD) foi um dos fatores 
que impactou diretamente para a criação desses indicadores. Essa metodologia de ensino foi 
oficializada pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 que regulamentou o art. 80 da Lei n o 
9.394/96. 
156 O MEC só legitimou esses indicadores em 29 de dezembro de 2010, quando republicou a Portaria 
Normativa nº 40/2007. Como também nesse momento legalizou vários documentos publicados como 
notas técnicas, portarias normativas, etc.  Esse aporte legal tornou-se o principal documento, pois 
apresentou toda a organização e as formas de gerenciamento do fluxo dos processos relativos à 
avaliação, regulação e supervisão das IES e dos Cursos. Ressalta-se, também, que essa Portaria 
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processo de avaliação e que, em conjunto, produzem resultados que possibilitam um 

ranqueamento 

Ao avaliar se houve ruptura ou continuidade das políticas de avaliação para o 

Ensino Superior praticadas nos governos anteriores, constata-se que a regulação 

efetivada da maneira macro - pelas instâncias como o soberano INEP em conjunto 

com o CNE, CONAES, SESu, CTAA -  e de maneira micro - pelas subinstâncias como 

os Órgãos de Conselhos de Classe, CPAs – asseguraram a necessária continuidade 

da avaliação como centralidade para o processo de regulação. Porém, é preciso 

concordar com Gama (2011), quando ressalta que novas práticas foram instituídas 

para tornar o controle do alinhamento às demandas do mercado mais fortalecido.  
 

A forma de reestruturação do SINAES expressa a relação de forças entre as 
distintas frações do bloco dominante no campo da educação brasileira, ao 
mesmo tempo em que demonstra as características da fração que se tornou 
hegemônica – a nova burguesia de serviços – e sua capacidade para utilizar 
os aparatos do Estado a seu favor, assim como para mudar as relações de 
forças com os setores universitários de natureza mais popular e romper os 
marcos institucionais que cristalizavam a relação de forças precedente 
estruturada durante as gestões dos ex-ministros Christovam Buarque e Tarso 
Genro. Demonstra de igual modo a marcada e crescente subordinação do 
MEC aos interesses do grande capital e aos da nova burguesia de serviços 
(GAMA, 2011, p. 19-20). 

 

Já no governo Dilma, o MEC é reestruturado por meio do Decreto nº 7.480, de 

16 de maio de 2011’ que em seu artigo 27 estabelece as competências para a nova 

instância de avaliação, regulação e supervisão criada, a Secretaria de Regulação e 

Supervisão da Educação Superior (SERES)157. Entretanto, ainda antes de fazer um 

ano de existência, um novo Decreto, o 7.690/2012, revoga o Decreto anterior e 

estabelece uma nova reestruturação, na qual o MEC passa a ter três secretarias para 

tratar diretamente dos assuntos ligados à Educação Superior: a já consolidada SESu, 

                                                                                                                                                     
 
Normativa contemplou em seu extenso texto duas temáticas de extrema relevência para as políticas de 
avaliação da Educação Superior: o ENADE e a constituição do Banco de Avaliadores (Basis).  
157 A ela compete: zelar pelo cumprimento da legislação educacional no âmbito da educação superior, 
profissional e tecnológica; promover ações de supervisão relacionadas ao cumprimento da legislação 
educacional e à indução da melhoria dos padrões de qualidade; promover a supervisão relativa ao 
credenciamento e recredenciamento das instituições que integram o Sistema Federal de Educação 
Superior, bem como a autorização e o reconhecimento de seus cursos superiores de graduação; 
credenciar e recredenciar as instituições de educação tecnológica privadas, bem como autorizar, 
reconhecer e renovar o reconhecimento de seus cursos superiores de tecnologia; estabelecer diretrizes 
para as ações de supervisão, avaliação e regulação da educação profissional e tecnológica em 
consonância com o PNE; estabelecer diretrizes e instrumentos com vistas à supervisão e regulação da 
educação a distância. (BRASIL, 2011) 
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a recém-criada SERES e a mais recente Secretaria de Articulação com os Sistemas 

de Ensino (SASE).  

O Decreto nº 7.690/2012 dá novas responsabilidades à SERES, bem como 

altera sua composição. Assim, algumas atribuições que antes eram de 

responsabilidade do INEP e da CONAES são repassadas para essa secretaria, 

potencializando-a no que tange à implementação das políticas de regulação e 

supervisão de cursos presenciais, a distância e de educação profissional e 

tecnológica. E também cria no interior da SERES uma subagência para tratar 

exclusivamente da supervisão das IES privadas. Já a SASE ficou responsável por 

estimular a cooperação entre os entes federados no âmbito federal, estadual e 

municipal, visando à constituição de um sistema nacional de educação. (BRASIL, 

2012) 

Essa reestruturação não foi tão impactante quanto o Projeto de Lei nº 

4.372/2012, que propõe a criação do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da 

Educação Superior (INSAES). Esse órgão, que foi caracterizado como autarquia e 

não agência de regulação, quando aprovado, terá em sua estrutura setores 

responsáveis para cuidar da administração, regulação, supervisão, avaliação, 

tecnologia da informação e de certificação de entidades beneficentes. Algumas 

funções que atualmente são exercidas pelo INEP serão transferidas para o INSAES, 

tais como: organização da logística e supervisão das visitas in loco pertinentes aos 

processos de acreditação de IES e de Cursos; autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos de graduação, bem como os atos 

associados à autorização, credenciamento e recredenciamento institucional. Caberá 

também ao INSAES a aplicação de sanções às IES que não cumprirem as 

prerrogativas da legislação educacional, tais como redução de vagas, fechamento de 

cursos de graduação, perda de credenciamento institucional, inabilitação dos 

dirigentes para cargos de gestão de IES por até 10 anos, etc.  

O INEP, nessa nova remodelagem, manterá suas responsabilidades no que 

tange ao Censo da Educação Superior e a aplicação dos exames de larga escala para 

a Educação Básica e Superior. A CONAES, por sua vez, será presidida por um 

representante do INSAES. Outra alteração significativa está relacionada à inserção do 

Presidente do INSAES como membro efetivo na Câmara de Educação Superior do 

CNE. E tem ainda mais contradições postas: de acordo com o Projeto de Lei nº 

4.372/2012, o INSAES irá incorporar os técnico-administrativos da SERES, como 
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também suas atribuições. Esse fato aponta para a urgência do processo de 

supervisão para o atual governo, pois antes mesmo da instalação do megainstituto, as 

ações já estão instauradas por uma nova agência reguladora, que já foi reestruturada 

e que já está fadada à extinção.  

Levando em conta que as atribuições da SERES, do INEP e do MEC estão 

regulamentadas em bases legais158e já são praticadas como políticas da agenda 

educacional, entende-se que com a implantação do referido instituto, todo um 

conjunto de legislação terá que sofrer revogação. Entretanto, o mais incoerente é que 

a Lei n° 10.861/2004, bem como o SINAES são mencionados de forma superficial 

nesse Projeto de Lei.  

A CONAES, depois da aprovação do Projeto de Lei no Congresso Brasileiro159, 

elaborou um documento denominado de “Ponderações da CONAES referentes à 

implantação da Lei 4.372/2012” (BRASIL, 2013), assinalando as contradições que 

estão presentes e as repercussões que teria ao ser implantado no cenário nacional 

brasileiro. Nessa análise, destacam-se: i) avaliação da educação superior e os 

consequentes processos de regulação e supervisão realizados no âmbito da mesma 

instância – a CONAES pondera que é necessário que esses processos sejam 

efetivados separadamente, com vistas de tornar a regulação de fato somente mais 

uma entre as diversas consequências da avaliação. Argumenta ainda que  
Tais processos são desenvolvidos para orientar decisões variadas, não 
apenas as das autoridades públicas referentes à regulação e ao 
estabelecimento de políticas públicas, mas também as tomadas por alunos e 
suas famílias ao escolher entre opções de estudo e por lideranças 
acadêmicas que busquem melhorias nos níveis do curso e da instituição. De 
acordo com o que ocorre no âmbito internacional, a regulação pode ser 
entendida como uma política de “governo160”, pois seu grau de exigência 
pode (e deve) ser ajustado em função de políticas (às vezes conflitantes) de 
expansão e de garantia de padrões de qualidade mínima. A avaliação, por 
outro lado, deve ser entendida como uma política de “estado”, pois 
procedimentos e critérios têm que ser fundamentados numa concepção de 
qualidade e baseados em noções de ordem técnica, protegidos de 
interferências de natureza política e/ou imediatista. Assim, no interior do 
INSAES, é imprescindível que os processos de avaliação estejam 
desenvolvidos de forma autônoma, independente dos de supervisão e de 
regulação (BRASIL, 2013, p.1-2). 

                                                
 
158 Tais como: Lei n° 9.394/96, Lei n° 10.861/2004, Decreto n° 7.690/2012, Portaria Normativa 40/2007, 
bem como sua republicação em 2010. 
 
159 O Projeto foi enviado ao Congresso em 31 de agosto de 2012, sendo aprovado em 12 de junho de 
2013. Destaca-se que continua em tramitação para aprovação final.  
 
160 O entendimento dos conceitos de políticas de governo e de Estado já foram discutidos 
anterioremente no presente estudo.  
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Em relação às atribuições apresentadas para o INSAES, no que tange à 

questão da acreditação de IES e cursos, a Comissão enfatiza que esse termo  

“acreditar” não faz parte da legislação pertinente à educação superior brasileira. Esse 

termo, que tem sido usado na abrangência do Arcu-Sul “refere-se a um carimbo de 

qualidade, conferido através de processo avaliativo, sem ter implicações regulatórias” 

Então, não cabe como competência geral do instituto. (BRASIL, 2013, p.2) 

Dentre as similaridades com órgãos já consolidados na atual estrutura do 

Ministério da Educação, há menção a uma Câmara de Conciliação que, no 

entendimento da CONAES, irá sobrepor responsabilidades com a CTAA. E, a 

Comissão, reconhecendo no INSAES uma nova agência de regulação, enfatiza 
Finalmente, é importante considerar a autonomia acadêmica e 
responsabilidade social da nova agência. A credibilidade dos processos de 
regulação e avaliação é essencial para sua legitimidade, flexibili’’dade e 
eficiência. [...]No início do novo milênio os ministros de educação da Europa 
vinculados ao acordo de Bologna determinaram que agências que tratam da 
qualidade de educação superior devem demonstrar que “sua independência 
operacional de instituições de educação superior, de governos e de entidades 
de influência política é garantida através de documentação oficial” (ENQA, 
2005:25). Atualmente, tais agências são avaliadas externamente, de forma 
pública, por entidades internacionais criadas por tal fim e por órgãos 
nacionais de auditoria que se especializam na fiscalização de regimes e 
instituições de regulação. O Projeto de Lei 4.372/2012 não trata da 
independência e da fiscalização externa do INSAES. Mas tais mecanismos 
podem ser construídos no processo de sua implementação. Nesse sentido, é 
imprescindível que as experiências de outros países na implantação de 
agências da mesma natureza sejam analisadas e, caso aplicável ao contexto 
brasileiro, aproveitadas para assegurar ao INSAES a credibilidade e a 
legitimidade necessárias (BRASIL, 2013, p.5). 
 

É inegável que com a proposta de criação do INSAES ocorrerá uma 

intensificação dos processos estatais de regulação e de supervisão da Educação 

Superior. Ainda não há como prever se esse modelo descentralizado terá êxito e 

conquistará legitimidade no contexto das políticas de avaliação da Educação Superior. 

Contudo, suspeita-se que essa autarquia, de acordo com as suas competências 

delineadas no Projeto de Lei, com destaque para a responsabilidade de presidir a 

CONAES, alterará mais ainda o SINAES, distanciando-o cada vez mais da proposta 

da CEA e realinhando-o às prerrogativas da Comissão de Notáveis que pretendia 

“Uma Nova Universidade.” 

Desse modo, o sentido da avaliação sistêmica e democrática vem sendo (re) 

configurado mediante os diferentes agentes de controle, se utilizando de aparatos 

legais para propagar o consenso de maneira passiva. Percebe-se, também, que a 
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veiculação de resultados da “qualidade da educação” aferida acirram um 

ranqueamento, ao mesmo tempo em que compelem, forçadamente, o conjunto de IES 

para uma lógica de incremento de produtividade. Ou melhor dizendo, para uma 

racionalidade concorrencial.  

Essa racionalidade vem se materializando diante da transformação da 

educação em mercadoria, seja pela via da “mercadoria-educação” ou “educação-

mercadoria”, que imprime uma disputa no campo econômico das diferentes 

instituições de Ensino Superior. Constata-se que há evolução, principalmente pelo uso 

de ferramentas tecnológicas para controlar esse desenvolvimento, contudo, há 

também um alinhamento extremo à lógica com mercado competitivo.  

 

 

4.3.2 Controle em larga escala: a ferramenta do e-MEC  

 

 

Nessa parte do texto, abordou-se o processo de inserção do Sistema e-MEC e 

as implicações que demandam do uso dessa ferramenta tecnológica em todas as IES 

brasileiras. Para tal, foi realizada uma revisão na literatura que aborda a avaliação da 

Educação Superior, na qual se verificou que as produções acadêmicas sobre essa 

temática ainda são incipientes, deixando, assim, uma lacuna bibliográfica. Desse 

modo, a legislação educacional brasileira que considera essa ferramenta ainda 

considerada recente em nosso país, foi instituída como principal suporte 

metodológico. Buscou-se, também, contemplar a atuação do PI, a partir dos 

parâmetros legais que amparam a criação dessa função e, em seguida, pelo foco das 

políticas públicas, foi feita uma análise da atuação contingencial e situacional desse 

profissional sob a ótica do MEC e das instituições.  

Para compreender como se insere no contexto de cada IES esse novo artefato, 

o e-MEC, deve-se partir da premissa que o processo expansionista incitado durante o 

governo Lula associado ao teor mais regulatório que vem sendo impresso pelo 

governo Dilma foi remodelando o cenário da Educação Superior durante o decênio 

(2004-2014) e demarcando inflexões no SINAES, conforme já apresentado nessa 

tese. Essa dinâmica, além de ser reproduzida nos contextos das inúmeras IES do 

país, também precisava ser acompanhada e controlada em tempo real pelas 

diferentes agências/subagências de regulação.  



167 
 

Para “facilitar” a comunicação com as instâncias que controlam, avaliam e 

regulam a educação superior, foi criado um sistema eletrônico, por meio do portal do 

Ministério da Educação, que mediante um discurso envolto em uma prática de 

construção colaborativa produziu um movimento que, de forma clara, potencializou o 

gerenciamento das políticas públicas de avaliação para esse nível de ensino.  

Esse sistema eletrônico, denominado como e-MEC, surge em maio de 2006 

com a promessa de agilizar, dinamizar e tornar público os processos que validam a 

Educação Superior brasileira, por meio da publicização de documentos e dados de 

instituições e de cursos de graduação.  O amparo legal para essa ferramenta foi dado 

pela Portaria Normativa nº 40/2007, que depois foi consolidada por meio da Portaria 

Normativa nº 23/2010, que instituiu o sistema eletrônico de fluxo de trabalho e os 

procedimentos de gerenciamento de informações relativas aos processos de 

regulação, avaliação e supervisão da Educação Superior no sistema federal. Essas 

informações das diversas Instituições e dos Cursos Superiores são compiladas em 

um conjunto de registros designado como Cadastro e-MEC.  

 
Art. 61-A Fica instituído o Cadastro e-MEC, cadastro eletrônico de consulta 
pública pela internet, base de dados oficial e única de informações relativas 
às instituições e cursos de educação superior, mantido pelo MEC.  
§ 1º Os dados que integram o Cadastro e-MEC são públicos, com as 
ressalvas previstas na legislação.  
§ 2º O Cadastro e-MEC atribuirá para cada instituição, curso e local de oferta 
de educação superior código próprio, a ser utilizado nos demais sistemas 
eletrônicos do MEC.  
[...] 
§ 4º O Cadastro e-MEC deve ser estruturado para garantir a 
interoperabilidade com os demais sistemas do MEC, em especial os 
seguintes programas e sistemas: PROUNI, FIES, SISU, ENADE, Censo da 
Educação Superior e PingIfes, UAB, SisCEBAS, além do sistema e-MEC, de 
tramitação de processos de regulação, avaliação e supervisão.  
§ 5º As informações do Cadastro e-MEC constituirão a base de dados de 
referência a ser utilizada pelos órgãos do MEC e autarquias vinculadas sobre 
instituições e cursos de educação superior, com precedência sobre quaisquer 
outras bases, evitando-se duplicação de coleta quando não expressamente 
justificada (BRASIL, 2010). 

 

O então Ministro da Educação, Fernando Haddad, apoiando-se na justificativa 

que era necessário utilizar as possibilidades oferecidas pelas ferramentas de 

tecnologia da informação para simplificar, racionalizar e abreviar o trâmite de 
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processos161 de cursos e instituições, resolve minimizar o número de autos em papel 

que, após ser protocolados, tinham a frente um moroso processo que era 

acompanhado pelo Sistema Sapiens.  

O Sistema e-MEC, assim, suplanta o seu antecessor – o Sapiens, pois 

possibilita que, mediante certificação eletrônica, todo o processo seja informatizado e 

ainda realiza o diálogo com outros sistemas, permitindo à agência e subagências de 

regulação, avaliação e supervisão, o controle de toda a movimentação e andamento 

de um determinado processo. Dessa forma, as informações sobre instituições162 e 

cursos163 podem ser consultadas através do site eletrônico na internet por qualquer 

pessoa. Contudo, somente a instituição e/ou o Ministério da Educação movimentam 

os processos ali cadastrados por meio de assinatura digital.  

Nas instituições de Ensino Superior, quem tem responsabilidade por essa 

incumbência é o Procurador Educacional Institucional e/ou o Pesquisador Institucional 

(PI), que, conforme registrado na apresentação desse estudo, desenvolve a 

interlocução entre as IES e o MEC. Assim, o PI, mediante a sua prática de inserção 

de dados institucionais e, simultaneamente, a transmissão de comunicações advindas 

do MEC para a IES, torna-se um importante agente nos processos pertinentes à 

regulação, supervisão e avaliação do Ensino Superior164.  

                                                
 
161 Processos de reconhecimento, renovação de reconhecimento, credenciamento, recredenciamento, 
autorização de funcionamento de cursos e de instituições.  
 
162 O sistema detém informações sobre a mantenedora e mantida, tais como: endereço, representante 
da instituição, o perfil institucional; projeto pedagógico; implantação e desenvolvimento da instituição 
(programa de abertura de curso de graduação e sequencial e de pós-graduação e extensão); 
organização didático-pedagógica da instituição; perfil do corpo docente; organização administrativa da 
instituição; infraestrutura e instalações acadêmicas; e demonstrativo de capacidade e sustentabilidade 
financeiras, além de documentos como texto do regimento/estatuto, situação legal, regularidade fiscal e 
demonstração de patrimônio.  
 
163 No e-mec são cadastradas informações como denominação do curso, projeto pedagógico, tipo e 
modalidade, local de oferta, número total de vagas ao ano, carga horária do curso, turno de 
funcionamento e dados do coordenador. 
  
164 Art. 61-E A instituição deverá indicar um Procurador Educacional Institucional (PI), que será o 
responsável pelas respectivas informações no Cadastro e-MEC e nos processos regulatórios 
correspondentes, bem como pelos elementos de avaliação, incluídas as informações necessárias à 
realização do ENADE.  
§ 1º O PI deverá, preferencialmente, estar ligado à Reitoria, à Pró-Reitoria de Graduação ou à Pró-
Reitoria de Planejamento da instituição ou órgãos equivalentes, a fim de que a comunicação com os 
órgãos do MEC considere as políticas, procedimentos e dados da instituição no seu conjunto.  
§ 2º O PI deverá ser investido de poderes para prestar informações em nome da instituição, por ato de 
seu representante legal ao identificá-lo no sistema e-MEC.  
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Nesse contexto, ao PI, está sendo atribuído um empoderado frente ao 

MEC/INEP e, em alguns casos, também frente às IES, por ser considerado como o 

principal agente que operacionaliza a interatividade existente entre a IES e o governo, 

evidenciando a integração e a interoperabilidade de sistemas diversos que, no 

conjunto, atendem a uma gama de interesses, tanto no aspecto técnico, no que diz 

respeito à definição, manutenção e garantia da obtenção de informações para 

alimentar os órgãos públicos, quanto no aspecto político, no que diz respeito à cultura 

da praticidade e exposição de informações e serviços daquilo que se deseja que seja 

público para o público. 

Mesmo assim, o docente ou o técnico-administrativo que ocupa essa função, 

por estar sempre às voltas com a necessidade de cumprimento dos prazos 

estabelecidos pelas diferentes instâncias de regulação, muitas vezes, sente-se 

subsumido pelas condições de trabalho que são decorrentes das relações com o MEC 

e com a própria IES. Dentre essas condições, pode-se citar, o excesso de trabalho, os 

prazos inexequíveis para executar um determinado processo, a complexidade posta 

pelas constantes alterações na legislação e nos documentos que subsidiam os 

processos de avaliação, supervisão e regulação; as dificuldades em relação à 

arquitetura dos sistemas eletrônicos, seja pela operacionalização dos mesmos, ou 

ainda pela infraestrutura de apoio que é disponibilizada pelo Ministério, que se mostra 

inadequada tanto em relação aos recursos humanos quanto aos recursos 

tecnológicos; etc.  

A utilização do portal do e-MEC pelo PI é realizada mediante a inserção de 

uma senha, que é detida pelo PI e ou pelo representante legal da instituição de 

educação, sendo que cada qual tem seu ambiente específico. Contudo, como são 

disponibilizadas informações de extrema relevância para a IES, a utilização do portal 

pelo PI, adquiriu um caráter obrigatório e, por vezes coercitivo. Várias vezes ao dia, o 

pesquisador deve acessar o portal para se inteirar das comunicações advindas do 

                                                                                                                                                     
 
§ 3º O PI poderá indicar Auxiliares Institucionais (AIs) para compartilhar tarefas de inserção de dados, 
sob responsabilidade do PI.  
§ 4º As informações prestadas pelo PI e pelos AIs presumem-se válidas, para todos os efeitos legais.  
Art. 61-F No âmbito do MEC, a responsabilidade pela orientação e gestão do Cadastro e-MEC caberá à 
SESu, por sua Diretoria de Regulação, que procederá a inserção de informações das instituições e 
cursos de educação superior. (BRASIL, 2010) 
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MEC ou de suas instâncias reguladoras, objetivando imputar dados solicitados por 

esses mesmos órgãos.  

Mas o fato é que as responsabilidades aumentaram e todas as informações 

fornecidas pelas IES são encaminhadas pelo PI e/ou avalizadas por ele. Essas 

informações, que são prestadas no cadastro do MEC e no Sistema e-MEC, 

extrapolam a dimensão acadêmica, atingindo, inclusive, a dimensão financeira e 

contribuem para a formulação de políticas públicas para este nível de ensino, 

inclusive, subsidiando os diversos sistemas do MEC. Dentre esses sistemas, alguns 

estão vinculados à geração de receitas ou cortes de verbas, como, por exemplo, o 

PROUNI e o FIES, que também estão sob a responsabilidade do PI.  

Ao PI cabem, ainda, outras atribuições, tais como gerenciamento de prazos de 

diligências, reconhecimentos, renovações de reconhecimentos, recredenciamentos, 

protocolos e processos em tramitação. Ele ainda atende a outras demandas junto ao 

sistema e-MEC como: o preenchimento dos dados da mantida e da mantenedora; a 

inserção e atualização das informações cadastrais da CPA; do PingIFES165; Cadastro 

Nacional de Docentes166 e do Simec167 

 Além do acompanhamento referente aos procedimentos necessários para 

inscrever os estudantes regulares e irregulares que são considerados aptos a realizar 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), seja na condição de 

iniciantes ou concluintes, dos cursos superiores, de acordo com o ciclo avaliativo do 

SINAES.  
                                                
 
165 PingIFES – Sistema eletrônico de gestão integrada que possibilita a coleta dos dados dos cursos de 
graduação e pós-graduação das IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) e mantém 
interconexão e possibilidades de expansão, bem como de inclusão de novos coletores, novos 
fornecedores de dados, novos serviços e novos clientes. Essa plataforma fornece informações que 
possibilitam a elaboração da matriz orçamentária e dos indicadores do TCU. Além de dar informações e 
possibilitar o acompanhamento das metas do REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 
e Expansão das Universidades Federais).Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PingIFES/projeto_pingifes2.pdf 
 
166 Cadastro Nacional de Docentes – atualmente é parte integrante do Censo da Educação Superior e 
tem como principal objetivo fornecer dados sobre o perfil do segmento docente da educação superior 
brasileira com o intuito de subsidiar as avaliações de instituições e de cursos de graduação e pós-
graduação, além de contribuir com informações que produzem dados estatísticos sobre a docência.  
 
167 O Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação é um portal 
operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do 
governo federal na área da educação. É no Simec que os gestores verificam o andamento dos Planos 
de Ações Articuladas em suas cidades.Fonte: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=143:simec  
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Ressalta-se que todos os processos de regulação, avaliação e supervisão 

utilizam como parâmetros os dados dos processos descritos anteriormente que estão 

sob a responsabilidade do PI, que, espera ser um sujeito com habilidades 

tecnológicas suficientes para dominar os diversos sistemas. Esses sistemas, que 

possuem especificidades operacionais diferenciadas, são constituídos por extensos 

formulários de preenchimento on-line, que demandam tempo e conhecimento 

institucional associado ao da legislação.  

Entretanto, diversos fatores podem implicar no preenchimento adequado 

desses dados, tais como: a postura coercitiva da solicitação, o esgotamento dos 

prazos, a falta de suporte humano e/ou tecnológico dentre outros. Então, dessa forma, 

não há garantias de que esses formulários são preenchidos sem omissões e sem 

equívocos e, assim, não há garantias de que os dados e indicadores publicizados 

inerentes à educação superior brasileira retratam um cenário fidedigno. Esse 

processo, que tem burocratizado os processos dentro das diversas IES, não é 

termômetro para a qualidade praticada dentro das IES, pois não há uma devolutiva 

qualitativa das informações prestadas. 

Diante de tantas atribuições e competências pode-se inferir que o PI exerce 

atualmente uma função imprescindível ao MEC, frente ao amplo número de 

instituições e cursos que compõem o cenário da Educação Superior brasileira: ser um 

agente que amplia os tentáculos do controle e da regulação do Estado. Assim, sua 

intervenção presencialmente na IES e a distância em relação ao MEC tem impacto 

direto no desenvolvimento dos processos de avaliação, regulação e supervisão 

realizados pela SESu. O PI é um potente agente que contribui para a hegemonia da 

pequena política.  

Assim, os resultados que descrevem a realidade de Ensino Superior brasileiro 

são aqueles produzidos pela parametrização dos dados disponibilizados pelos PIs, 

que são processados por meios tecnológicos e não detectam os equívocos no 

preenchimento dos mesmos. As informações regionalizadas, que são importantes 

indicadores para a mensuração de desníveis sociais e, portanto, para a formulação de 

políticas públicas, podem não apresentar a fidedignidade necessária. Pode-se inferir 

que o tratamento dado às informações e à (re)apropriação dos resultados das 

pesquisas pela comunidade acadêmica pode sofrer significações e ser tendenciados 

para atender aos interesses de um determinado grupo social. Esse movimento 
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demonstra como a (re)apropriação do conhecimento pode ser utilizada como 

ferramenta de informação para alimentar o cenário político e econômico brasileiro.  

Essa nova forma de gerenciamento e por que não dizer de manipulação e 

controle das ações são baseadas em modelos internacionais, que mediante a 

abordagem colaborativa, implicam na produção de uma lógica de qualidade da 

educação, que é aferida por meio de padrões mensuráveis e que permite a 

comparabilidade e acirra a competitividade entre as instituições e os cursos. 

Apesar do Sistema e-MEC ter proporcionado a transparência nos processos 

administrativos, ainda há vários fatores que contribuem para enfraquecer a proposta 

inicial de implantação dessa ferramenta tecnológica. Dentre eles, pode-se citar: 

número reduzido de avaliadores, a falta de integração do e-MEC com o Sapiens e 

outros sistemas utilizados pelas agências e subagências reguladoras, a complexidade 

que subsidia os processos de avaliação, supervisão e regulação que ainda se 

mantém implícita à compreensão da sociedade em geral.  

Contudo, não há como negar que diante das novas exigências instituídas pela 

sociedade do conhecimento, que por meio de plataformas eletrônicas potencializa a 

educação comparada (SILVEIRA, 2011) sustentada pelas teorias do capital humano, 

ampliam-se as possibilidades de disponibilização de dados captados no seio da 

universidade, além de proporcionar mais transparência e rapidez na transmissão de 

informações e conhecimentos. Desse modo, possibilita a implantação do e-MEC 

implicou em maior alcance no compartilhamento de dados que apoiam as políticas e 

estratégias de forma geral e, em particular, no que diz respeito à avaliação e 

regulação,  também possibilita um maior controle. 

A interação produzida por meio eletrônico, na qual o principal sistema é o e-

MEC, imprime às ações governamentais contribuições para materializar uma nova 

lógica e racionalidade, que está além da financeira ou tecnocrata já abordadas neste 

estudo. Essa racionalidade impressa no cenário do Ensino Superior é caracterizada 

pela constatação de que, simultaneamente, em diferentes espaços, ou melhor 

dizendo, com a diluição das fronteiras que definiam diferentes espaços, há 

ramificações de uma rede que é operada/acessada por diversos atores: agências 

multilaterais nacionais e transnacionais, órgãos do governo, autarquias, docentes, 

técnico-administrativos, estudantes, sociedade como um todo.  

Todos esses atores são protagonistas de ações estratégicas que atendem a 

dois fins: retorno de ações e implementações de políticas por demandas, mas, 
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sobretudo, controle das ações das diferentes IES para que não se distanciem da 

“qualidade de educação” pretendida. O e-MEC, desse modo, vem se tornando uma 

ferramenta em potencial na promoção dessa racionalização de compartilhamento de 

informações e estabelecimento de espaços de cooperação, que têm norteado 

concepções e metodologias de avaliação de cursos e instituições da educação 

superior brasileira. 

Outra característica que delineia esse tipo de racionalidade consiste na 

utilização da avaliação como sustentáculo para desenvolver ações regulatórias e de 

supervisão que objetivam sanar as imperfeições que afastam a educação da lógica do 

mercado. Nessa perspectiva, as diversas agências reguladoras produzem preceitos 

que estão articulados com interesses econômicos específicos do mercado altamente 

competitivo.  

Não é mais duvidoso que essa nova lógica, articulada a esse novo instrumento 

de governança pública, também contribui para potencializar a qualidade da educação. 

Pois ao reforçar as estratégias para garantir a efetividade das políticas do Ministério 

da Educação, essa ferramenta, simultaneamente, provê o gerenciamento de aparatos 

que se constituem como um arsenal de controle das tendências que podem se 

contrapor aos objetivos e metas estabelecidas pelo governo, minimizando, assim, as 

implicações indesejáveis em suas iniciativas futuras e interesses que convergem para 

esse intuito.  

Em síntese, essa ferramenta produz uma intensificação na dinâmica das IES 

que é materializada pelas alterações em relação à prerrogativa da autonomia 

universitária, que vem sendo posta pelo protagonismo assumido pela vertente técnico-

quantitativo dos indicadores discutidos de maneira supranacional, tornando o 

processo de autoavaliação universitária, mero coadjuvante. Esse movimento, que 

responde aos ditames da sociedade do conhecimento, vem sendo incrementado por 

dois fortes aliados: a mídia e o ranqueamento educacional.  

 

 

4.4 Essência e aparência: a racionalidade imposta  

 

 

No decorrer deste estudo, ao analisar determinadas particularidades 

pertinentes ao SINAES, pode-se perceber que no final do primeiro decênio de 
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implantação desse sistema, a proposta inicial, na qual a universidade era tida como 

lócus de reflexão-ação-reflexão e que  adotava como principal função da avaliação a 

promoção de um permanente processo de autoavaliação institucional mediante a 

ação da CPA, foi se metamorfoseando e se deslocando para outro modelo, 

mostrando-se afinado com o poder sociometabólico do capital. (MÉSZÁROS, 2008) 

Antes, as novas metodologias de avaliação propostas delineavam a pujança de 

um projeto de “qualidade” em educação que atenderia diretamente os interesses do 

corpo social da universidade. Todavia, as relações produzidas por esse processo 

durante esses dez anos revelaram que a essência dos princípios e diretrizes do 

SINAES era proveniente de políticas neoliberais que entendiam a avaliação como 

estratégia para alinhar a educação aos valores do mercado. 

Desse modo, a ideia de romper com o ENC/Provão enquanto um modelo de 

avaliação, que era centrado no controle e que se amparava em ranqueamentos 

comparativos para alcançar maiores escalas de produtividades, foi enfraquecendo e, 

concomitantemente, esse movimento também foi produzindo uma (re)configuração no 

próprio SINAES e em toda a Educação Superior. No entanto, essa dinâmica fazia com 

que o modelo de avaliação se distanciasse cada vez mais daquele que era pretendida 

pela CEA: uma avaliação comprometida com a transformação acadêmica, e por isso 

formativa e emancipatória.  

É preciso considerar que em relação ao ENC, a mídia se apropriava dos 

resultados e disseminava-os para a sociedade. Mas, no que tange ao SINAES, mais 

propriamente ao ENADE com seus decorrentes indicadores de qualidade – CPC e 

IGC - as políticas de avaliação passaram a contemplar o ranqueamento como um 

forte aliado e uma potente estratégia de regulação e controle que servem para acirrar 

a competitividade entre IES, entre cursos e até mesmo entre cursos de uma mesma 

IES, sejam eles públicos ou particulares.  A mídia, nesse caso, se tornou só mais um 

veículo de propagação, pois os conceitos são publicados no portal do próprio MEC.  

Desse modo, o SINAES, por retornar às bases de outras metodologias de 

avaliação já enviesadas pela lógica do mercado, também contribuiu para incrementar 

o processo de transformação dos serviços educacionais em mercadoria, ou ainda, a 

educação na própria mercadoria, com vista à obtenção de lucro. Todavia, a lógica que 

é produzida, produz e é produtora da “mercadoria-educação” ou “educação-

mercadoria” está articulada a um tipo de racionalidade que suplanta as perspectivas 
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tecnocrata e financeira que sustinham as políticas de educação dos governos 

anteriores.  

Essa lógica, além de ser caracterizada pela busca ilimitada de desenvolvimento 

da produtividade, vem incitando as IES a encontrarem novos caminhos para alcançar 

o topo dos ranqueamentos educacionais. Esses caminhos estão sendo (re)traçados 

por meio de redes de colaboração entre as IES, que extrapolam até mesmo os limites 

nacionais e também por meio de aporte de ferramentas tecnológicas que permite o 

uso de metodologias para  incrementar a pesquisa e ensino, sejam por meio dos 

recursos didáticos ou até mesmo por práticas de gestão das IES, em busca de 

eficiência e eficácia.   

Dialeticamente, a educação vem se apropriando cada vez mais da visão e das 

práticas mercadológicas que vem conferindo maior empoderamento ao conhecimento. 

Essa dinâmica impõe condições determinantes de produção e consumo à sociedade, 

por meio do acirramento de uma disputa no campo econômico que extrapola até 

mesmo o interesse da acumulação do capital.  Essa concorrência compulsiva, onde o 

conhecimento assume status de moeda valorativa, é fomentada por indicadores que 

promovem no seio das universidades um modelo de educação impregnado por uma 

amálgama produzida pela racionalidade concorrencial, tecnocrata e financeira. Essa 

amálgama de racionalidades tem em sua essência uma lógica atrelada à educação, 

que se caracteriza pela produtividade máxima em tempo curto, podendo ser realizada 

em locais que vão além do muro da universidade com vista a ter pouco custo e que 

notadamente, é potencializada pelo ranqueamento produzido pelo próprio MEC com 

seu arsenal tecnológico. 

Esse movimento também promove modificações nas metodologias de 

avaliação e de regulação do Ensino Superior, que são reconduzidas com o propósito 

de alcançar a agenda pretendida para a educação e o projeto societário almejado que 

está estreitamente vinculado aos interesses das relações capitalistas. Desse modo, as 

alterações que ocorrem no SINAES não são só metodológicas, são mais profundas. 

Elas alteraram o sentido e a função do processo de avaliação e de regulação da 

Educação Superior brasileira e apontam para particularidades e singularidades que 

permitem superar a aparência do fenômeno (KOSIK, 2012) que envolve o projeto de 

educação brasileiro. 

A avaliação se deslocou de uma lógica processual e formativa proposta 

inicialmente para o SINAES, para uma lógica classificatória e somativa. Esses dois 
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modelos de avaliação, que se contrapõem, foram destacados nos estudos de Verhine 

e Freitas (2012) que relacionavam o primeiro modelo como desencadeador de 

transformação qualitativa na função da universidade e da sociedade como um todo. 

Por sua vez, o segundo modelo, por se mostrar afinado com a política de eficiência e 

de produtividade, serve para o controle. A regulação, que teria o Estado como 

principal agente, passa a ser efetivada pelo mercado e é alicerçada pela utilização de 

aparatos como a legislação, os instrumentos de avaliação e o ranqueamento que 

introduzem elementos mercantis atrelados aos conceitos de eficiência e eficácia. 

Nesse contexto, a qualidade da educação é representada por parâmetros de 

competências e habilidades passíveis de serem mensurados, em detrimento da 

qualidade em educação enquanto processo de emancipação e transformação.  

Sob a influência do capitalismo monopolista (FERNANDES, 1975), essa lógica 

(re)configurou o panorama da Educação Superior e promove um processo de 

reorganização e de realinhamento da educação aos ditames do mercado e do sistema 

de produção. O conhecimento, por sua vez, contribui para aumentar a desigualdade 

entre as classes, principalmente diante do papel essencial que vem se submetendo: 

agregar rentabilidade à IES. Vale ressaltar, assim como destaca Frigotto (2011), que a 

política das melhorias para a educação durante a primeira década do Século XXI foi 

implementada mediante as parcerias do público e privado. Esse fato, além de reforçar 

a dependência capitalista, contribuiu para alterar a conjuntura do Ensino Superior 

sem, entretanto, modificar sua estrutura.   

 
Desse desfecho resulta que no plano estrutural se reiteram as reformas que 
mudam aspectos do panorama educacional sem alterar nossa herança 
histórica que atribui caráter secundário à educação como direito universal e 
com igual qualidade. Não só algo secundário mas desnecessário para o 
projeto modernizador e de capitalismo dependente aqui viabilizado. No plano 
das políticas educacionais, da educação básica à pós--graduação, resulta, 
paradoxalmente, que as concepções e práticas educacionais vigentes na 
década de 1990 definem dominantemente a primeira década do século XXI, 
afirmando as parcerias do público e privado, ampliando a dualidade estrutural 
da educação e penetrando, de forma ampla, mormente nas instituições 
educativas públicas, mas não só, e na educação básica, abrangendo desde o 
conteúdo do conhecimento até os métodos de sua produção ou socialização 
(FRIGOTTO, 2011, p. 242). 

 

A constatação desse movimento de (re) configuração remete à essência 

estrutural do relatório final emitido pela Comissão de Nacional para Reformulação da 

Educação Superior, no qual, ressalta-se, que essa dualidade estrutural da educação 
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já é encontrada. O relatório da Comissão de Alto Nível, na busca de uma instituição 

de excelência como modelo de uma “Nova Universidade”, o entendimento de 

educação também reforça a perspectiva pretendida pelas relações monopolistas, 

elencando orientações tais como:  

 
[...] Estimular convênios e projetos com empresas estatais e privadas a fim de 
melhor conhecer o mercado de trabalho profissional, de elaborar subsídios 
para uma política industrial voltada para os interesses nacionais e das 
maiorias e de produzir inovações tecnológicas, sem prejuízo da autonomia 
universitária (BRASIL, 1985a, p. 31). 
 

Nesse mesmo contexto, pode-se extrair que a autonomia universitária 

encontra-se atrelada à proposta de alocação de recursos e de autossustentabilidade 

imprescindível para as IES alcançarem a excelência. A Comissão apresentava a 

pertinência para que fosse adotada uma política de dotações orçamentárias que 

revertesse “As atuais formas de alocação de recursos, por meio de critérios 

incrementalistas e de uma política de fato consumado, [que] fomentam as distorções 

acumuladas ao longo dos anos, premiando as administrações menos eficientes.” 

(BRASIL, 1985a, p.61) Dentre as propostas para alcançar esse fim, encontram-se 

recomendações nesse documento que enaltecem: concessão de autonomia 

financeira, condicionada a um maior comprometimento com padrões de qualidade e 

produtividade; estabelecimento de custos máximos admissíveis nas diversas funções 

e programas desenvolvidos nas práticas de instituições públicas ou privadas de 

excelência.  

Esse documento produzido em 1985 traz em seu cerne mecanismos que 

possibilitariam que o conhecimento fosse potencializado pelo viés privatistas. Dentre 

os mecanismos anunciados nesse relatório, a avaliação de desempenho, tem lugar de 

destaque. Por meio dela seria possível aferir as aproximações e os distanciamentos 

das instituições de ensino à subordinação da dinâmica dos interesses capitalistas e, 

desse modo, implementar a política de distribuição de recursos e financiamentos.  

Sendo assim, pode-se afirmar que a Comissão de Alto Nível, por meio desse 

relatório, apresentou princípios e recomendações que também estão presentes 

atualmente no SINAES e, por isso, é leitura imprescindível para aqueles que querem 

analisar e apreender a racionalidade que permeia as políticas públicas de avaliação 

engendradas no período de 2004 a 2014. Em ambos os documentos oficiais, a 

educação, é prospectada como estratégia para o desenvolvimento econômico, sendo 
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a universidade o lócus de produção da “educação-mercadoria” e da “mercadoria-

educação.” A principal responsabilidade da Educação Superior presente nos dois 

textos apontam para a formação qualificada profissionais para atender os interesses  

do mercado supranacional.  

Em sua essência, o projeto da “Nova Universidade” derivado de “Uma nova 

política para a Educação Superior” prospectou a universidade como espaço produtor 

de conhecimentos articulados aos preceitos empresariais. E nesse contexto, a 

avaliação seria o instrumento de regulação e controle social. Por conseguinte, pode-

se afirmar que o SINAES e o relatório da Comissão de Notáveis, mesmo separados 

historicamente por quase 30 anos, compartilham da mesma racionalidade, em que a 

avaliação assume a centralidade para assegurar a efetividade dos preceitos mercantis 

e privatistas. Pode-se, também, inferir que a Comissão Nacional para Reformulação 

da Educação Superior deixou como herança para o SINAES uma amálgama de 

racionalidades impostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Projetos engavetados 
São decisões congeladas 

De pessoas decididas 
Que se acham poderosas 

E querem vê-los 
Implementados 

Qualquer dia implantados 
No plexo do planalto 

CAPITAL INICIAL 
 

É preciso ponderar, inicialmente, que pelo fato de exercer há nove anos a 

função de PI de uma IES, o movimento de abrir algumas “caixas pretas”, que dizem 

respeito às políticas de avaliação, causou-me sentimentos contraditórios. Ao mesmo 

tempo em que me sentia motivada por desvelar processos que atingiam diretamente o 

meu cotidiano, também me sentia desanimada e desiludida, pois, paulatinamente, 

constatava que o PI era mais uma “peça” da engrenagem da racionalidade que tem 

fundamentado a agenda da educação brasileira e, consequentemente, o próprio 

projeto societário. 

No entanto, como em um processo dialético cada ponto, ininterruptamente, 

gera vários outros contrapontos, esse movimento também me fez refletir sobre a 

qualidade da educação que necessariamente deve estar articulada a um processo 

digno de formação humana. Essas reflexões contribuíram para intensificar cada vez 

mais o meu compromisso com outros atores, seja no âmbito da IES onde trabalho, 

como também frente ao coletivo que está envolvido diretamente com as políticas 

públicas para a Educação Superior e, principalmente, com aqueles que buscam um 

novo padrão de sociabilidade para além do capital.  

Partindo desse entendimento, no decorrer desse estudo, busquei 

compreender por meio das tensões e das contradições que têm sido produzidas pelas 

políticas públicas de avaliação nos períodos dos governos Lula da Silva e Dilma 

Rousseff (2004-2014), como vem se conformando o panorama da Educação Superior 

brasileira. Para conduzir essa análise, em todos os capítulos, a apreensão da matriz 

de racionalidade que esta implícita até mesmo nos diferentes documentos oficiais das 

políticas públicas de avaliação da Educação Superior, seja nacional ou transnacional, 

e que também é expressa pelo SINAES, assumiu a centralidade do estudo. Também 

foram focos de análise os contextos em que essa lógica tem sido produzida.  
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Para tanto, no primeiro capítulo, por meio da apropriação da literatura que 

abordava o campo de estudo de políticas públicas, foi possível compreender que as 

políticas públicas de avaliação para a Educação Superior são produzidas pelo 

processo de disputas de poder entre classe e entre fração de classes. Portanto, as 

políticas públicas educacionais se mostram diretamente articuladas à concepção de 

Estado, assumindo para si uma característica funcional enquanto estratégia neoliberal 

de governabilidade ampliada das relações existentes entre os interesses capitalistas e 

a classe trabalhadora.  

Constatei, assim, que as políticas públicas voltadas para a Educação Superior 

nesse último decênio, estão amparadas por uma proposta mínima de participação 

estatal e centradas na parceria público-privado. São, também, em sua maioria, 

heranças de governos políticos anteriores. Entretanto, vale ressaltar que há outro 

conjunto de políticas públicas de ação mais focalizada, que busca conciliar ainda mais 

o interesse supranacional privatista com as necessidades mínimas da grande massa. 

Tais políticas têm impactado diretamente o cenário da Educação Superior brasileira, 

enfatizando aspectos associados ao lucro e à produtividade. Como exemplo dessas 

políticas de favorecimento ao empresariado da Educação Superior, podem-se citar a 

junção de instituições criando as megas universidades que são mantidas por 

empresas que investem no capital educacional de maneira transnacional, a 

mobilidade acadêmica que serve como via de exportação do capital intelectual, a 

implantação de novas estratégias para a captação de recursos junto às agências de 

fomento, o FIES, o Prouni, etc.   

No segundo capítulo, ao buscar apreender as relações produzidas pela 

mediação entre o sistema nacional de avaliação e as políticas públicas de educação, 

identifiquei uma contradição: seria possível ter um “sistema de avaliação” diante da 

falta de um “sistema de ensino”? – Compreendi que os principais vetores de 

“organização” das partes que compõem o todo da educação nacional são o PNE e os 

ditames do mercado nacional e internacional. Esses vetores estão articulados a 

diferentes racionalidades: científica, tecnocrata, democrática e financeira. Todavia, 

esse todo ainda não atingiu o status de sistema, ou tampouco conseguiu se legitimar 

como tal, pois há um desencontro das políticas públicas educacionais que ocasiona, 

cada vez mais, o deslocamento da produção de uma racionalidade que se pretenda 

mais social para o plano da idealização. Tal deslocamento é determinado, 
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principalmente, pela inflexão dada as políticas educacionais, que variam de acordo 

com os diferentes contextos históricos e suas respectivas conjunturas circunstanciais. 

Identifiquei que no período que se elegeu como recorte temporal para a 

produção das análises nesse estudo (2004-2014), a racionalidade financeira 

predomina. Entretanto, mediante o poder sociometabólico do capital, a lógica que 

fundamenta esse movimento vem se rearranjando e produzindo a (re) configuração do 

cenário do Ensino Superior por meio de expansão de programas sociais que 

asseguram o acesso a esse nível de ensino e pelo incremento da tecnologia não só 

nas atividades fins da academia, mas, principalmente, como estratégia para 

intensificar o controle das políticas públicas neoliberais instituídas que delineiam uma 

determinada qualidade para a educação.  

Com o intuito de compreender os determinantes da dinâmica do SINAES, 

retomei a historicidade produzida pelas políticas públicas de avaliação, retornando ao 

período da ditadura militar no Brasil. Desse modo, no decorrer do terceiro capítulo, 

percebi que os distintos modelos propostos de avaliação serviam para consolidar as 

ações neoliberais que foram instituídas pelos diferentes blocos de poder que se 

encontravam à frente do Estado. Nessa perspectiva, a educação foi sendo cada vez 

mais assumida como estratégia de desenvolvimento econômico e como bem de 

consumo. Compreendi, também, que as inflexões efetivadas nos processos de 

avaliação se davam em conformidade com a necessidade de realinhar a educação 

aos meandros do capitalismo monopolista. Assim, alterava-se a conjuntura, mas 

permanecia a estrutura, caracterizando, de tal modo, a “modernização conservadora.” 

Concomitantemente, no âmbito da universidade, a qualidade educacional 

entendida de acordo com princípios empresariais era reforçada pela teoria do Capital 

Humano. Em decorrência, do modelo de avaliação da CAPES até o ENC, de Sarney à 

FHC, a matriz de racionalidade também se deslocava, indo do foco tecnocrata até o 

financeiro. Destaca-se que até mesmo a racionalidade democrática se fez presente 

nesse ínterim, mesmo que de forma incipiente, por via do PAIUB. Embora se 

alterassem as frações de classe de poder, a educação era concebida sob três 

perspectivas para incrementar o desenvolvimento econômico: como consumo, como 

trabalho produtivo, como produção da qualidade de competências adequadas à 

formação do trabalhador multifuncional, polivalente e que dominasse as ferramentas 

tecnológicas.  
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Não obstante, em 2004, surge um novo modelo de avaliação para o Ensino 

Superior que, pelos seus princípios e diretrizes iniciais, prenuncia uma contraposição 

a essa lógica. Assim, o SINAES, que teve o seu primeiro decênio findado em 2014, 

ocupou todo o derradeiro capítulo desta tese. Vale ressaltar que apreender a essência 

desse processo de avaliação por meio da comparação com as políticas de avaliação 

de governos anteriores foi condição ímpar para interpelar a lógica e produzir as 

análises pertinentes a esse estudo.  

Assim, para apreender como se processou a correlação de forças e as 

disputas de poder durante esse decênio de implantação e implementação do projeto 

societário instaurado pelo SINAES (2004-2014), foram analisadas as interfaces com 

as lógicas produzidas pelos procedimentos que precederam esse atual formato de 

avaliação, como também a concepção de educação que é fomentada pelo SINAES e 

que se materializa, principalmente por meios de documentos relativos à avaliação e à 

regulamentação desse nível de ensino.  

Ao me apropriar dialeticamente desses documentos, busquei identificar 

contradições produzidas pelas múltiplas determinações que também implicavam na 

proposta de “reforma” para o Ensino Superior e constatei que a maior referência era o 

relatório final, elaborado em 1985, pela Comissão Nacional para Reformulação da 

Educação Superior, ou simplesmente Comissão de Alto Nível. Nesse documento 

denominado de “Uma nova política para a Educação Superior” fui encontrando 

determinantes que expressavam a lógica e os principais fundamentos que embasam o 

SINAES.  

Compelida a investigar a sustentação dessa tese, lancei-me a tarefa de 

compreender as proposições contidas no referido documento, sem abandonar, 

entretanto, o engendramento das políticas de avaliação atuais. No decorrer das 

análises fui ratificando a compreensão de que as políticas públicas de avaliação, em 

seu conjunto, representavam os embates de cunho ideológico e político-econômico 

produzidos em favorecimento à perspectiva do capitalismo monopolista. Por outro 

lado, a efetiva apologia à educação enquanto principal responsável pela 

“modernização conservadora” também estava presente em ambos os documentos.  

Assim, apesar do documento da “Nova Universidade” ter sido engavetado e 

muitas decisões que estavam contidas nele terem sido congeladas, percebo muitas 

aproximações e similaridades com o que se pratica com a implantação do SINAES. 

Desse modo, posso inferir que o sistema avaliativo atual, no decorrer deste decênio, 
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tem assegurado a continuidade da dinâmica proposta em 1985. A mesma dinâmica se 

consolida como referência em vários aspectos pertinentes às práticas de avaliação, 

de regulação e até mesmo de controle que são expressas nos processos oficiais 

decorrentes do SINAES.  

Ainda no quarto capitulo, realizei análises que contribuíram para que 

concluísse que o SINAES não rompeu com a racionalidade anterior. As práticas de 

avaliação de 2004 para cá foram demarcando especificidades em relação à 

propagação do consenso passivo, executando com competência a “hegemonia da 

pequena política.” Desse modo, as políticas públicas de avaliação, estrategicamente, 

ao disseminar a cultura avaliativa, também potencializavam a função do estado e, 

consequentemente, da educação que se produz pelas permanentes disputas entre os 

blocos de poder e também intra blocos de poder que estão articulados aos governos 

Lula-Dilma. No coração dessas disputas, o conhecimento, considerado produto e 

produtor de mercadorias, adquire valor extremado de internacionalização e é regulado 

por agências multilaterais de forma macro, mas também por atores reguladores no 

interior das próprias IES. Esta é a essência da racionalidade do SINAES. Vale 

destacar que a imposição dessa racionalidade tem sido trabalhada gradativamente 

por uma agenda educativa que é enviesada por determinações político-econômicas 

que asseguram a manutenção mediante pequenos redirecionamentos das políticas 

neoliberais as práticas de governo anteriores.  

Nessa perspectiva, o Estado, que em ambos os documentos é assumido 

como avaliador/regulador, apresenta em comum a mesma lógica que enfatiza a 

função de monitorar por meio de procedimentos de avaliação e de estratégias de 

regulação. Apesar disso, há uma novidade no SINAES, pois surgem novas estratégias 

que ampliam e intensificam o processo de regulação e controle com a inserção de 

novos personagens, o que me permitiu observar que no SINAES há a transferência do 

papel de gerenciar e organizar o sistema educacional para as agências e subagências 

de regulação, que em nível macro têm como atores desde os pactos acordados em 

prol do Espaço Europeu de Ensino Superior, os organismos internacionais mediados 

pelo capital, as agências nacionais e transnacionais, órgãos governamentais, órgãos 

de classe, etc. Em nível micro, entretanto, dentro das próprias IES há atores que 

contribuem com o monitoramento da lógica estabelecida: o PI por meio do e-MEC e 

os integrantes da CPA.  
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Em vista disso, as políticas públicas de avaliação além de efetivarem o 

controle por meio dos resultados que estão diretamente atrelados à distribuição de 

recursos financeiros, contribuem, também, para fomentar o ranqueamento mediante 

os índices e indicadores de produtividade que estão articulados ao contexto 

mercadológico, deslocando sua função de concretizar um processo de regulação dos 

aspectos que poderiam contribuir significativamente para a formação social e humana.  

Outro ponto em comum nesses dois documentos é a recomendação da 

utilização diversificada dos mesmos procedimentos avaliativos. De maneira explícita, 

o relatório da Comissão de Alto Nível também incita o caráter autoavaliativo, apesar 

de outorgar explicitamente a centralidade ao exame de desempenho dos estudantes. 

Destaca-se que inicialmente o SINAES parecia estar se contrapondo a essa lógica ao 

atribuir a centralidade de seu processo à autoavaliação, o que, aparentemente, 

apresentava-se como uma ação para concretizar o projeto de uma nova sociabilidade 

recomendada pela CEA. No decorrer de todo este decênio, entretanto, a CPA foi 

subsumida pelo ENADE e a partir de uma inflexão sofrida em 2008, a essência do 

processo recai sobre a política de indicadores e índice, intensificando ainda mais o 

posicionamento do exame de desempenho que afere a adoção dos critérios 

previamente estabelecidos que garantam o desenvolvimento do capitalismo 

monopolista. Como já vem sendo recomendado há quase 30 anos, a avaliação 

cumpre o papel de restringir o repasse de verbas do Estado, em que o financiamento 

tornou-se resultante de políticas racionais de auto-sustentabilidade financeira que 

priorizam convênios com empresas privadas. O estreitamento na parceria público-

privada, que também é recomendado na proposta da “Nova Universidade” subtrai, 

inegavelmente, a autonomia universitária e, simultaneamente, distorce, 

pedagogicamente, a materialização das DCNs nos cursos, desqualificando, por vezes, 

a educação oferecida.  

Para concretizar e fortalecer a parceria público-privado a Comissão de 1985 

recomendou que o acesso ao Ensino Superior fosse assegurado pela ampliação de 

bolsas integrais para estudos em IES privadas e pela adoção de formas não-

convencionais de ensino, por meio eletrônico e da educação a distância. Nesse 

aspecto, o SINAES tem feito direitinho o dever de casa, conseguindo conciliar o 

interesse da sociedade, em geral, mediante a implantação de políticas focalizadas 

que contribuem para intensificar a lógica tecnocrata e financeira. Sendo assim, neste 

decênio, o projeto expansionista foi incrementado pela via privatista, que adquiriu 
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mais força para ditar as diretrizes que fundamentam o processo de aferição da 

qualidade educacional que a ela serve, demarcando, cada vez mais, o controle social 

dos padrões mínimos de eficácia e eficiência dos serviços prestados.  

Desse modo, o SINAES tem apresentado aderência às orientações emanadas 

do relatório da Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior, 

inclusive quando institucionaliza a participação da sociedade civil no projeto de 

reforma, ou melhor, de “contrarreforma” do Ensino Superior. Tal forma de participação 

tem-se efetivado por meio de comissões que foram sendo incorporadas no processo 

de avaliação, como também por fóruns de participação, que são na verdade espaços 

de “déficit de democracia”, em que a sociedade é chamada para legitimar a proposta 

educacional que se pratica.  

Essa estratégia de fomentar a composição de comissões de especialistas 

também é recomendação presente em ambos os documentos, no entanto, essa 

suposta representatividade social organizada mediante à competência técnica dos 

participantes, mostra-se também como prática de pequena política, desmobilizando 

possíveis conflitos da sociedade, e, concomitantemente, de aparentar que todos são 

responsáveis, de forma democrática, pela educação. Essa forma de participação, que 

envolve a “coletividade” produz uma “pseudoconcreticidade” (KOSIK, 2002) que 

empresta às relações sociais ares de uma democracia, que apesar de limitada, 

possibilita a inclusão de toda sociedade no projeto societário.  

Constatei, então, que em sua essência, a racionalidade expressa pelo 

SINAES induz a novas práticas de regulação que permitem a comparabilidade 

quantitativa daquilo que é extraído das práticas acadêmicas por meio eletrônico e que 

é traduzido como qualidade de educação. Nesse contexto, o e-MEC ganha lugar de 

destaque no processo de restauração dialética do cenário educacional desse nível de 

ensino, uma vez que promove no seio da academia novas formas de comando e de 

controle das potencialidades que avalizam a matriz da educação projetada... 

...Infelizmente, para a perpetuação da acumulação capitalista.   

Enfim, não se pode simplesmente afirmar que o decênio da Lei nº. 10.861/04, 

que tem sido regido pelas frações de poder Lula-Dilma, juntamente com todo o seu 

conjunto de aparatos legais, representa uma prática de continuidade dos governos 

anteriores, pois ao assegurar o acesso ao Ensino Superior, até mesmo pela 

implantação de políticas focalizadas, esse período vem apresentando evoluções que 

se descolam positivamente dos governos antecessores, principalmente quando 
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comparado à conjuntura da década de 1980, atingindo uma parcela da população que 

anteriormente não era atendida. Pude, então, concluir que a proposta de avaliação do 

Ensino Superior brasileiro tem demonstrado que a “educação de qualidade” é 

prioridade apenas no âmbito dos discursos oficiais, pois, na prática, após todo um 

decênio, o SINAES não conseguiu romper com a lógica implícita que perspectiva a 

hegemonia de uma concepção de avaliação fundamentada no nível de dependência 

que as IES devem manter em relação a acordos de abrangência transnacional. 

Conclui, ainda, que, lamentavelmente, essa proposta mantém implícitos os motivos 

que conserva o Brasil à sombra do desenvolvimento de países considerados 

cientificamente e tecnologicamente mais evoluídos.  

Essa concepção atual de avaliação aponta para um modelo avaliativo 

destituído de características diagnósticas e preventivas. A maneira como vem sendo 

trabalhada a avaliação do Ensino Superior, de forma pontual e não processual, 

transforma a essência do processo avaliativo numa mera verificação quantitativa que, 

quando não cumprida, mostra-se punitiva e arbitrária. Desse modo, as possibilidades 

de redirecionar ações a partir da avaliação e pautar tomadas de decisões em prol de 

um projeto societário que tenha em seu cerne a educação como bem social e o 

conhecimento com perspectiva revolucionária se torna cada vez mais distante para o 

povo brasileiro.   

O ato avaliativo instituído pelo INEP/MEC, singular em sua aplicação e no 

serviço que presta ao neoliberalismo, reforça o viés antidemocrático e suas forças 

retratam as intenções do que de fato quer diagnosticar. Promove, assim, a verificação 

da intencionalidade de manipular e controlar a criação de um projeto universitário 

brasileiro para atender às demandas internacionais do capital. As infindáveis leis, 

resoluções, portarias e decretos instituídos promovem habilmente uma reconfiguração 

do cenário da Educação Superior, em que se percebe o aumento das forças de poder 

externo à comunidade acadêmica, ao mesmo tempo que restringe práticas como a 

autoavaliação institucional.  

Repensar a avaliação do Ensino Superior é repensar a universidade que 

queremos. Dessa forma, faz sentido a perspectiva de avaliação que promova a 

autoanálise. A autoavaliação, com caráter formativo, contínuo e permanente deve se 

tornar prática constante do processo educacional, pois permite à IES avaliar 

processualmente seu progresso, possibilitando-lhe fazer escolhas e tomar decisões 

em seus colegiados, tornando-se, assim, corresponsável por uma (re)configuração do 
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cenário do Ensino Superior brasileiro que rompa com a “pseudoconcreticidade” 

(KOSIK, 2002) que converge para os interesses de uma minoria privilegiada. Os 

desafios são múltiplos! Precisamos contribuir para um processo de (re) configuração 

da Educação Superior que, como já anunciado com base em Mészáros (2008), seja 

para além do capital. Enfim, é preciso romper com a inspirada em ações mercantis 

sem, entretanto, negligenciar as conquistas que contribuem para uma formação 

humana concreta.  

Por fim, creio que mudar a concepção é urgente e necessário, embora não 

seja simples, uma vez que para isso seria necessário superar modelos estabelecidos 

pela história de uma sociedade elitista e desigual. Se a meta é uma Educação 

Superior de qualidade, não resta alternativa senão redefinir a avaliação institucional, 

com vistas à superação. 
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ANEXO A - Conjunto de Documentos associados às Políticas Públicas de Avaliação 
da Educação Superior 
 
 
QUADRO 2: BANCO DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUIRAM NA (RE) 
CONFIGURAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL (1961-2014) 
 
 

ANO BANCO DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUIRAM NA 
(RE) CONFIGURAÇÃO DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR  

PRESIDENTE 
DO BRASIL 

MINISTRO DE 
EDUCAÇÃO 

1961  Fixação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 
nº 4.024. (LDB/1961).  João Goulart 

 

Antônio Ferreira 
de Oliveira Brito 

 
1964 Acordo firmado entre o MEC e a USAID - United States 

Agency for International Development. Parcerias iniciada em 
1960, mas que atingiu seu ápice em 1964-1968, imprimindo 
ao sistema de ensino às exigências da economia 
internacional e reconduzindo a Reforma Universitária.   
  

Castello Branco Luís Antônio da 
Gama e Silva 

1965 Elaboração do Plano Atcon 

1967 Instituição da Comissão Meira Mattos e do Grupo de 
Trabalho da Reforma Universitária (GTRU). 
 

Costa e Silva 

Tarso de Morais 
Dutra 

1968 Produção do relatório do GTRU (Meira Mattos) e Publicação 
da Lei nº 5.540,que fixa normas de organização e 
funcionamento do Ensino Superior.  
 

Favorino Bastos 
Mérci 

1971 Fixação das Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 
5.692 - (LDB/1971).  
 

Emílio 
Garrastazu 
Médici 

Jarbas 
Passarinho 1973 Instituição do Decreto-lei nº 402/73 que estabelece o plano 

de expansão e diversificação do Ensino Superior 

1976 Instituição da metodologia de avaliação para cursos de pós-
graduação da CAPES. 
 

Ernesto Geisel Ney Braga 

1982 Proposição da Avaliação Institucional pelo Sindicato ANDES 
  

João Baptista 
de Oliveira 
Figueiredo 

Esther de 
Figueiredo 
Ferraz 

1983 Elaboração do PARU pela comunidade universitária, 
tornando-se a primeira proposta formal de avaliação.  
 

1984 Divulgação do PARU para a comunidade acadêmica.  
 

1985 Publicação do Decreto nº 91.177 que institui a Comissão 
Nacional para Reformulação da Educação Superior.  
 

Sarney 

Marco Maciel 1986 Produção do documento “Uma Nova Política Para a 
Educação Superior” 
 

1986 Publicação das Portarias nº 100 e nº 170 que, 
respectivamente, criam e instalam o GERES - Grupo de 
Estudos da Reforma do Ensino Superior; Produção do 
Relatório propondo a Reforma do Ensino Superior.  
 

Jorge 
Bornhausen 

1988 Publicação da Constituição da República Federativa do 
Brasil.  
 

Hugo Napoleão 
do Rego Neto 
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ANO BANCO DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUIRAM NA 
(RE) CONFIGURAÇÃO DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR  

PRESIDENTE 
DO BRASIL 

MINISTRO DE 
EDUCAÇÃO 

1992 Publicação da Portaria nº 287 que institui a prática das 
Comissões de Especialistas para os processos de avaliação 
superior.  
 

Itamar Franco Murílio de 
Avellar Hingel 

1993 Ocorre o Fórum de Pró-Reitores que juntamente com a 
ANDIFES encaminham ao MEC um documento denominado 
PROGRAD - Programa de Apoio à Avaliação do Ensino de 
Graduação; Divulgação da Portaria nº 130 que instala a 
Comissão Nacional de Avaliação para viabilizar a 
implementação do processo de avaliação institucional nas 
universidades brasileiras; Criação do PAIUB. 
 

1994 Publicação do documento "La Enseñanza Superior: Las 
Lecciones Derivadas de la Experiencia (El Desarrollo en la 
práctica)" BIRD/Banco Mundial; Instituição do CNE e 
extinção do CFE.  
 

1995 Proclamação da Lei nº 9.131 que altera dispositivos da Lei 
nº 4.024/1961; Instalação do ENC/Provão; Elaboração do 
Plano Diretor da Reforma do Estado.   
 

Fernando 
Henrique 
Cardoso - FHC 

Paulo Renato 
Souza 

1996 Publicação da Portaria Ministerial nº 249 que institui o ENC; 
Decreto nº 2.026 que estabelece procedimentos para o 
processo e avaliação dos cursos e de IES; Promulgação da 
Lei nº 9.394 que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional e propõe a avaliação superior. 
 

1997 Publicação das Portarias que definem os procedimentos 
para os Atos autorizativos de IES e de Cursos (nº 637, 638, 
639, 640, 641 e 877); do Decreto nº 2.306 que regulamenta 
o Sistema Federal de Educação Superior; da Portaria nº 
2.040 que estabelece a consolidação das atividades de 
pesquisa como requisito para o recredenciamento de 
universidades; do documento "A Reforma do aparelho do 
Estado e as mudanças constitucionais". 
 

1998 Realização da Conferência Mundial sobre a Educação 
Superior (Paris) que gera o documento “La educacion 
superior em el siglo XXI: vision y acción” que associa a 
qualidade da Educação Superior aos processos de 
avaliação e regulação; Publicação da Portaria nº 302 que 
normatiza os procedimentos de avaliação.  
 

1999 Assinatura da Declaração de Bolonha; Publicação da 
Portaria nº 755 que dispõe sobre a renovação do 
reconhecimento de cursos superiores.  
 

2001 Proclamação da Lei nº 10.172 que aprova o PNE; do 
Decreto nº 3.860 e nº 3.864 que dispõem sobre a 
organização do Ensino Superior, a avaliação de cursos e 
instituições; das Portarias nº 1.465 e nº 1.466 que 
estabelecem critérios e procedimentos para avaliação e 
funcionamento das IES; Celebração dos acordos da Rodada 
de Doha (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO - 
OMC) que apreende a educação como bem de serviço. 
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ANO BANCO DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUIRAM NA 
(RE) CONFIGURAÇÃO DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR  

PRESIDENTE 
DO BRASIL 

MINISTRO DE 
EDUCAÇÃO 

2002 Publicação da Portaria nº 990 que estabelece as diretrizes 
para a organização e execução da avaliação da educação 
superior; da Resolução CNE nº 23 que dispõe sobre o 
recredenciamento de IES; do Manual de Verificação in loco 
das condições institucionais e de cursos. 
 

Fernando 
Henrique 
Cardoso - FHC 

Paulo Renato 
Souza 

2003 Publicação do Decreto nº 4.914 que veda a constituição de 
novos Centros Universitários; da Portaria 3.284 que trata 
sobre acessibilidade para pessoas com deficiências; 
Instalação da Comissão Especial de Avaliação da Educação 
Superior (CEA) por meio da Portaria nº 11 com a finalidade 
de analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, 
propor critérios e estratégias para a reformulação dos 
processos e políticas de avaliação do ensino superior e 
elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, 
metodologias e critérios utilizados; Elaboração do relatório 
"Bases para uma nova proposta de avaliação da Educação 
Superior"; Divulgação da proposta do SINAES; Projeto de lei 
de conversão à Medida Provisória n. 147.  
 

 Luiz Inácio 
Lula da Silva 
  

Cristovam 
Buarque 

2004 Instituição da Lei nº 10.861 do SINAES; do Decreto de 28 de 
maio (s/nº) que trata da composição da CONAES; das 
Portarias nº 2.051 e nº 107 que regulamentam os 
procedimentos de avaliação do SINAES e do ENADE, 
respectivamente; da Portaria nº 4.361 que estabelece que 
todo ato autorizativo deverá ser protocolizado no 
SAPIEnS/MEC; da Portaria nº 4.362 que institui o BASIS; da 
Portaria nº 3.643 que institui um modelo de gestão de 
administração integrada e resolutiva dos processos de 
avaliação; Divulgação das Diretrizes para a Avaliação das 
IES pela CONAES e das Orientações Gerais para o Roteiro 
de autoavaliação; Publicação do documento "SINAES. 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da 
concepção à regulamentação" 
 

Tarso Genro 

2005 Publicação da Portaria nº 46 que dispõe sobre o Censo da 
Educação Superior; da Resolução CONAES nº 1 que 
estabelece prazos e calendário para avaliação institucional;  
da Lei n° 11.096 que institui o PROUNI; da Portaria Inep n° 
31 que estabelece os procedimentos para a organização e 
execução das avaliações in loco; da Portaria INEP nº 250 
que normatiza a descentralização de recursos das 
Instituições Federais; da Portaria MEC Nº 2.864  que 
determina às IES a publicação em página eletrônica própria 
as condições de oferta dos cursos por elas ministrados; da 
Portaria n° 2.413 que dispõe sobre a renovação de 
reconhecimento de cursos superiores; da Portaria MEC nº 
398 que estabele que compete ao Presidente do INEP 
normatizar, operacionalizar as ações e procedimentos 
referentes ao SINAES, ao ENADE, à Avaliação Institucional, 
à Avaliação dos Cursos; da Portaria nº 327 que dispõe 
sobre o Cadastro Nacional de Docentes e Define as 
disposições para sua operacionalização; da Portaria nº 4 
que implanta o Instrumento de Avaliação Institucional 
Externa para fins de credenciamento e recredenciamento de 
universidades. 
 

Tarso 
Genro/Fernando 
Haddad 
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ANO BANCO DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUIRAM NA 
(RE) CONFIGURAÇÃO DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR  

PRESIDENTE 
DO BRASIL 

MINISTRO DE 
EDUCAÇÃO 

2006 Publicação das Portarias MEC nº 300 e nº 563 que institui 
os Instrumentos de Avaliação de Cursos e de IES;  das 
Portarias  n°1.027 e n.º 1.751 que tratam do Banco de 
Avaliadores do SINAES; do Decreto no 5.786 que fixa os 
critérios reguladores para Centro Universitário; do Decreto 
nº 5.773 que dispõe sobre a regulação, supervisão e 
avaliação; da Portaria Nº 1.310 que dispões sobre a CTAA. 
 

  
  
  
  
 Luiz Inácio 
Lula da Silva 
  

Fernando 
Haddad 

2007 Publicação da Portaria Normativa nº 40 que institui o e-
MEC;  do Decreto nº 6.096 que institui o REUNI; da Portaria 
Normativa nº1 que estabelece o calendário de avaliações do 
Ciclo Avaliativo do SINAES 2007/2009; das Portarias 
Normativas nº 2 e nº 6 que definem procedimentos de 
avaliação, respectivamente, para os cursos EAD e 
presenciais;  Aprovação de Instrumentos de Avaliação 
Externa por meio das Portarias MEC nº 928, nº 1.016, nº 
1.050, nº 1.051;Resolução CNE/CES nº 02 que dispõe 
sobre carga horária e tempo de integralização dos cursos 
superiores; Elaboração do documento "Bases para um 
Plano Estratégico do Espaço Iberoamericano do 
Conhecimento"  
 

2008 Aprovação dos Instrumentos de Avaliação Externa por meio 
das Portarias nº 91, nº 474, nº 840, n° 1050, n° 1051, nº 
1081, nº 1264; Divulgação das Portarias Normativas MEC nº 
4 e nº12 que instituem, respectivamente, o CPC e o IGC; da 
Nota técnica esclarecendo o ofício nº. 913 sobre 
autoavaliação. 
 

2009 Divulgação das Portarias do MEC nº 1, nº 2, nº 3, nº 505 
que aprovam os instrumentos de avaliação; Portaria 
Normativa nº 10 que normatiza os crítérios para a dispensa 
da avaliação in loco; Portaria nº 821 que fixa os 
procedimentos de avaliação; Portaria nº 296 que oficiliza os 
resultados de IGC e CPC. O ENADE passa a ser censitário.  
 

2010 Instituição da Portaria Inep nº 27 que oficializa o CPC e o 
IGC; da Portaria nº 386 que designa a Comissão de Revisão 
dos Instrumentos de Avaliação in loco  Cursos de 
Graduação e IES, para operacionalização do SINAES-387 
que designa Comissão de Acompanhamento das 
Capacitações de Avaliadores do BASIs nos Instrumentos de 
Avaliação Externa; da Portaria Normativa nº 40/2007 re-
editada pela Portaria Normativa nº 23; da Resolução 
CNE/CES n° 1 e nº 3 que normatizam procedimentos para 
credenciamento e recredenciamento de Centros 
Universitários e de Universidades respectivamente; 
Publicação dos Referenciais Curriculares Nacionais dos 
Cursos de Bacharelado e Licenciatura que atrela o perfil do 
egresso ao mesmo da União Européia; Declaração Conjunta 
dos países da América Latina, Caribe e União Européia; 
Criação da BNI da ES.  
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ANO BANCO DE DOCUMENTOS QUE CONTRIBUIRAM NA 
(RE) CONFIGURAÇÃO DA  EDUCAÇÃO SUPERIOR  

PRESIDENTE 
DO BRASIL 

MINISTRO DE 
EDUCAÇÃO 

2011 Publicação da Nota técnica INEP/SERES de 09 de fevereiro 
referente ao referencial para os atos autorizativos do Sinaes; 
do Despacho Do Secretário SERES Nº 257 que trata dos 
procedimentos e prazos de avaliação in loco; Modificação na 
composição do ENADE que passa a utilizar o ENEM no 
cálculo do IDD. 
 

Dilma Vana 
Rousseff  

 

2012 Elaboração do Projeto de Lei Nº 4.372 que cria o INSAES; 
Publicação da Portaria Normativa MEC Nº 24 que alteração 
da Portaria Normativa n° 40. Portaria INEP Nº 386 que fixa 
os procedimentos de divulgação dos indicadores de 
qualidade com nova composição dos insumos do CPC; 
homologação do novo instrumento de avaliação de cursos; 
avaliação dos avaliadores do BASIS.  
 Aloizio 

Mercadante 2013 Publicação das Instruções Normativas da SERES nº 1 que 
dispõe sobre o fluxo dos processos de regulação em EAD e 
nº 4, que estipula critérios de dispensa in loco; Revisão dos 
Questionários ENADE dos Estudantes e dos Coordenadores 
com base nos Instrumentos de Avaliação; Elaboração do 
Projeto CNE/UNESCO sobre desenvolvimento, 
aprimoramento e consolidação de uma educação nacional 
de qualidade.  
 

2014 Publicação da Lei nº 13.005 que aprova o PNE; Divulgação 
do Despacho nº 89 que normatiza o padrão decisório para 
os processos de Renovação de Reconhecimento dos 
cursos; da Portaria nº 92 que aprova em extrato os 
indicadores do Instrumento de Avaliação Institucional 
Externa; das Instruções Normativas Seres-MEC nº 2 e nº 3 
que normatiza o padrão decisório para análise dos pedidos 
de Renovação de Reconhecimento; das Portarias Inep-MEC 
nº 530 e nº 599 que estabelece os procedimentos de 
divulgação do CPC e  IGC 2013; Instituição da 
obrigatoriedade de resposta ao questionário do 
estudante/ENADE.  
 

José Henrique 
Paim 
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ANEXO B - Uma nova política para a Educação Superior 
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Este é o Relatório Final da Comissão Nacional, instituída pelo Presidente José Sarney 
para oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a Educação Superior. 
Uma política que atenda às exigências do desenvolvimento do País e aos anseios 
democráticos de seu povo.  
Com a divulgação deste documento, inicia-se a segunda etapa, igualmente 
importante, de todo o trabalho - a da reflexão coletiva sobre as suas proposições.  
Convido, pois, a toda a comunidade para uma ampla discussão sobre as análises e 
propostas contidas neste Relatório. Estou confiante de que, com determinação e 
discernimento, é possível operar promissoras mudanças no campo da Educação 
Superior. 
 Espero, agora, receber as contribuições de todos para que, desse trabalho 
participativo, possamos construir uma Nova Universidade.  
 
Marco Maciel  
Ministro da Educação

 
Carta de encaminhamento do Relatório ao Ministro da Educação 
Exmo. Sr. Senador Marco Antônio Maciel - Ministro da Educação. 
Temos a honra de passar às mãos de Vossa Excelência o relatório final dos trabalhos 
da Comissão Nacional incumbida de oferecer subsídios à formulação de uma nova 
política para a Educação superior brasileira.  
Composta, em sua maior parte, de professores universitários, a Comissão valorizou-
se com a presença de educadores do 19 e 29 graus, bem como de personalidades do 
setor produtivo, do meio sindical e do corpo estudantil. O ensino público - tanto federal 
como estadual - conviveu com o ensino particular no seio da Comissão e diversas 
correntes de pensamento nela estiveram representadas. A multiplicidade de origem, 
inclusive quanto às regiões de procedência, imprimiu-lhe um sentido ecumênico como 
síntese de múltiplas visões da Educação brasileira que se encontraram na síntese das 
conclusões. 
Durante os seis meses que lhe foram assinados a Comissão realizou dez reuniões 
plenárias e numerosas outras de subcomissões e de grupos de trabalho, tanto formal 
como informalmente. Foram ouvidas instituições e pessoas vinculadas ao problema 
educacional e recebidas várias contribuições individuais e de associações, que 
mereceram a devida consideração. 
O documento ora encaminhado ao Governo traduz o consenso alcançado, 
exprimindo, a par de um juízo crítico, a formulação objetiva de propostas e 
recomendações conducentes ao aperfeiçoamento do sistema de Ensino Superior.  
A primeira parte sumariza os fundamentos e diretrizes básicas da política que, a juízo 
da Comissão, deverá prevalecer na Educação superior nacional. A seguir, cada tema 
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específico mereceu tratamento destacado, com o oferecimento de recomendações 
concretas visando à obtenção dos resultados preconizados. 
Entende a Comissão que as sugestões de uma nova política educacional devem ser 
levadas ao conhecimento da comunidade acadêmica e dos setores interessados da 
sociedade para uma ampla consulta que imprima o aval de autenticidade às medidas 
que venham a ser adotadas em benefício da Educação em todos os seus níveis. 
Esperam os membros da Comissão haver correspondido, com o fruto de seus 
trabalhos, à altitude do desafio que lhes foi proposto e ao qual, tanto coletiva como 
individualmente, cuidaram de dedicar o máximo de sua capacidade, experiência e 
criatividade. 
Na oportunidade, cabe acentuar a relevância do apoio recebido pela Comissão tanto 
de Vossa Excelência quanto dos vários órgãos do ministério, notadamente da 
Secretaria da Educação Superior. Para a eficiência dos trabalhos contribuiu, 
expressivamente, a cooperação de Geraldo Martins, incumbido de atender aos 
serviços de secretaria da Comissão. Agradecendo a Vossa Excelência e ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República a distinção da escolha, cumpre-nos 
exprimir, a título próprio e em nome de todos os membros da Comissão, os protestos 
de elevado apreço e distinta consideração. 

CAIO TÁCITO 
Presidente da Comissão
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POR UMA NOVA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 
Relatório da Comissão 
I. A Crise do Ensino Superior 
A crise do Ensino Superior é um dos grandes problemas enfrentados pela Nova 
República. Tancredo Neves, no discurso de posse lido pelo então Vice-Presidente 
José Sarney, já anuncia a intenção de criar uma comissão de alto nível, "Incumbida 
de estudar a situação e formular propostas que possam ser imediatamente 
consideradas". A Comissão foi instalada pelo Presidente da República no dia 2 de 
maio de 1985, com um prazo de seis meses para a apresentação de suas conclusões. 
Na Exposição de Motivos com que encaminha a proposta de criação da Comissão, o 
Ministro Marco Maciel apresenta um panorama do quadro crítico do Ensino Superior 
brasileiro, que, como assinala, experimenta problemas "cuja magnitude e gravidade 
estão a exigir soluções urgentes, construídas a partir de consultas à sociedade e, em 
especial, à comunidade universitária." A lista de problemas é imensa: professores 
mal remunerados; -carência de equipamentos, laboratórios e bibliotecas; 
deficiências na formação profissional dos alunos; descontinuidade das 
pesquisas; discriminação social no acesso às universidades; sistemas 
antidemocráticos de administração e escolha de quadros dirigentes; crise 
financeira e pedagógica do ensino privado; excesso de controles burocráticos 
nas universidades públicas; pouca clareza na prevalência do sistema de mérito 
na seleção e promoção de professores. 
Estas dificuldades se tornam ainda mais críticas - prossegue a Exposição de Motivos - 
quando se verifica que a Universidade não está se preparando apropriadamente para 
os desafios das próximas décadas: o fortalecimento da pesquisa científica; a 
formação polivalente e de alto nível; a superação do formalismo vazio dos currículos e 
diplomas; a adoção de novos conceitos e concepções de ensino; o estabelecimento 
do pluralismo de estruturas organizacionais, conteúdos curriculares e requisitos de 
cursos. Sem perder sua função democratizadora, a Universidade não deve descurar 
da formação das elites intelectuais do País; sem perder sua especificidade e 
autonomia, não pode isolar-se como corporação fechada e alheia às solicitações 
sociais. "Precisamos" - conclui a Exposição de Motivos, citando o Presidente 
Tancredo Neves - "de uma Universidade que atue junto com as forças vivas da Nação 
e que seja reconhecida como pólo de elaboração crítica e difusão do saber". 
A Comissão constituída pelo Presidente da República contou, entre seus 24 
membros, com pessoas oriundas das mais variadas áreas do ensino e da pesquisa, 
professores, estudantes, industriais e sindicalistas. Em seis meses de trabalho, seus 
membros mantiveram contatos formais e informais com numerosos setores 
interessados nas questões do Ensino Superior, recebendo grande volume de 
subsídios, todos levados na devida consideração. As conclusões aqui apresentadas 
não pretendem ser, no entanto, uma média dos subsídios recolhidos, nem representar 
a grande variedade de opinião das pessoas, grupos e associações que hoje se 
preocupam com os destinos do Ensino Superior no Brasil. Elas são apenas as 
conclusões a que a Comissão chega, após estes meses de trabalho, conclusões que 
são agora apresentadas ao Governo, à comunidade universitária e à sociedade 
brasileira com propostas visando a uma nova política para a Educação superior. é 
este o mandato que a Comissão entende ter recebido, e que ora dá por cumprido. 
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O presente relatório final sintetiza, nesta primeira parte, os princípios e propostas 
centrais que resultaram do trabalho da Comissão, e que estão detalhados nos textos 
subseqüentes. Ficou claro, desde o início, que não existem fórmulas salvadoras; por 
isto, não faria sentido propor uma nova lei da reforma, que simplesmente substituísse 
a de 1968. O importante é que se desencadeie um processo de ampla discussão e 
mobilização em torno dos grandes problemas do Ensino Superior, do qual resulte uma 
nova política que possa ser conduzida com amplo apoio da comunidade universitária 
e do resto do País. é necessário explicitar os grandes temas da discussão, avaliar 
seus pressupostos e mostrar que existem alternativas viáveis ao atual quadro crítico 
do Ensino Superior. Este documento procura ser, antes de tudo, um catalisador desse 
processo. 
II. Os princípios da nova política 
Uma nova política para o Ensino Superior brasileiro requer o empenho das 
autoridades, com recursos e apoio, assim como o envolvimento ativo da sociedade, a 
começar pelos diversos setores que formam a comunidade acadêmica do País - 
professores, alunos, ex-alunos, funcionários, administradores da Educação, 
mantenedoras. Tudo isto não basta, no entanto, se não houver princípios norteadores 
e um diagnóstico adequado dos problemas a serem resolvidos, e da melhor forma de 
encaminhá-los. No entender da Comissão, uma nova política para a Educação 
superior deve partir dos seguintes princípios: 
1) Responsabilidade do poder público: Cabe ao governo assegurar a manutenção 
e a expansão do ensino público em todos os níveis, inclusive o superior. A formação 
profissional, a pesquisa científica e tecnológica, a Educação geral, a formação de 
professores para o primeiro e segundo graus, os trabalhos de extensão, são 
atividades essenciais em qualquer sociedade moderna, e o poder público tem a 
responsabilidade de zelar e prover para que elas sejam desempenhadas a contento.  
No Brasil, hoje, a maior parte dos estudantes de nível superior está matriculada em 
estabelecimentos privados, que constituem a maioria das instituições deste nível 
existentes no país. Como se sabe, a qualidade do ensino privado é extremamente 
variável, assim como é muito variável a qualidade do ensino público, federal, estadual 
e municipal. A responsabilidade do poder público não significa que o setor privado 
deva ser estatizado, mas a) que o Estado não pode contar com a iniciativa privada 
para financiar os setores mais significativos da pesquisa universitária e do Ensino 
Superior, devendo ao contrário, aumentar progressivamente sua contribuição; b) que 
cabe ao Estado garantir a liberdade do ensino em todos seus aspectos, e apoiar 
financeiramente as iniciativas educacionais de origem privada ou comunitária de 
inegável interesse público e relevância social; c) que cabe ainda ao Estado contribuir 
para o aprimoramento da qualidade do Ensino Superior em todos os seus aspectos e 
modalidades institucionais.  
2) Adequação à realidade do País: Existe uma convicção generalizada de que o 
Ensino Superior não está ajustado à realidade brasileira. O desajuste se manifestaria, 
primeiro, na formação de profissionais Inadequados, em quantidade e qualidade, às 
demandas do mercado de trabalho; segundo, em que a pesquisa acadêmica seria 
abstrata e desvinculada das necessidades das regiões em que as instituições de 
ensino estão localizadas; terceiro, na quase inexistência de trabalhos de extensão e 
outros serviços prestados às comunidades locais. 
Esta convicção corresponde a problemas bastante reais, mas cuja complexidade nem 
sempre é vista com clareza. Existe um evidente desajuste entre vagas oferecidas, 
pessoas formadas e com possibilidades de emprego em determinadas profissões. A 
solução deste problema não está, no entanto, em adequar o Ensino Superior a um 
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mercado de trabalho em constante mutação, mas em formar pessoas com 
capacitação básica nas grandes áreas de conhecimento e capazes de se adaptar às 
solicitações do mercado de trabalho. A pesquisa universitária dificilmente tem efeitos 
diretos sobre a economia e a população das regiões em que as universidades estão 
localizadas. Contudo, a exigência exclusiva de "relevância" pode redundar em 
limitações inaceitáveis ao trabalho de pesquisa de longo prazo ou de cunho teórico, 
especulativo, intelectual e crítico. De fato, a maior parte da pesquisa universitária já se 
guia por preocupações de relevância econômica e social; o que inexiste são, 
principalmente, mecanismos efetivos de transferência de conhecimentos para fora da 
universidade. Similarmente, a concentração exclusiva em temas de "interesse local" 
pode levar a uma divisão desnecessária entre universidades "nacionais" e "regionais", 
condenando estas últimas a uma posição de inferioridade. A experiência mostra que, 
quanto mais universais são as instituições de ensino e pesquisa, tanto mais elas se 
revelam capazes de atender às demandas mais imediatas de seu meio. 
3) Diversidade e Pluralidade: A lei da Reforma Universitária de 1968 supunha que 
todo o ensino do País deveria se organizar na forma de universidades que teriam, 
todas, estruturas semelhantes, com seus departamentos, sistemas de crédito e 
colegiados de curso, e combinariam de forma indissolúvel o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Quase vinte anos depois, constata-se que a maior parte dos estudantes se 
encontra em instituições isoladas e privadas; que as antigas faculdades ainda 
subsistem; que os novos formatos organizacionais nem sempre funcionam como 
esperado; que a pesquisa se distribui de maneira extremamente desigual pelo País; e 
que a extensão é muitas vezes inexistente. 
Reconhecer a diversidade e pluralidade do Ensino Superior não significa aceitar o 
ensino de má qualidade, a pesquisa inidônea e a desorganização institucional. 
Significa, ao contrário, aceitar e entender que as instituições de Ensino Superior 
podem ter objetivos, vocações e especializações distintas, e cada qual primar naquilo 
que faz; afirmar que os mesmos objetivos maiores - a formação acadêmica, a 
capacitação para o trabalho, o desenvolvimento da pesquisa, o trabalho de extensão - 
podem ser realizados em muitas formas distintas; e assegurar a cada instituição de 
ensino a plena liberdade para adotar os formatos organizacionais e institucionais que 
lhe pareçam mais adequados. 
4) Autonomia e democracia interna: As atividades científicas, culturais e 
educacionais são, em grande medida, auto-reguláveis, pois dependem 
essencialmente do trabalho especializado, inovador e criativo dos que as 
desempenham. Autonomia universitária significa liberdade para que as universidades 
decidam internamente sobre as pesquisas que realizam, os currículos de seus cursos, 
seus sistemas administrativos e organizacionais e à gestão de seus recursos. é uma 
autonomia que não se detêm no cume das universidades, em suas reitorias, mas 
deve alcançar os departamentos, institutos, faculdades, e envolver a participação 
ativa de todos os segmentos que compõem a comunidade universitária na indicação 
de seus dirigentes e nos órgãos colegiados. 
A autonomia não pode ser entendida, naturalmente, como um cheque em branco que 
a sociedade passa a seu sistema universitário e a seus diversos segmentos; ao 
contrário, ela supõe uma contrapartida bem definida em termos de desempenho. Não 
pode haver autonomia sem essa contrapartida de responsabilidade.  
5) Democratização do acesso 
No Brasil de hoje, o Ensino Superior só é acessível a estudantes que superam os 
filtros extremamente seletivos do primeiro e segundo graus. Os exames vestibulares 
para as universidades públicas e gratuitas aprovam preferencialmente estudantes 
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oriundos de escolas de segundo grau privadas e caras; aos demais, restam os 
estabelecimentos privados, pagos e freqüentemente de menor qualidade. Como é o 
setor privado que forma grande parte dos professores das escolas públicas de 
primeiro e segundo graus, isto resulta em problemas de qualidade para o ensino 
público nestes níveis, o que reforça a discriminação no acesso às universidades. 
O público que busca o Ensino Superior é também muito variado. Há evidências de 
que os que terminam o segundo grau e se dirigem imediatamente às universidades e 
escolas superiores já são hoje minoria. Grande parte dos atuais estudantes de nível 
superior são pessoas de mais de 25 anos de idade, já empregadas, e que buscam 
nos estudos uma possibilidade de aprimoramento e melhoria profissional. No entanto, 
o Ensino Superior público está organizado somente em função da primeira clientela, 
deixando a maioria entregue às vicissitudes do ensino privado. 
A democratização do acesso ao Ensino Superior depende, basicamente, da melhoria 
e do estabelecimento de condições mais eqüitativas de acesso ao ensino de primeiro 
e segundo graus. Seria um grave equívoco buscar a democratização do Ensino 
Superior pela via do aumento indiscriminado de vagas, da redução ainda maior dos 
requisitos acadêmicos e da criação de sucedâneos de pior qualidade aos currículos 
mais exigentes. Medidas adequadas incluem, basicamente, a criação de modalidades 
alternativas de estudo para diferentes públicos, o amparo efetivo ao estudante carente 
e o investimento sistemático na melhor qualificação dos professores de primeiro e 
segundo graus.  
6. Valorização do desempenho: As instituições de Ensino Superior reclamam do 
poder público vantagens e recursos específicos: salários, equipamentos, liberdade, 
autonomia. O que recebem ainda é pouco, diante do que seria necessário. Este apoio 
- o que hoje existe e o que se pleiteia para o futuro - só pode se justificar se a ele 
corresponderem altos padrões de desempenho. O ensino deve ser de qualidade; os 
profissionais que forma, competentes; a pesquisa, social e intelectualmente relevante. 
Os professores, estudantes e funcionários devem se dedicar plenamente às suas 
tarefas e os custos financeiros devem ser compatíveis com os resultados obtidos. 
Pelos privilégios que reclama e a que tem direito, a universidade deve ter 
desempenho excelente, não podendo se contentar com o medíocre ou mesmo com o 
razoável. A valorização do desempenho requer que os controles formais que hoje se 
exercem sobre as instituições de Ensino Superior sejam substituídos por mecanismos 
alternativos, que possam, efetivamente incidir sobre o conteúdo e o mérito do trabalho 
realizado. 
7. Eliminação dos aspectos corporativos e cartoriais: O corporativisimo consiste 
na idéia, que se procurou implantar no Brasil desde o Estado Novo, de que a 
sociedade deve estar organizada em corporações profissionais fechadas, todas sob a 
tutela do Estado, com regras estritas de acesso e controladas por órgãos normativos 
superiores. Embora não tenha sido plenamente implantado, o sistema corporativo 
resultou, para a Educação superior, na expansão aparentemente infinita de profissões 
regulamentadas e respectivos conselhos profissionais, cujos membros. se originariam 
de faculdades idênticas, moldadas segundo currículos mínimos legalmente 
estabelecidos. 
Este sistema, cuja intenção é garantir os direitos dos profissionais formados e zelar 
pelo seu bom desempenho, mostra-se hoje extremamente problemático. Primeiro: ele 
resulta na valorização excessiva dos aspectos formais da Educação - o cumprimento 
dos currículos mínimos, a outorga do diploma - , em detrimento de seus aspectos 
substantivos. A atividade educacional, por isto, reduz-se freqüentemente ao 
cumprimento de uma série de rituais e formalidades de conteúdo esvaziado - daí seu 
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lado "cartorial" e burocrático na má acepção do termo. Segundo: ele impõe restrições 
à liberdade de trabalho, que podem atender a interesses de determinados grupos 
profissionais, mas são injustas e prejudiciais em uma perspectiva social mais ampla. 
Terceiro: ele limita severamente a liberdade de os estabelecimentos de Ensino 
Superior experimentarem novos currículos e formatos educacionais, na medida em 
que tais estabelecimentos estão obrigados a currículos legalmente fixados que, 
muitas vezes, de mínimos passam a plenos, pelas pressões das corporações 
profissionais; e também na medida em que os alunos tendem a desvalorizar os cursos 
que não conduzam a profissões reconhecidas. Quarto: ele não garante a qualidade 
técnica e científica daquelas poucas profissões em que a regulamentação legal possa 
ser de fato necessária. Quinto: ele cria uma aspiração crescentemente irrealista aos 
privilégios que seriam proporcionados pela posse de diplomas universitários, o que 
resulta em forte pressão por lugares no Ensino Superior e se traduz, finalmente, em 
índices alarmantes de desistências, mudanças de carreira e abandono de títulos 
profissionais adquiridos.  
III. Propostas para a nova universidade 
1. Reformular o Conselho Federal de Educação: O exercício pleno da 
responsabilidade pública pelo ensino começa por instituições política e 
administrativamente ajustadas a esse fim. O Conselho Federal de Educação, órgão 
máximo de assessoramento do governo em questões educacionais - e que seria o 
responsável maior pela qualidade e direção do Ensino Superior -, não vem cumprindo 
estas funções da forma desejável, por duas razões principais. Suas atuais atribuições, 
exercidas mediante pareceres geralmente casuísticos sobre ampla gama de aspectos 
do Ensino Superior, fazem dele uma instituição sobrecarregada, com poderes 
limitados de fiscalização e nenhum de acompanhamento do real desempenho das 
instituições de ensino do País. Sua composição, de livre nomeação do Presidente da 
República entre pessoas de notório saber e competência, não tem sido 
suficientemente representativa do Ensino Superior brasileiro, particularmente das 
universidades públicas.  
A reformulação do Conselho Federal de Educação requer, conseqüentemente, que 
sejam alteradas tanto suas atribuições quanto sua composição. No que se refere à 
competência, é necessário que o Conselho elimine, ou transfira ao Ministério, por um 
lado, e às Universidades, por outro, a maior parte das atribuições casuísticas que hoje 
exerce.  
Conselho deve se transformar na instituição responsável pelo acompanhamento 
contínuo do desempenho do Ensino Superior, pela criação de mecanismos efetivos e 
permanentes de avaliação inter-pares. Não é um trabalho que deva ser feito somente 
por seus membros. Dotado de legitimidade, o Conselho deve convocar para esta 
tarefa a própria comunidade científica, acadêmica e profissional, e estimular o 
Ministério da Educação, as Secretarias Estaduais e as administrações universitárias a 
instaurarem seus próprios mecanismos de acompanhamento e avaliação. A partir 
desta atividade, o Conselho deve ter voz ativa na política de financiamento público ao 
Ensino Superior, e funcionar como principal fórum para o debate das grandes 
questões da política educacional do País. Para realizar estas tarefas, a Comissão 
sugere que o Conselho, ampliado para 30 membros, passe a ser nomeado pelo 
Presidente da República a partir de listas tríplices indicadas pelas universidades, 
associações científicas de âmbito nacional e estabelecimentos isolados, e com a 
participação de pessoas representativas do ensino de primeiro e segundo graus. Além 
disso, deverão ter assento no Conselho representantes de instituições nacionais de 
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docentes do Ensino Superior, de professores do primeiro e segundo graus, de 
estudantes de nível superior e de servidores técnico-administrativos. 
2. Consolidar a autonomia e a democracia interna das universidades: Uma vez 
estabelecidos mecanismos legítimos e adequados de acompanhamento do 
desempenho acadêmico e financeiro, a autonomia e a democracia interna das 
universidade devem ser progressivamente ampliadas nos planos acadêmico, 
administrativo e financeiro. 
O próprio conceito de "universidade" necessita ser alterado. A concessão de status 
universitário a instituições de Ensino Superior, hoje condicionada a um conceito 
tradicional de "universalidade" das áreas que cobre, deve ser substituído por uma 
avaliação aprofundada, a ser feita pelo Conselho Federal de Educação, de sua 
capacidade de autogestão acadêmica e administrativa, da existência de pesquisa e 
ensino de alto nível e de cursos técnicos, humanos e administrativos 
correspondentes. Isto permitirá a concessão de autonomia a instituições de alto nível 
e complexidade - como, por exemplo, na área tecnológica e médica -, sem que elas 
sejam forçadas à criação artificial de cursos em outras áreas do conhecimento. 
O princípio da autonomia universitária deve ser compatibilizado com o fato de que, no 
Brasil de hoje, a maioria dos estudantes está em estabelecimentos de ensino 
isolados, públicos ou privados. Aos estabelecimentos isolados de menor porte e 
tradição não pode ser estendida a mesma autonomia atribuída às universidades. Por 
outro lado, o controle que o Conselho Federal de Educação e o próprio Ministério vêm 
exercendo sobre os cursos isolados tem se limitado a autorizações, reconhecimentos 
e intervenção em situações de extrema gravidade. Com a reformulação do Conselho 
Federal de Educação, recomenda-se que a supervisão acadêmica dos 
estabelecimentos isolados seja transferida para universidades próximas, que possam 
de fato acompanhar o desempenho daqueles estabelecimentos e outorgar validade 
real (e não meramente formal) aos diplomas que expedem. Recomenda-se também 
que se estude a possibilidade de criação de redes nacionais ou regionais de 
instituições isoladas da mesma área de conhecimento, que se submetam a regimes 
comuns de avaliação e acompanhamento acadêmico, com a participação da 
comunidade e de associações profissionais.  
No plano acadêmico, a autonomia universitária deve ser reforçada pela liberdade 
efetiva de as universidades decidirem o conteúdo de seus cursos, pesquisas e 
atividades de extensão, com o mínimo de constrangimentos externos. Os currículos 
mínimos, nas carreiras em que sejam indispensáveis, devem ser realmente mínimos, 
deixando-se às universidades ampla margem de criação e inovação. Eventuais 
problemas de transferência de alunos devem ser resolvidos pela avaliação 
substantiva de conhecimentos, que eventualmente incluam exames, e não por 
supostas equivalências formais de currículos. A pesquisa deve ser decidida com 
liberdade, tomando em consideração necessidades nacionais e regionais percebidas 
pelos pesquisadores e o interesse científico e acadêmico dos temas. Os colegiados 
departamentais e de curso devem ter participação ativa no estabelecimento das linhas 
de trabalho de suas instituições, sem restringir a liberdade individual de pesquisa e de 
expressão do pensamento. 
As universidades devem ter ainda liberdade para adotar ou não a estrutura 
departamental, o sistema de créditos e o ciclo básico, conforme as experiências de 
cada uma. A autonomia didática e pedagógica inclui também, para as universidades, 
a liberdade de alterar o número de vagas disponíveis nos diversos cursos, em função 
das demandas e prioridades existentes, e de estabelecer seus próprios mecanismos 
de seleção de alunos. 
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No plano administrativo, a eleição das autoridades máximas - reitor e vice-reitor nas 
universidades, e diretores nos estabelecimentos isolados - deve ser feita com a 
participação ativa e apropriada dos diversos setores da comunidade acadêmica, como 
estabelecido autonomamente nos estatutos de cada instituição. Não houve consenso 
na Comissão quanto aos limites da autonomia que as instituições superiores públicas 
devem ter na escolha de seus dirigentes máximos. Na opinião da maioria, cabe ao 
governo participar desse processo, pela escolha dos dirigentes a partir de listas 
tríplices encaminhadas pelas instituições. Segundo esse ponto de vista, o poder 
público legitimamente constituído deve ter um papel ativo na condução de 
universidades financiadas com recursos públicos, cuja autonomia não pode ser 
entendida como soberania. As listas tríplices surgem, assim, como uma forma 
adequada de combinar o exercício da autoridade pública com a autonomia que a 
universidade requer. Segundo os demais, no entanto, a autonomia universitária não 
deve sofrer, nesse particular, restrições de nenhuma espécie, cabendo ao governo tão 
somente ratificar as indicações feitas internamente pelas universidades. Houve 
consenso, no entanto, quanto à proposta de que os demais cargos acadêmicos, 
Incluindo os de diretores de faculdades e departamentos, devem ser preenchidos por 
designação interna, de acordo com os respectivos regimentos. 
No plano financeiro, as dotações orçamentarias devem ser globais, sendo os valores 
atribuídos à cada universidade fixados em função de avaliações promovidas pelo 
Conselho Federal de Educação. Cabe a cada universidade decidir internamente sobre 
a utilização de seus recursos, segundo seus próprios planos e prioridades. A 
autonomia financeira não deve significar, no entanto, poder absoluto às reitorias, 
eliminando a capacidade decisória de departamentos, institutos, faculdades e- demais 
órgãos universitários capazes de obter recursos próprios, particularmente junto a 
agencias de fomento à pesquisa científica e tecnológica, inclusive as do próprio 
Ministério da Educação. avaliação e distribuição de recursos.  
Um dos aspectos mais importantes da autonomia universitária é a possibilidade de 
criar instituições efetivamente inovadoras e revolucionarias do ponto de vista 
acadêmico, científico e administrativo. Grandes inovações requerem espaço para a 
criatividade, liderança e imaginação, que só podem frutificar quando livres de 
controles burocráticos e rotineiros. A experiência brasileira mostra o papel importante 
e pioneiro que sempre coube a algumas instituições dotadas de condições especiais 
de autonomia e liderança. é necessário zelar para que inovações deste tipo possam 
se multiplicar. 
A autonomia universitária deve incluir a liberdade de cada universidade estabelecer 
sua própria política de pessoal, dentro dos princípios de valorização do mérito, da 
dedicação e da remuneração adequada. é necessário que as instituições de ensino 
abram espaço tanto para os professores e pesquisadores que a elas se dediquem em 
tempo integral, quanto para profissionais envolvidos com a atividade prática na 
indústria, no comércio e nas profissões liberais, e que possam trazer para o ambiente 
universitário sua experiência de trabalho. é também necessário que as instituições de 
ensino disponham de flexibilidade para a contratação de professores visitantes e 
extra-carreira. 
A questão do estabelecimento de uma carreira única para o magistério superior foi 
objeto de controvérsia inclusive no interior da Comissão. A pluralidade de padrões de 
remuneração, implantada com a criação das fundações universitárias, permitiu que 
fossem instituídas diferenças de salário injustificáveis, e dependentes, principalmente, 
das influências políticas que cada universidade pudesse mobilizar junto ao Ministério 
da Educação. A introdução da isonomia salarial e da carreira única aparece, assim, 
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como um princípio elementar de justiça e correção de distorções. No entanto, 
prevaleceu na Comissão a opinião dos que consideram a carreira única uma limitação 
ao princípio da autonomia universitária. Segundo este ponto de vista, a Universidade 
deve ter preservado o direito de, por exemplo, desenvolver uma política mais 
agressiva para competir no mercado de trabalho por certo tipo de profissionais, ou 
compensar suas vantagens - ou desvantagens - locacionais com salários 
diferenciados. Cabe ao governo, tão-somente, estabelecer os valores mínimos de 
remuneração dos professores, e se reservas o direito de limitar os recursos das 
Instituições que utilizem de maneira inadequada as verbas que recebem. 
Uma política de carreiras como a aqui sugerida requer que os professores 
universitários dos estabelecimentos federais não sejam considerados como 
funcionários públicos, mas recebam um tratamento diferenciado e próprio. 
Finalmente, a autonomia deve ser atributo tanto de universidades públicas quanto 
privadas, e exercida através de mecanismos próprios de autogestão acadêmica, 
administrativa e financeira, estabelecidos em consonância com as respectivas 
instituições mantenedoras. A existência destes mecanismos de autogestão deve ser 
condição indispensável para o reconhecimento de status universitário a qualquer 
instituição de ensino e pesquisa do país. 
3 Alterar os mecanismos de financiamento: Na ausência de sistemas efetivos de 
avaliação, o financiamento do Ensino Superior tem sido feito por critérios históricos 
ou políticos, sem adequada consideração de prioridades e eventual má utilização dos 
recursos públicos. A ampliação de verbas para o ensino proporcionada pela Emenda 
Calmon requer que o financiamento passe a ser feito de maneira mais eficiente, sem 
perder de vista a manutenção da autonomia universitária, mas também sem 
contemporizar com a baixa eficiência no uso de recursos públicos. 
Ao examinar os problemas de financiamento, observa-se que não existem hoje 
mecanismos que incentivem a criatividade , a ação inovadora e o bom desempenho 
operacional. Os custos por aluno e a relação professor/aluno variam 
extraordinariamente entre instituições de ensino público e entre estas e as instituições 
privadas, sem que estas diferenças possam ser sempre- imputadas a melhores 
padrões educacionais ou à existência de pesquisa de qualidade. Não existem, nos 
atuais procedimentos orçamentários das instituições federais, mecanismos 
adequados para o planejamento e analises de custo-benefício. 
Recomenda-se, por isto, a ativação de uma sistemática de orçamento por centros de 
custo, com a identificação de funções e programas, para que todos possam visualizar 
as ações desenvolvidas pelas universidades e suas sub-unidades. A ampliação da 
autonomia na gestão financeira das Instituições de Ensino Superior deve ser 
condicionada a um maior comprometimento com padrões de qualidade e 
produtividade; e padrões de custo modulares poderiam ser estabelecidos a partir da 
avaliação do desempenho das instituições de melhor qualidade. O atual sistema de 
suplementações deve ser eliminado, com os duodécimos reajustados periodicamente 
em função da inflação e de excessos de arrecadação. Os hospitais de ensino, por sua 
importância e peso relativo nos orçamentos universitários, devem ser orçados 
separadamente, com participação do INAMPS. 
O uso eficiente de recursos públicos supõe a utilização apropriada de equipamentos 
e- instalações, redução das exageradas relações professor-aluno e remanejamento 
das vagas, o que poderia resultar em razoável expansão do sistema público, desde 
que aportes adicionais de recursos de custeio e ítens específicos de capital possam 
também existir. 
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Inovações devem ser introduzidas na legislação, condicionando os benefícios fiscais 
hoje atribuídos às empresas privadas para gastos em Educação à participação efetiva 
em sua utilização de universidades credenciadas, bem como permitindo doações 
dedutíveis de impostos a instituições selecionadas. O patrimônio das universidades 
públicas pode ser reforçado com a transferência de ações de empresas estatais, com 
clausulas estritas de inalienabilidade, e à livre utilização de seus dividendos. Uma 
alíquota de 5% no pagamento de royalties e assistência técnica ao exterior deve ser 
estabelecida para o financiamento da pesquisa científica e tecnológica em instituições 
de excelência. O crédito educativo deve ser expandido deforma a ampliar 
efetivamente as possibilidades de acesso às instituições que formam as elites 
dirigentes do país.  
Os professores de nível superior necessitam ser adequadamente remunerados pelos 
trabalhos que efetivamente exercem. Um piso comum deve ser estabelecido e o 
regime de hora-aula extinto, tanto no ensino público quanto no privado. Professores 
que se dediquem de fato à pesquisa ou a atividades administrativas ou de prestação 
de serviços que requeiram dedicação exclusiva devem ser remunerados de acordo 
com isto; aos demais, deve caber somente uma remuneração básica, que supõe o 
envolvimento dos professores com outras atividades extra-universitárias. O atual 
regime de 40 horas sem dedicação exclusiva deve ser revisto. 
A utilização de recursos públicos para o financiamento de estabelecimentos 
particulares deve privilegiar somente instituições de reconhecida qualidade, e desde 
que suas atividades tenham indiscutível interesse social. O controle de preços do 
sistema privado deve se basear em cálculos realistas dos custos do ensino feitos pelo 
CIP e aprovados pelo novo C.F.E., com a participação de um conselho consultivo 
formado por representantes das partes interessadas. O sistema de bolsas de estudo 
para o ensino privado deve ser expandido, destinando-se as bolsas a estudantes de 
instituições de reconhecida qualidade.  
4. Democratizar o acesso ao Ensino Superior: A democratização do acesso ao 
Ensino Superior depende da efetiva universalização do ensino de primeiro grau, com 
recursos específicos a ele vinculados, bem como da eliminação dos obstáculos 
existentes para o acesso ao ensino de segundo grau de qualidade. Neste sentido, é 
um problema que transcende em muito os limites do sistema de Ensino Superior. No 
entanto, existem medidas bastante efetivas que podem ser tomadas neste nível para 
que a democratização da universidade se amplie.  
A primeira medida consiste em melhorar de forma substancial a formação do 
professor. As licenciaturas plenas devem prevalecer, na transmissão de conteúdos 
mais extensos e rigorosos; a formação pedagógica deve corresponder às 
características gerais das clientelas e à compreensão do papel da Educação de 
primeiro e segundo graus; os programas devem ser adaptados às necessidades e 
carências regionais, e cursos de capacitação e aperfeiçoamento devem ser oferecidos 
pelas universidades aos professores de primeiro grau formados ou leigos. A atual 
estrutura dos cursos de pedagogia deve ser revista, no sentido de melhor adequa-la à 
organização do trabalho pedagógico no primeiro e segundo graus, e dando atenção 
apropriada à formação de docentes para a "habilitação magistério" proporcionada em 
nível de segundo grau (antigo curso normal). 
O problema da formação do professor de primeiro e segundo graus é da maior 
seriedade, particularmente em conseqüência da crise que hoje afeta o antigo ensino 
normal. A formação de professores para o primeiro segmento do primeiro grau (antigo 
primário) nos cursos de pedagogia tem sido tratada como mero subproduto das 
habilitações específicas de orientadores educacionais e de outros especialistas. Com 
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isto, o aspecto mais nobre da Educação básica, que é o contato direto com a criança, 
passou a ser o mais desvalorizado. Por outro lado, sabe-se hoje que um grande 
número de professores do antigo curso primário nos grandes centros urbanos do 
Brasil possui cursos superiores, ainda que freqüentemente inadequados ao trabalho 
que desempenham. Seria descabido requerer, no quadro brasileiro atual, nível 
universitário para todos os professores do pré-escolar e do antigo primário; não há 
dúvida, no entanto, de que o envolvimento da universidade com o ensino básico deve 
ser profundamente repensado. 
Em segundo lugar, universidades e centros de pesquisa devem expandir seus 
trabalhos de pesquisa educacional, assegurando a relevância dos temas e a 
aplicabilidade dos resultados. Experiências pedagógicas bem sucedidas devem ser 
avaliadas e divulgadas, e mecanismos ágeis de avaliação e correção de desvios 
devem ser estabelecidos, em articulação com os governos estaduais, municipais e as 
universidades. 
Uma terceira medida consiste na expansão dos canais de acesso ao Ensino Superior. 
Deve-se- ampliar progressivamente o número de bolsas integrais para estudos em 
instituições públicas e privadas, obedecendo-se- ao duplo critério da competência (do 
aluno e da instituição) e da carência de recursos. A oferta de vagas nas instituições 
públicas deve ser expandida na medida das possibilidades e nas áreas de maior 
demanda; e cursos noturnos devem ser introduzidos onde couber, para atender 
estudantes que têm de trabalhar durante o dia, mas cuidando para que se preservem 
padrões de qualidade e competência. Diversas formas de assistência ao estudante - 
médica, dentária, alimentar, habitacional - devem ser também criadas e ampliadas, na 
medida das necessidades. Deve haver lugar, igualmente, para o apoio a atividades 
culturais, esportivas e artísticas de cunho extracurricular.  
Finalmente, formas não-convencionais de ensino de nível superior devem ser 
adotadas, pela utilização de meios eletrônicos, ensino a distancia, intensivo, tutorial, 
etc., tanto em atividades de extensão e aperfeiçoamento quanto em cursos regulares, 
desde que assegurados os padrões de qualidade. 
5. Fortalecer a pesquisa científica e a pós-graduação: É nas universidades 
brasileiras que está concentrado o maior e mais qualificado contingente de 
pesquisadores em ciência e tecnologia do País, e é delas que provém grande- parte 
da melhor pesquisa que o Brasil produz. A Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de- Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES) desenvolveu e 
mantém um sistema permanente de avaliação dos programas de pesquisa e pós-
graduação que goza de merecida reputação na comunidade acadêmica e científica do 
País, tendo demonstrado ser um instrumento de grande importância para seu 
contínuo aperfeiçoamento. 
No entanto, a pesquisa universitária brasileira padece ainda de sérios problemas. Os 
núcleos de pesquisa e pós-graduação são freqüentemente financiados projeto a 
projeto, com recursos externos ao Ministério da Educação, e, por isto, são muito 
instáveis. Os professores pesquisadores não recebem estímulos financeiros e 
reconhecimento diferenciados e adequados a seu desempenho. A distribuição da 
pesquisa científica no país é altamente concentrada, tanto do ponto de vista da 
produção quanto dos recursos. Existem grandes dificuldades para a transmissão do 
conhecimento científico e tecnológico gerado nas universidades à sociedade e ao 
sistema produtivo. O relacionamento entre a pesquisa, a pós-graduação e os cursos 
de graduação é freqüentemente problemático. 
A principal recomendação é o fortalecimento e a expansão da CAPES como 
instituição central do Ministério da Educação para a pesquisa e a pós-graduação. O 
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atual sistema de avaliação por pares de programas e solicitações de apoio deve ser 
consolidado mediante- a constituição de um conselho de alto nível, formado por 
pesquisadores universitários que possam dar legitimidade e continuidade a essa 
experiência. A CAPES deve dispor de recursos mais amplos para proporcionar apoio 
institucional à pesquisa universitária, pelo exame de solicitações individualizadas e 
independentemente dos orçamentos de cada universidade e de eventuais subvenções 
a projetos, oriundas de fontes externas ao Ministério da Educação. Este apoio deve 
cobrir custos de laboratório, biblioteca, contratação de pessoal técnico-especializado, 
etc. 
Um sistema de bolsas de pesquisa semelhante ao hoje mantido pelo CNPq deve 
também ser instituído pela CAPES, com o objetivo de dar aos pesquisadores 
universitários incentivo diferencial. Este sistema deve obedecer a critérios estritos de 
qualidade e desempenho, e ser controlado pelos pesquisadores mais qualificados das 
universidades brasileiras. Um sistema de semestres sabáticos para pesquisadores 
deve também ser introduzido, visando à circulação de pesquisadores entre 
instituições e abrindo possibilidades de atualização e aperfeiçoamento no exterior. Os 
direitos de propriedade intelectual dos professores pesquisadores devem ser 
assegurados. 
Os problemas de eqüidade, concentração e regionalização da pesquisa devem ser 
equacionados mediante atenção especial ao surgimento de grupos emergentes; 
identificação de vocações especializadas e regionais, e incentivo a programas de 
cooperação entre grupos de distinto nível de amadurecimento. A formação de comitês 
assessores de avaliação deve levar em conta, sempre que possível, aspectos 
regionais e de diferenças de orientação acadêmica. Nada disto deve significar, nó 
entanto, o abandono de padrões nacionais de excelência, bem como sua elevação 
progressiva a níveis internacionais. 
A busca de pontes entre a pesquisa universitária e as necessidades econômicas e 
sociais do país não pode ser transformada em cerceamento à pesquisa básica que as 
universidades realizam, que requer apoio crescente do setor público. Isto posto, 
mecanismos jurídicos devem ser estabelecidos para permitir acordos de colaboração 
entre instituições universitárias e outros setores do Estado, da economia e da 
sociedade, e particularmente com os institutos do CNPq; e a flexibilidade 
administrativa e financeira dos institutos universitários de pesquisa deve ser mantida. 
O envolvimento de professores pesquisadores com os cursos de graduação deve ser 
sempre estimulado. Além do ensino regular, os pesquisadores devem participar de 
programas especiais de aperfeiçoamento e reciclagem dos professores de graduação, 
e da introdução à pesquisa científica de alunos que se iniciam nas universidades. 
Além disto, cursos de pós-graduação voltados para a formação profissional e para o 
magistério devem ser criados, como alternativas de valor equivalente aos mestrados e 
doutorados de pesquisa hoje predominantes. 
6. Ajustar o ensino de graduação às necessidades presentes e futuras do País: 
O crescimento da Educação superior tem respondido a uma demanda por Educação 
que, em princípio, cumpre à sociedade atender. No entanto, parte desta demanda se 
explica pela aspiração cada vez mais irrealista aos privilégios das profissões liberais; 
por outra parte, ela corresponde à busca genuína de maiores conhecimentos, 
competência e- oportunidades profissionais. Como o mercado de trabalho resulta de 
uma interação complexa entre grupos profissionais, empregadores e consumidores de 
seus serviços, não é possível planificar o crescimento do Ensino Superior em função 
de supostas "necessidades" do mercado de trabalho. No entanto, é possível 
acompanhar caso a caso a situação profissional das diversas carreiras de nível 
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superior, buscando reorientar a disponibilidade de vagas em cada uma delas. 
Também é possível, com maiores informações à disposição do público e a redução 
dos aspectos corporativos da Educação superior, reduzir a demanda excessiva que 
hoje resulta em níveis inaceitáveis de desistências e reprovações. 
Cabe às universidades buscar os conteúdos de disciplinas e a abertura de carreiras 
que sejam mais adequadas às necessidades do País, e que atendam aos interesses 
de seus alunos. Não parece haver dúvida de que os cursos que dão mais ênfase aos 
conteúdos de formação básica - nas ciências físicas, biológicas, sociais e nas 
humanidades - são os que resulta em pessoas mais bem formadas e polivalentes, e, 
por isto, mais capacitadas para se localizarem em um mercado de trabalho em 
constante transformação. Em contraste, devem ser evitados cursos demasiadamente 
vinculados a profissões muito particulares e de demanda ocasional. A formação 
básica pode ser proporcionada tanto em cursos que resulta em diplomas de 
profissões regulamentadas quanto em cursos genéricos ou de capacitação para a pós 
graduação. Seria importante que estes cursos genéricos se expandissem mais, e que 
uma parte significativa da capacitação profissional hoje dada no nível de graduação 
fosse proporcionada ao nível de pós-graduação. 
Cabe também ao governo, independentemente das iniciativas das universidades, 
desenvolver aquelas áreas de formação que forem consideradas especialmente 
Importantes e necessárias para o País. é o caso da formação de técnicos de nível 
superior em Institutos Superiores de Tecnologia, cuja criação deveria ser estimulada 
pelo governo federal após consulta a especialistas dos diversos setores interessados. 
De nível pós-secundário, com duração típica de três anos, dispostos adequadamente 
ao longo do território nacional, estes institutos, se bem concebidos, poderiam suprir 
necessidades prementes da indústria e das instituições de pesquisa científica e 
tecnológica, bem como criar novas oportunidades de trabalho para importante 
contingente de formados pelas escolas do 2 grau, como alternativa preferida aos 
cursos universitários convencionais. 
Como já foi visto, o sistema de ensino hoje dominante nas universidades públicas 
discrimina contra o estudante que trabalha. Atender ao público diferenciado que busca 
o Ensino Superior supõe desenvolver instituições especializadas e diversificadas. O 
ensino noturno, a universidade aberta, a utilização de tecnologias educacionais 
sofisticadas (como a televisão e os computadores), cursos de reciclagem e 
atualização profissional são modalidades que requerem grandes investimentos de 
tempo e competência na preparação e testagem de materiais pedagógicos e no 
acompanhamento individualizado de alunos, sob pena de se transformarem em álibis 
para o ensino de segunda classe. Instituições de ensino orientadas para este público 
investirão provavelmente muito mais em pesquisa pedagógica do que em outros tipos 
de pesquisa mais características de universidades tradicionais. 
O treinamento profissional e a extensão universitária estão entre os aspectos mais 
negligenciados no Ensino Superior brasileiro. No entanto, eles podem se constituir em 
mecanismos de grande importância para o estabelecimento de vínculos efetivos entre 
o Ensino Superior e a sociedade. A atividade de extensão pode ser utilizada como 
instrumento para alimentar os cursos, currículos e programas com conhecimentos 
oriundos do dia-a-dia da população com a qual o estudante deverá trabalhar, tendo 
portanto grande valor pedagógico, além de proporcionar serviços efetivos. Os 
estágios curriculares, se devidamente supervisionados, são formas válidas de colocar 
os estudantes em contato com a realidade profissional e de relacionar a teoria com a 
prática. 
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Finalmente, os equipamentos universitários podem ser mais bem utilizados do que até 
agora, em benefício do melhor relacionamento das universidades com suas 
comunidades. Isto se aplica às bibliotecas e aos chamados "organismos 
complementares" das universidades - museus, editora, gráfica, teatro - que permitem 
programas de interesse comunitário; aos laboratórios e institutos de pesquisa, que 
podem estabelecer convênios de assistência e cooperação com empresas e 
indústrias privadas e estatais, no desenvolvimento de pesquisas e no treinamento 
formal e informal de pessoal especializado, e no próprio campus universitário, que 
deve deixar de ser um ente fechado em si mesmo, mediante canais que estimulem 
sua intercomunicação constante com a sociedade que o circunda. 
Brasília, 21 de novembro de 1985 

 
RECOMENDAÇÕES   
1. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA: A autonomia universitária foi proclamada na lei do 
Ensino Superior de 1931 e reafirmada nas reformas empreendidas em 1961 e 1968. 
O principio ascendeu mesmo, em alguns Estados, ao  plano constitucional, como é 
exemplo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e a do Estado de São Paulo. 
Todavia, a competência legalmente atribuída a órgãos da Administração Federal em 
matéria de educação e, mais ainda, a prática regulamentar, contribuíram para uma 
disciplina excessiva e uma indevida padronização dos serviços acadêmicos e 
administrativos das universidades, privando-as da liberdade decisória em matéria 
didático-pedagógica, financeira, disciplinar e operacional.  
A reconquista da autonomia universitária em termos reais - e não meramente 
nominais - é um desejo generalizado da comunidade acadêmica. Sem ela, a 
universidade não pode ser, como deve, o locus criativo de ensino, pesquisa, 
extensão, reflexão e critica. A universidade brasileira necessita dispor de liberdade 
para formular seu projeto didático, seu plano científico, sua programação 
ornamentaria e financeira e seus procedimentos de administração. Diante da 
complexidade econômica, cultural e política do País, impor um modelo único de 
universidade é, mais do que comprometer sua liberdade, perverter sua função e sua 
responsabilidade perante a sociedade. Daí o imperativo de que cada universidade 
possa fazer sua própria experiência. A reivindicação da autonomia não isenta o 
Estado de seu dever de educar e de prover meios satisfatórios à prestação do ensino 
em todos os níveis, resguardada a destinação dos recursos públicos mediante 
adequado controle democrático. A autonomia tampouco deve ser entendida como 
uma dádiva que a sociedade outorga ao sistema universitário e a seus diversos 
segmentos. 
A liberdade de planejar e gerir serviços conduz à responsabilidade pelos resultados 
alcançados, exigindo-se uma contrapartida definida em termos de desempenho 
eficiente. Em face do exposto, a Comissão recomenda: (I) as universidades deverão 
ter a liberdade de determinar seus cursos de- graduação e pós-graduação e os 
correspondentes currículos, seus planos de pesquisa e atividades de extensão. As 
instituições isoladas, ou integradas, deverão estruturar seus cursos com a 
intermediação de universidades para esse fim selecionadas. (ii) Caberá ao Poder 
Público responder pela manutenção e desenvolvimento das IES públicas, incluindo, 
em seus ornamentos, sob a forma de dotações globais, recursos destinados a cada 
uma delas e assegurando-lhes a oportuna transferência. A fixação dos recursos deve 
levar em consideração as necessidades da instituição e o resultado da avaliação do 
desempenho de suas atividades. (iii) Cada IES deverá ter o direito de distribuir 
internamente os recursos recebidos, segundo planos e prioridades que estabelecer, 
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sem a limitação de percentuais obrigatórios de despesa. A concessão de outros 
recursos para atividades de pesquisa, pós-graduação e extensão se submeterá a 
mecanismos externos de avaliação. (iv) As IES públicas federais devem ser 
excluídas do processo de supervisão previsto no artigo 26 e seu parágrafo único e 
do sistema de atividades auxiliares, estabelecido nos artigos 30 e 31 do decreto-lei n 
200, de 26 de fevereiro de 1967, que importam limitação à sua autonomia. (v) A 
prática da autonomia deve envolver a participação efetiva de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica na gestão universitária, segundo os procedimentos fixados 
em seus estatutos e regimentos gerais. (vi) As IES devem estabelecer, em seus 
Estatutos, a forma de provimento dos cargos superiores de direção (Reitor e Vice-
Reitor nas universidades; Diretor e Vice--Diretor nas isoladas). Entende a maioria da 
Comissão que, nas instituições públicas, deve ser aplicado o sistema de listas 
tríplices, de modo a permitir a participação do Governo na escolha de- dirigentes de 
entidades que integram o serviço público. 
2. GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONTROLE SOCIAL DA UNIVERSIDADE: A 
proposta de democratização das instituições de Ensino Superior articula-se 
estreitamente com a busca de um contínuo aperfeiçoamento na realização das 
finalidades universitárias específicas, que se expressam na elevação dos níveis de 
qualidade, eficiência e responsabilidade. A democratização será plenamente 
alcançada na medida em que a comunidade acadêmica, por meio dos seus três 
segmentos (professores, estudantes e- servidores técnico-administrativos), tiver 
oportunidade de escolher seus dirigentes e representantes nos órgãos decisórios; de 
participar ativamente nos colegiados e nas atividades universitárias; de obter 
informações fidedignas; e de exercer a avaliação e o planejamento de suas 
atividades. 
a) Democratização interna das IES: O poder universitário está tradicionalmente 
concentrado nos órgãos decisórios superiores. Já que as relações verticais 
predominantes na sociedade brasileira penetraram também nas estruturas 
universitárias, tanto o reitor como os próprios dirigentes das diferentes universidades 
polarizam uma grande soma de poder. Além disso, as escolhas do Reitor, dos Pró-
Reitores ou equivalentes e dos chefes de departamento e diretores de faculdades e 
centros são muitas vezes orientadas por critérios não acadêmicos ou personalistas. 
Embora sejam antigas nos meios acadêmicos do País, as reivindicações de 
democratização da Universidade ganharam intensidade nós últimos tempos, em 
decorrência sobretudo da tomada de consciência e da mobilização das associações 
de professores, estudantes e funcionários. Nesse particular, a Comissão apresenta as 
seguintes recomendações:  (i) As universidades determinarão em seus Estatutos os 
procedimentos para a indicação dos dirigentes na área acadêmica e dos 
representantes nos colegiados. Tais procedimentos devem garantir a participação das 
várias categorias que compõem a comunidade acadêmica (professores, alunos, 
servidores técnico-administrativos). nas proporções definidas por cada universidade. 
Sugere-se ainda o exame da possibilidade de ampliar essa participação aos ex-
alunos, conforme prática aceita e de ampla tradição em vários países da América 
Latina. (ii) Com exceção dos cargos de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor de 
IES isoladas, todos os demais cargos acadêmicos deverão ser designados por meio 
de atos internos da instituição, segundo seus estatutos e regimentos. Os cargos de 
Pró-Reitor, Sub-Reitor ou equivalentes deve ser de indicação privativa do Reitor. (iii) A 
escolha dos representantes de cada segmento nos colegiados será feita em eleição 
direta por seus respectivos pares, de acordo com os procedimentos que cada IES 
determinar. (iv) Devem ser estimuladas, nas IES, a descentralização das 
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competências decisórias e a subordinação das atividades administrativas a serviço 
efetivo da vida acadêmica. (v) Deve ser democratizado o acesso às informações , a 
fim de permitir uma constante interligação das direções com os diversos setores e a 
tomada de decisões com pleno conhecimento de causa. 
b) Competência no ensino e na pesquisa: A política educacional em vigor acirrou 
alguns problemas estruturais da Universidade brasileira. O despreparo de 
professores, a falta de integração entre os vários níveis de ensino e a inadequação 
dos conteúdos do 1 e do 2 graus levaram a uma acentuada queda do nível do ensino 
em geral. Além disso, a inexistência de políticas adequadas nas áreas educacional, 
cultural e científica favoreceu a dependência externa nesses campos, com a 
conseqüente inadequação das teorias, leis e modelos à realidade concreta do País. 
Na qualificação dos docentes, as condições negativas existentes propiciaram um 
desnível entre às distintas regiões do País e entre as IES das capitais e as do interior, 
geraram contratações sem concurso e promoveram a obtenção de títulos mediante 
critérios corporativistas. 
São poucas as universidade que têm conseguido unir o ensino e a pesquisa e, em 
escala ainda menor, a sua integração com a extensão. Na pesquisa, predominaram 
os projetos de unidades mais preparadas e capazes de sensibilizar às agências 
financiadoras, concentrando-se em determinadas regiões mais aparelhadas e, em 
certos casos, em institutos de pesquisa situados fora das universidades. Em face 
disso, os três segmentos universitários vêm pleiteando a melhoria dos padrões de 
qualidade nas pesquisas enquanto garantia da realização dos objetivos acadêmicos; a 
necessidade de avaliação do desempenho funcional e acadêmico; a valorização da 
titulação; pesquisas mais institucionalizadas; e uma justa distribuição dos recursos 
pelas distintas regiões e pelas diversas IES. 
Sobre a matéria, a Comissão apresenta as seguintes sugestões: (i) O Ministério da 
Educação, através de suas instâncias competentes, deve garantir os meios 
necessários à melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa nas instituições de 
Ensino Superior. (ii) É necessário estabelecer critérios objetivos e mecanismos 
apropriados para a avaliação e planejamento de todas as atividades universitárias, de 
modo a reforçar nelas a convivência e o mérito acadêmicos. Essa avaliação deve ser 
feita com a participação de personalidades do mundo acadêmico estranhas à 
instituição avaliada. (iii) Respeitada a liberdade de pesquisa, devem-se estabelecer 
prioridades de interesse social, científico e acadêmico. Recomenda-se- ainda que, 
nos programas de pesquisa de órgãos do Ministério da Educação e de agências de 
pesquisa de outros Ministérios, Secretarias e Fundações, os recursos sejam 
distribuídos de modo a estimular grupos emergentes, bem como o potencial de cada 
região e de cada instituição em sua região específica É mister propiciar condições 
para que cada IES e a sociedade em geral tenham condições de participar na 
definição dessas linhas de pesquisa e na seleção das prioridades. 
c) Extensão universitária: A extensão universitária no País assumiu formas 
diversificadas, tornando-se assim necessária uma melhor definição de sua natureza. 
Em termos gerais, a extensão tem englobado atividades que envolvem estágios 
curriculares, trabalhos de consultoria e assessoria, ações de assistência e 
atendimento social a setores carentes, iniciativas de cunho cultural, cursos de 
diferente teor, treinamentos de capacitação, participação em projetos governamentais 
e privados, visitas de- estudantes a regiões carentes e a campi avançados, etc. No 
plano do ensino, têm sido desenvolvidos cursos e atividades similares para distintos 
segmentos sociais, dentro ou fora dos campi, cujos conteúdos são adaptados às 
variadas realidades e nos quais se busca a inovação das metodologias e técnicas de 
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aprendizagem e comunicação. Na pesquisa, vêm sendo propostas investigações que 
ampliem o conhecimento das questões sociais e forneçam sugestões concretas de 
intervenção social. Tem sido enfatizada a necessidade de uma socialização crescente 
dos resultados. 
Diante disso, a Comissão recomenda: (i) Considerar a extensão como uma dimensão 
essencial às finalidades das IES, integrada ao ensino e à pesquisa. Efetuar estudos 
sistemáticos para especificar sua natureza e seu significado para o conhecimento da 
realidade. Estimular a atuação das IES nas diferentes comunidades e na sociedade 
em geral, sem perda da sua especificidade. (ii) Encorajar a Participação das IES nos 
planos e programas de desenvolvimento nacional, regional e local. Sugerir ao MEC e 
às Secretarias da Educação entendimentos com outros órgãos governamentais, 
visando à participação das IES em conselhos e colegiados de organismos de 
desenvolvimento regional e estadual, tais como SUDENE, SUDECO, SUDAM, 
SUFRAMA e SUDESUL. (iii) Utilizar bibliotecas, laboratórios, museus, editoras, 
gráficas, teatros e outros serviços complementares das IES de modo a fazê-los 
funcionar também como meios de interligação com a comunidade. (iv) Incentivar o 
caráter multidisciplinar dos programas e projetos de prestação de serviços às 
comunidades. (v) Estimular convênios e projetos com empresas estatais e privadas a 
fim de melhor conhecer o mercado de trabalho profissional, de elaborar subsídios 
para uma política industrial voltada para os interesses nacionais e das maiorias e de 
produzir inovações tecnológicas, sem prejuízo da autonomia 
universitária.PUBLICO/PRIVADO (vi) Rever às concepções de cidade universitária 
como campus fechado, abrindo canais que facilitem sua comunicação com a 
sociedade circundante. (vii) Assegurar, nas atividades de extensão universitária, os 
seguintes objetivos: a difusão dos conhecimentos obtidos: a continuidade dos serviços 
oferecidos à população; a contínua ação recíproca entre a extensão, por um lado, e, 
por outro, o ensino e a pesquisa. 
c) Função social do Ensino Superior: As instituições universitárias, na maioria dos 
casos, estão mais voltadas para a sua dinâmica interna do que para a mudança 
social. A responsabilidade social do Ensino Superior tem múltiplas dimensões. A 
sociedade, na medida em que sustenta a Universidade, tem o dever de lhe exigir 
prestação de contas do ensino e da pesquisa que desenvolve, assim como dos 
recursos que aplica. Embora nos últimos anos tenha crescido o número de 
assalariados que freqüenta cursos noturnos, a tendência predominante ainda não se 
alterou: são poucos os que dispõem das condições sócio-econômicas necessárias 
para o ingresso no Ensino Superior. A sociedade, de algum modo, deve ser retribuída 
pela concessão desse privilégio. De resto, as IES concentram uma massa crítica de 
recursos humanos e materiais que deve ser socializada e difundida. Num país com 
tantas desigualdades sociais e regionais, cabe à Universidade um papel importante no 
esforço para superar essa situação.FUNÇÃO DO ESTADO E DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 
Por isso, a Comissão considera necessário: (i) Integrar a formação profissional com 
uma formação geral, capaz de ampliar os conhecimentos dos alunos e neles m fundir 
um efetivo compromisso social. (ii) Estruturar os cursos, currículos e programas de 
modo a torná-los permeáveis às questões postas pela realidade social; promover 
pesquisa e atividades de extensão que produzam e difundam os conhecimentos em 
função das necessidades da maioria da população. (iii) Expandir e adequar os 
estágios curriculares como forma de por os estudantes em contato com as realidades 
social e profissional e de relacionar a teoria com a prática. 
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e) Controle social: A sociedade deve exercer um controle efetivo sobre o tipo de 
educação veiculado nas IES e sobre o modo pelo qual são aplicados os recursos 
alocados nessas instituições. Contudo, o controle social apresenta dificuldades. A 
primeira delas refere-se ao risco de que tal controle possa ferir a autonomia 
universitária. Porém, na medida em que a autonomia não significa descompromisso 
do Estado e da sociedade para com a educação, é aconselhável uma participação 
exógena - sob formas adequadas - no controle das atividades de Ensino Superior. 
Uma segunda dificuldade consiste em estabelecer qual representação da sociedade 
dispõe de maior legitimidade para exercer o controle social. 
Tradicionalmente, esse controle tem sido realizado pelo Estado, através da aprovação 
dos orçamentos, dos projetos e do exame posterior do emprego das verbas. Coloca-
se, de modo mais concreto, a questão de estabelecer qual é a instância estatal mais 
adequada para atuar diretamente no interior das IES. É importante que organismos da 
sociedade civil participem também do processo de controle social. Verifica-se 
atualmente, nos conselhos universitários de todas as instituições, a presença de 
representantes das classes empresariais. Assim, é perfeitamente legítimo e 
democrático ampliar essa participação da sociedade civil nos conselhos das IES a 
outros segmentos representativos. 
Decerto, o controle social é exercido, de forma ampla, pelas avaliações que a 
comunidade científica e acadêmica faz das atividades de cada IES, bem como pela 
imagem e reconhecimento que elas obtém junto à opinião pública. Contudo, parece-
nos importante examinar a possibilidade de formas mais diretas de acompanhamento. 
Por isso, a Comissão sugere: - Estabelecer mecanismos apropriados para que os 
diferentes setores da sociedade civil possam exercer um efetivo controle social das 
finalidades das IES, sem com isso afetar a sua autonomia universitária. 
f) Revisão dos estatutos e regimentos gerais: Algumas IES já vêm desenvolvendo 
experiências de elaboração e aprovação de estatutos e regimentos gerais com a 
participação dos organismos estatutários ou por meio da constituição de colégios 
especiais. Trata-se de encontrar os meios que assegurem, quando da implementação 
das presentes recomendações, o equilíbrio entre os diversos processos de 
democratização e a conservação do vínculo entre mérito acadêmico e compromisso 
social . 
Por isso, a Comissão sugere: - Que a reformulação dos estatutos e regimentos das 
IES seja aprovada por colégio especial, integrado pelo conselho universitário e 
demais conselhos superiores e por representantes, eleitos para esse fim, de 
professores, alunos e servidores técnico-administrativos. 
3. UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES ISOLADAS DE ENSINO SUPERIOR 
O sistema de Ensino Superior brasileiro tende a ser pensado, normalmente, em 
termos universitários: é nas universidades que se supõe a existência conjunta do 
ensino, da pesquisa e da extensão; são as universidades que recebem autonomia; e 
os títulos superiores dados pelas instituições de ensino do País são, normalmente, 
considerados como "universitários." No entanto, a realidade é que cerca de 70% dos 
estudantes superiores do país estudam em estabelecimentos isolados, sejam eles 
públicos ou privados; e as próprias universidades tiveram, em sua origem, faculdades 
superiores isoladas, que se mantiveram com relativa independência até a Reforma 
Universitária de 1968. Esta discrepância entre o ideal universitário e a realidade do 
ensino em estabelecimentos isolados permite dois encaminhamentos. Por um lado, 
um esforço para levar os estabelecimentos isolados a se unirem em universidades; 
por outro, um reconhecimento da situação diferenciada que existe, e medidas 
apropriadas para lidar com ela. Este documento se encaminha no segundo sentido. 
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a) Os elementos constitutivos das universidades: Uma universidade, tal como 
entendida no Brasil, reuniria pelo menos os seguintes elementos: (I) ela deveria incluir 
uma ampla gama de conhecimentos das áreas técnicas e de saúde às humanidades. 
Este conceito exclui, portanto, universidades dedicadas a áreas específicas de 
conhecimento, como engenharia, saúde ou ciências sociais; (ii) ela deveria possuir 
recursos humanos, materiais e técnicos adequados pára o ensino e a pesquisa de alto 
nível; (iii) estes dois elementos servem de base para o terceiro, que é o da autonomia 
didática, pedagógica, financeira e administrativa. 
Na prática, o "status" universitário tem permitido às instituições de Ensino Superior 
autonomia na criação de cursos de graduação e pós-graduação, no registro de 
diplomas e no credenciamento de seus professores. As universidades federais 
também recebem do governo recursos para uma série de encargos e atividades que 
normalmente não estão disponíveis para estabelecimentos isolados. 
b) Os estabelecimentos isolados: Os estabelecimentos isolados constituem uma 
categoria abrangente que, na realidade, engloba instituições de tipo completamente 
distinto. Entre eles, devem ser destacados: (I) estabelecimentos federais 
especializados, com faculdades de medicina e engenharia que não pertencem a 
universidades; (ii) estabelecimentos isolados particulares; (iii) estabelecimentos 
particulares agrupados em fede rações e associações de diversos tipos, ou vinculados 
à instituições mantenedoras comuns. 
Os estabelecimentos isolados incluem, portanto, tanto instituições de alto nível quanto 
de qualidade duvidosa; tanto mantidas pelo governo federal quanto por mantenedoras 
privadas. Seu tratamento legal, no entanto, tem sido similar. Elas não gozam de 
autonomia didática, e funcionam, supostamente, sob a tutela direta do governo. É 
provável que, para as instituições de melhor nível, esta tutela seja desnecessária e 
prejudicial; para outras, ela pode ser insuficiente. 
c) Propostas: As propostas aqui indicadas partem do reconhecimento da situação 
atualmente existente. Parte, igualmente, da idéia de que não tem sentido, na 
realidade, pretender o enquadramento de toda a Educação Superior do país no 
modelo universitário clássico. 
Por um lado, existem em todo o mundo - e o Brasil não seria exceção - instituições de 
Ensino Superior voltadas à formação profissional especializada, e sem pretensão ou 
intenção de desenvolver atividades de pesquisa. Por outro lado, existem instituições 
de alto nível que têm todas as condições para a autonomia didática, científica e 
administrativa, mas que, por sua vocação, não se interessam por atuar em 
determinadas áreas de conhecimento, e por isto não recebem o título de universidade. 
Não há dúvida, no entanto, que o requisito da "universalidade de conhecimento", que 
fazia parte da definição clássica das universidades tradicionais, já no se aplica da 
mesma forma nos dias de hoje, quando, por um lado, as diversas áreas de 
conhecimento quase não se comunicam de fato nas modernas "multiversidades"; e 
quando, por outro, especializações são inevitáveis, e as divisões clássicas entre 
humanidades, ciências exatas e ciências biológicas já são precárias. 
Diante desta situação, a Comissão apresenta as seguintes propostas: (i) Caberá ao 
Conselho Federal de Educação renovado o reconhecimento do "status universitário" 
de instituições de Ensino Superior no Brasil, para efeitos de obtenção da autonomia 
didática, administrativa e financeira. (iii) A prerrogativa das universidades 
supervisionarem o funcionamento de estabelecimentos isolados também deveria ser 
assumida gradualmente, por autorização do C.F.E. , mediante a criação de 
mecanismos específicos para este fim. (iv) As Universidades particulares também 
deveriam contar com autonomia didática e administrativa em relação às instituições 
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mantenedoras, semelhante à autonomia das universidades federais e estaduais em 
relação aos respectivos governos. (v) O reconhecimento do "status" universitário deve 
basear-se, essencialmente, na capacidade de autogestão acadêmica e administrativa 
dos estabelecimentos de ensino, o que implica na existência de pesquisa de alto nível 
e correspondentes recursos técnicos, humanos e administrativos. O requisito formal 
da abrangência deve ser abandonado, terminando assim a equivalência equivocada 
entre universidade e "universalidade"; o "status" universitário pode ser concedido 
tanto a universidades clássicas como, por exemplo, a Institutos de Tecnologia ou de 
Ciências Médicas de alto nível e grande complexidade. (vi) Instituições isoladas que 
não tenham condições ou vocação para se constituir em universidades deveriam obter 
um "mandato universitário" de universidades geograficamente próximas, sejam elas 
públicas ou privadas. Isto significa que estas instituições seriam "acreditadas" 
(reconhecidas) por estas universidades, e funcionariam sob sua supervisão 
acadêmica. Esta supervisão deveria se exercer de diversas formas: - por convênios 
de cooperação técnica e didática entre às universidades e os estabelecimentos 
isolados; - pela aprovação dos currículos, instalações e professores das faculdades 
isoladas pela universidade; - pelo registro dos diplomas dos estabelecimentos 
isolados pelas universidades. 
A idéia básica é que os diplomas expedidos pelos estabelecimentos isolados sejam 
validados pelas universidades, não somente do ponto de vista formal (como já ocorre 
hoje com o registro de diplomas nas universidades federais), mas quanto a sua 
qualidade, de maneira tal que a Escola X, por exemplo. possa anunciar que funciona 
sob a supervisão e com o endosso da Universidade Z. Esta supervisão deveria ser 
feita pelos respectivos departamentos ou faculdades, e ser objeto de convênios que 
despertassem, nas universidades, interesse pela tarefa. 
(vii) outra alternativa, não excludente em relação à anterior, seria a criação de redes 
nacionais ou regionais de instituições isoladas, que funcionassem sob regime de 
supervisão comum. A idéia principal, aqui, seria que a integração dos diversos 
estabelecimentos de ensino se desse pela área de conhecimento, e não pela 
proximidade geográfica de estabelecimentos distintos. Estas redes nacionais ou 
regionais deveriam ter seus órgãos normativos próprios, formados com participação 
das universidades e dos Ministérios e Secretárias da Educação, além de associações, 
Conselhos profissionais e outros setores interessados naquela área específica de 
conhecimento. A estes órgãos normativos caberia a supervisão e o acreditamento dos 
estabelecimentos isolados a eles subordinados. 
(viii) Lugar especial deve ser ocupado por Institutos Superiores de Tecnologia, cuja 
criação a Comissão sugere que seja examinada pelas autoridades governamentais a 
partir de uma avaliação adequada da experiência limitada que o País já possui neste 
campo. É ilustrativa, no caso, a experiência da França, que desde quase vinte anos 
tem uma rica prática neste sentido. Lá, os cursos são concentrados em dois anos ou - 
quatro semestres - , abertos aos titulares de certificados de conclusão de nível médio, 
e correspondem a cerca de 2.000 horas de cursos e trabalhos, com estágios 
obrigatórios no último semestre. A sugestão para o Brasil é que estes institutos 
tenham a duração de três anos, e se dediquem à formação de especialistas em 
tecnologia clássica e avançada em todas as áreas de conhecimento (tecnologias 
físicas, de biologia aplicada, de energia, de informática, de comunicação e 
documentação, químicas, e elétrica e eletrônica), bem como às mais ajustadas às 
regiões em que os institutos se localizem. Estes institutos podem ser criados junto a 
universidades, mas também de forma isolada, e sob coordenação e supervisão de 
organismo federal especificamente capacitado para isto, constituído com a 
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participação dos Ministérios da Educação, Ciência e Tecnologia e Indústria e 
Comércio. 
(ix) As duas formas de acreditação e supervisão acadêmica sugeridas acima (ítens 6 
e 7) não implicam ingerência nos aspectos administrativos e financeiros das 
instituições isoladas que delas participem. No entanto, é claro que a retirada desta 
acreditação deverá trazer conseqüências, que irão desde a perda de validade dos 
títulos até a inabilitação para o recebimento de eventuais subsídios públicos, incluindo 
eventualmente a interdição governamental . Com estas medidas, a autonomia 
universitária seria revigorada, o controle de qualidade dos estabelecimentos isolados 
passaria a se dar de forma efetiva e descentralizada, e todo o sistema de Ensino 
Superior do País se beneficiaria.  
4. ENSINO PÚBLICO E ENSINO PARTICULAR: A questão do ensino 
público versus ensino privado, que no passado se confundia com a polêmica entre 
liberalismo e estatismo, necessita hoje ser colocada em outro patamar de reflexão. 
Nossa história mostra, desde seus primórdios, a presença ativa do ensino particular, 
com destaque para o ensino religioso. Ainda que tenham existido e persistam 
avaliações divergentes sobre seu papel, o fato é que as Constituições anteriores 
sempre garantiram, de uma forma ou outra, a convivência da educação pública com a 
privada. 
Na atual Constituição, o ensino privado está mais uma vez assegurado, sendo 
garantida a liberdade de ensino, condicionada a sua fiscalização pela autoridade 
pública. Ela também atribui à competência legislativa federal a prerrogativa de 
estabelecer as "diretrizes e bases da educação nacional". Dados levantados pelo 
Ministério da Educação para 1983 registram a existência de 615 instituições de 
Ensino Superior privadas, com 60% do total de matrículas, contra 253 instituições 
públicas atendendo os 40% restantes. 
O crescimento do setor privado nos últimos anos suscita interrogações sobre o 
equilíbrio do conjunto. Há setores que criticam a tendência privatizante, que teria sido 
estimulada pela política educacional do governo federal; há os que defendem o ensino 
público e gratuito em todos os níveis; e há, ainda, os que defendem o ensino privado 
como legitimo, exercendo função essencial no sistema educacional brasileiro. Esta 
questão necessita ser examinada à luz da enorme variedade de situações e regiões 
geográficas em que surgiram e se desenvolveram as instituições de ensino privadas, 
o que impede que ela seja tratada a partir da idéia de um modelo único para o Ensino 
Superior em todo o País. 
a) Semelhanças e diferenças entre os dois sistemas de ensino: Existe uma série 
de características que afetam de maneira similar tanto o ensino público quanto o 
privado. Entre elas podemos citar (i) a pouca integração entre o ensino, pesquisa e 
extensão; (ii) o verticalismo nas relações do poder; (iii) o distanciamento das 
universidades em relação à realidade nacional, regional e local; (iv) ociosidade no uso 
de recursos; (v) baixa produtividade no desempenho de atividades acadêmicas de 
uma forma geral. Existem, é claro, exceções localizadas em algumas instituições, ou 
unidades dentro delas, em ambos os setores, e diversas regiões do País. Em alguns 
casos, instituições privadas desenvolvem programas de pesquisa, produção 
acadêmica e formação profissional de alto nível, aproximando-se assim das melhores 
instituições públicas; ao mesmo tempo, a deterioração real dos salários dos 
professores das universidades públicas e a falta de recursos materiais e físicos têm 
aproximado muitas instituições federais das dificuldades experimentadas pelas 
instituições privadas. 
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Por outra parte, existem importantes diferenças de desempenho entre os dois setores, 
reveladas por indicadores estatísticos de vários tipos. O ensino público se destaca 
pela produção de pesquisas e pela melhor infra-estrutura de apoio para os 
professores, alunos e funcionários, e por exibir números mui to maiores de alunos por 
professores e funcionários. O ensino privado exibe custos inferiores na relação 
professor/aluno e funcionário/aluno e nos custos por aluno. Algumas das principais 
diferenças entre o ensino público e privado podem ser observadas no quadro a 
seguir:   
  Ensino Público   Ensino Privado  
Total de alunos  39,2%   60,8%  
Total de professores  57,9%  42,1%  
áreas de conhecimento (número de 
alunos):      

Ciências Biológicas e Saúde  56,7%  43,3%  
Ciências Exatas e Tecnológicas   42,7%   57,3%  
Ciências Agrárias  86,3%   13,7%  
Ciências Humanas e Sociais  25,4%  74,6%  
Letras   34,1%  68,2%  
Artes   49,4%   50,6%  
cursos de licenciatura  30,7%  69,7%  
 Fonte: Raul Tramontin e Ronald Braga, "O Ensino Superior Particular no Brasil; 
Traços de um Perfil". Em Cândido Mendes e Cláudio Moura Castro, (org.), Qualidade, 
Expansão e Financiamento do Ensino Superior Privado. ABM/ Educam, 1984 (dados 
de 1980). 
Os dados mostram que o ensino particular é o grande responsável pela formação de 
professores para o ensino de primeiro e segundo graus (cursos de licenciatura) 
particularmente nas áreas de ciências sociais e humanas e em letras. É de se supor 
também que um número significativo dos cursos em ciências biológicas e exatas no 
setor privado seja de formação de professores de nível de 2 grau e não de médicos 
ou engenheiros. As licenciaturas em ciências humanas e letras não exigem, em geral, 
equipamentos e materiais pedagógicos dispendiosos, e permitem um grande número 
de alunos por professor. No entanto, existem instituições particulares com programas 
de qualidade em pesquisa, produção acadêmica e formação profissional de alto nível . 
b) Recursos públicos para escolas particulares: A deterioração progressiva da 
situação econômico-financeira do setor privado, agravada pela migração de seus 
alunos à instituições públicas, pelo controle governamental de seus preços, pela 
ausência de incentivos fiscais à educação paga (exceto as deduções do imposto de 
renda) e pela eliminação de bolsas de estudo do salário-educação, tem colocado na 
ordem do dia a questão do subsídio público ao Ensino Superior privado. Algumas 
universidades privadas, entre as quais o subconjunto das universidades particulares 
confessionais, tendo em conta seu porte e as atividades que desenvolvem nas áreas 
de pesquisa, ensino e pós-graduação e serviços na área social, procuram definir-se 
como "comunitárias" e reivindicar para si um tratamento especial por parte do 
governo. Estas universidades enfrentam uma situação sem saída enquanto 
permanecerem as atuais condições de conflito entre, por um lado, as reivindicações 
de professores e funcionários por melhores salários e condições de trabalho e, por 
outro, demandas dos alunos por menores custos ou congelamento de taxas e 
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mensalidades. Para tentar contornar essa situação, universidades católicas 
propuseram a criação de um sistema especial que lhes permitisse receber verbas 
orçamentárias federais, evitando assim a imprevisibilidade gerada pelas oscilações e 
atrasos nos poucos subsídios que lhe são propiciados. 
Enquanto o setor privado enfrenta estes problemas, no setor público critica-se 
duramente a tendência privatizante da política educacional dos últimos anos, o 
descaso do governo para com a rede pública de ensino, a queda acentuada dos 
recursos recebidos, favorecendo a saída de professores para as empresas e para a 
rede privada, gerando o desestímulo e levando à perda de qualidade do ensino. Nesta 
perspectiva, o subsídio ao ensino privado é visto como prejudicando ainda mais um 
ensino público já depauperado. 
Diante desse quadro e da necessidade de serem estabelecidas diretrizes que possam 
ser rapidamente implementadas, a Comissão faz as seguintes recomendações gerais: 
(i) Que a nova Constituição assegure a responsabilidade do Estado pela educação em 
todos os seus níveis; (ii) Que a nova Constituição mantenha a liberdade de ensino e o 
pluralismo de pensamento, possibilitando a iniciativa particular nos diferentes ramos 
de ensino; (iii) Que a nova Constituição assegure a manutenção e a expansão 
quantitativa e qualitativa do ensino público em todos os níveis do ensino, visando à 
sua democratização; (iv) Que sejam garantidos e tornem-se disponíveis recursos 
adequados à educação nos montantes atribuídos pela Emenda Calmon à União, 
Estados e Municípios, considerando-se esta garantia como preceito constitucional; (v) 
Que os recursos públicos destinados às instituições de Ensino Superior sejam geridos 
de forma democrática, com participação da comunidade universitária e garantindo-se 
sua utilização no interesse público. 
Tendo em vista a existência de instituições particulares de porte e padrões de 
qualidade reconhecidos, e que vêm sendo subsidiadas pelo Estado de forma 
aleatória, a Comissão faz as seguintes recomendações específicas: (i) Que seja 
criada, por lei, a possibilidade de que instituições particulares de Ensino Superior 
reconhecidas pelo seu padrão de qualidade, sejam consideradas como entidades de 
utilidade pública educacional, para efeito de obtenção de recursos públicos; A 
legislação deverá estabelecer: - os requisitos mínimos exigidos para seu reconheci 
mento como entidade desta natureza; - a forma pela qual este reconhecimento será 
feito. Em princípio, esta função deverá estar sob a responsabilidade do Conselho 
Federal de Educação, reformulado no sentido proposto pela Comissão; - os 
mecanismos de acompanhamento que assegurem a permanência dos requisitos de 
qualidades exigidos. (ii) Que as instituições privadas que recebam apoio público na 
forma indicada acima tenham suas atividades sujeitas a controle social efetivo; (iii) 
Que o crédito educativo seja ampliado e o sistema de bolsas de estudo expandido, 
segundo critérios a serem estabelecidos pelos Conselhos Federal e Estaduais de 
Educação. 
c) Instituições mantenedoras: O papel desempenhado pelas instituições 
mantenedoras de estabelecimentos de ensino privado tem sido questionado, quanto a 
sua interferência acadêmica e administrativa nas instituições, assim como quanto a 
seu relacionamento com as autoridades e setores do Ministério da Educação, 
Secretarias e agências financiadoras. As críticas mais incisivas se dirigem ao 
cerceamento que exercem sobre a autonomia acadêmica, assim como aos eventuais 
usos de artifícios legais na gestão de recursos, com orçamentos que permanecem 
normalmente desconhecidos pela comunidade acadêmica interessada. No caso de 
instituições confessionais, coloca-se a questão de eventual limitação da liberdade 
acadêmica, com o objetivo de preservar a orientação doutrinária ou filosófica da 
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mantenedora. Esta questão tem levado muitas destas mantenedoras a não aceitarem 
a criação de associações de professores e funcionários, frustrando desta forma o 
processo de democratização interna de suas instituições. Sem prejuízo da 
necessidade de um exame mais profundo desta questão, a Comissão apresenta as 
seguintes sugestões: 
(i) as mantenedoras devem respeitar a autonomia universitária e aceitar e estimular a 
democratização das IES sob sua responsabilidade; 
(ii) as mantenedoras em que prevalece a direção centralizada em pessoas físicas 
devem rever seus estatutos de forma a assegurar a participação de representantes 
dos vários setores da instituição mantida; 
(iii) o custeio do ensino privado deve ser atendido com contribuição dos alunos e das 
comunidades envolvidas, e com recursos próprios das instituições mantenedoras. 
5. REFORMULAÇÃO DO C.F.E. 
O Conselho Federal de Educação, tal como os colegiados que o antecederam desde 
1911, é um órgão de assessoramento do governo, de caráter técnico, integrado na 
estrutura do Ministério da Educação. Sua atual competência é múltipla. Participa do 
controle da expansão do sistema federal de Ensino Superior, mediante pareceres 
sobre autorização é reconhecimento de cursos de instituições privadas, 
reconhecimento de cursos públicos e de universidades, e credenciamento de cursos 
de mestrado é doutorado. Exerce, igualmente, o controle de legalidade no sistema 
federal, por intermédio de recursos de decisões finais das IES e propostas de 
intervenção em casos de grave irregularidade, após inquérito administrativo, cabendo 
ao Ministro da Educação designar o interventor. Goza, ainda, de poder normativo em 
matérias específicas indicadas em lei. 
O provimento dos cargos de conselheiro - que hoje é de livre escolha do Presidente 
da República - deve recair em pessoas de "notável saber e experiência" em matéria 
de educação, atendendo a critério de distribuição representativa das diversas regiões 
do País, os diversos graus de ensino e o magistério oficial e particular. 
No entanto, a experiência acumulada na prática da atual competência é composição 
do CFE, no juízo de expressiva maio ria dos que participam da atividade educativa, 
tem revelado que ele deixou de ser representativo dos movimentos é dos ideais ré 
clamados pela comunidade acadêmica. 
A discricionaridade na escolha de seus membros, apesar do pressuposto de notável 
saber e experiência em educação, e da observância de critérios de distribuição 
regional ou por níveis de ensino, retirou-lhe a plena legitimidade como expressão dos 
diversos componentes do universo do Ensino Superior. Além do mais, expõe o CFE a 
nomeações decorrentes das mais variadas pressões políticas e de critérios às vezes 
duvidosos. 
Assim, o CFE vê hoje abalada sua credibilidade perante a comunidade acadêmica, 
enquanto órgão responsável pelo desempenho qualitativo do sistema de ensino em 
todos os graus. Embora sua competência legal tenha sido ampliada progressivamente 
nos últimos dezessete anos, disso não decorre que o CFE tenha contribuído 
decisivamente para a melhoria do sistema brasileiro de educação. Tanto a legislação 
ordinária e constitucional, como sua prática, foram incapazes de torná-lo imune a 
interesses corporativistas, levando-o a configurar os saberes de forma a que viessem 
a servir à regulamentação das profissões e a clivagens do mercado de trabalho. 
Nisso, convém salientar, também às universidades detêm parcela de 
responsabilidade. 
São essas as razões pelas quais se impõe criar mecanismos novos e eficazes que 
possam acender um sopro autêntico de renovação. Um CFE reformulado e dinâmico 
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poderá converter-se em viga mestra no processo de revitalização, reorganização e 
resgate da legitimidade do sistema nacional de educação, abrindo caminho, por um 
lado, para uma efetiva autonomia do Ensino Superior e, por outro, zelando pela 
melhoria de seus padrões de qualidade. 
No entanto, uma reforma dessa amplitude somente será produtiva quando obtiver 
apoio e colaboração no cumprimento de seus novos objetivos. E estes, por sua vez, 
somente poderão ser alcançados de modo pleno se estiverem relacionados a 
demandas e anseios vigentes no País. Tais anseios e demandas são basicamente 
inspirados por três fontes: os movimentos dos docentes, estudantes e funcionários, os 
quais ultrapassam seus interesses específicos para trazerem idéias ao debate sobre o 
Ensino Superior; a rede universitária de ensino, conservando a tradição e produzindo 
novos conhecimentos; a administração governamental, procurando equacionar os 
problemas da educação como um todo e como parte do processo de desenvolvimento 
nacional; tal administração se relaciona com os grupos pensantes tanto para recrutar 
seus membros quanto para aurir, neles, sua legitimidade. 
Face a essas considerações, a Comissão apresenta a seguinte proposta de 
reestruturação do CFE: 
(I) No tocante à competência, deve o CFE ser liberado de atribuições rotineiras, 
cabendo-lhe fixar diretrizes a serem executadas, em casos concretos, por órgão 
adequadamente habilitado na administração superior do MEC. 
O CFE deverá exercer, basicamente, atividades de assessoramento ao Governo 
Federal no planejamento nacional e na política de desenvolvimento da educação, 
inclusive em matéria orçamentária e de financiamento. Sua presença deve ser a de 
um fórum privilegiado de estudo e diagnóstico da realidade educacional e de 
orientação dos programas setoriais de governo que devem atender, em sua plenitude, 
às demandas da sociedade. 
Para que possa desempenhar esses papéis, o CFE terá de estabelecer mecanismos 
de avaliação permanente do sistema brasileiro de educação, com apoio de 
comissões ad hoc de especialistas por ele designados - mecanismos esses que 
somente terão legitimidade se forem inter-pares. Apenas assim é que o CFE, isento 
de influências indébitas, poderá servir de canal de comunicação e de informação entre 
o governo e a comunidade acadêmica para a proposição de políticas educacionais de 
médio é longo prazo. 
(ii) No tocante à composição, os imperativos de representatividade de todo o sistema 
de ensino brasileiro exigem maior participação da comunidade na escolha dos 
membros do CFE. Com esse propósito, sugere-se que o colegiado seja elevado a 
trinta membros, de notório saber na área da educação, escolhidos de tal forma que se 
estabeleça um equilíbrio de representantes das diversas regiões do País, por um lado, 
e dos ensinos de 1, 2 e terceiro graus, por outro. 
A escolha desses membros, a serem nomeados pelo Presidente da República, 
obedecerá aos seguintes critérios: a) 10 professores, representantes das 
universidades, escolhidos a partir de lista tríplice elaborada por um colégio eleitoral 
composto por elas; b) 8 personalidades de reconhecido valor acadêmico e científico, 
indicadas a partir de listas tríplices elaboradas pelas sociedades científicas de âmbito 
nacional, especificadas para esse fim pelo Governo Federal; c) 4 representantes das 
escolas superiores isoladas, escolhidos a partir de listas tríplices formuladas por um 
sistema de consultas; d) 4 representantes do primeiro e segundo graus, indicados 
pelo Ministro da Educação; e) 4 representantes indicados, respectivamente, pelas 
entidades nacionais de docentes do Ensino Superior, de docentes de primeiro e 
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segundo graus, dos estudantes universitários e dos servidores técnico-
administrativos. 
O mandato dos conselheiros será de quatro anos, permitida uma recondução, salvo o 
dos representantes especificados na alínea "e", que será de dois anos. 
(iii) Respeitadas às diferenças regionais e as especificidades dos ensinos de primeiro 
e segundo graus, os Conselhos Estaduais de Educação terão de se adaptar aos 
princípios que inspiram a proposta de reforma do CFE. 
6. A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
a) A necessidade da avaliação: a ausência de padrões: Um dos problemas mais 
graves do Ensino Superior brasileiro nos dias de hoje é que lhe faltam parâmetros. O 
ensino é bom? Tem melhorado ou piorado? É melhor nas instituições públicas ou nas 
privadas? Em São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul? Nas 
áreas técnicas, humanas ou biológicas? Mais ainda, é melhor ou pior de que ponto de 
vista? Da preparação dos alunos para o mercado de trabalho? Da formação de 
profissionais polivalentes? Da formação humanística e crítica? E qual as relações que 
existem entre estas dimensões? Será que um ensino mais profissionalizante é 
necessariamente menos polivalente ou crítico do que o de tipo geral? E finalmente: de 
que depende à qualidade, seja qual for a sua definição: da formação pedagógica dos 
professores? Da pesquisa que a instituição realiza? Da formação prévia e origem 
social dos alunos? Da existência de equipamentos, sala de aulas, bibliotecas, 
computadores? Dos currículos mínimos? Da bibliografia utilizada? 
Quase todos os que se interessam pelo Ensino Superior têm opiniões sobre estes 
assuntos: estas opiniões, no entanto, variam, e não há como distinguir o que é 
verdadeiro do que é simples resultado de preconceitos ou generalizações apressadas. 
A ausência de parâmetros afeta o Ensino Superior sob muitos pontos de vista. Para o 
governo, ela não permite que se tenha uma política racional de alocação de recursos 
públicos, que fortaleça as melhores instituições e induza as demais ao 
aperfeiçoamento. Para professores e administradores educacionais, ela impede que 
saibam exatamente como melhorar suas instituições, quais os falsos caminhos, quais 
as soluções mais promissoras. Para o candidato à universidade e sua família, a 
escolha de uma escola superior e de uma profissão é como uma loteria: os alunos 
decidem suas carreiras baseados em fragmentos de informação, o que explica, em 
parte, a grande frustração e um certo ceticismo que acabam permeando o sistema 
universitário do país. 
Existe hoje, no Brasil, uma crescente consciência sobre a necessidade de 
desenvolver sistemas de avaliação do Ensino Superior. Esta necessidade é sentida 
pela administração federal, para a distribuição racional de seus recursos; pelas 
universidades públicas, que necessitam conhecer a si próprias, e confrontar com 
dados objetivos as críticas que freqüentemente recebem; pelas IES privadas, que 
necessitam evidenciar a qualidade de seu desempenho e sua eficiência no uso de 
recursos; pelos estudantes e suas famílias, que não podem mais contar com 
resultados positivos de seus investimentos em Educação Superior, se mal 
direcionados. 
b) Avaliar o que? Não é por acaso que os parâmetros de avaliação sejam tão 
problemáticos As instituições de Ensino Superior são plurifuncionais, ou seja, buscam 
objetivos freqüentemente conflitivos ou pelo menos não totalmente coincidentes, e 
convivem normalmente com a ambigüidade. Ensino geral, ensino especializado, 
formação de elites, mobilidade social, pesquisa científica, transmissão de valores 
culturais, ambiente de convivência entre gerações, trabalhos de extensão comunitária, 
compensação das deficiências do ensino secundário - esta é somente uma lista 
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parcial das funções que as IES, em seu conjunto, tratam de desempenhar ao mesmo 
tempo. Isto significa que elas não podem ser submetidas aos mesmos padrões de 
avaliação típicos de instituições unidimensionais - como as empresas, voltadas para o 
lucro, ou projetos de engenharia, voltados para a realização de uma obra específica 
com o máximo de qualidade e o mínimo de tempo e custos. 
No entanto, a experiência internacional mostra que, ainda que a avaliação não seja 
simples, os diversos países têm noções bastante claras sobre o desempenho de suas 
instituições de ensino sob diversos aspectos, e não funcionam tão às cegas quanto o 
Brasil. Uma lista parcial de formas de avaliação inclui as seguintes modalidades: 
b.l ) Avaliação dos cursos 
(i) Avaliação por especialistas segundo áreas de conhecimento. Por este mecanismo, 
os diversos cursos em determinadas áreas são avaliados por uma comissão de 
especialistas, que se utilizam de informações de vários tipos para chegar a uma 
opinião. Na maioria dos casos, esta avaliação é feita de forma reputacional, ou seja, 
os especialistas explicitam a reputação que os diferentes cursos gozam em seu meio. 
O Brasil tem tido algumas experiências interessantes de avaliação desse tipo, por 
exemplo, na área de engenharia, e a Secretaria de Educação Superior iniciou, 
recentemente, uma experiência em escala nacional. 
(ii) Avaliação dos recursos físicos, financeiros e pedagógicos das IES. Esta 
abordagem permite aferições quantitativas bastante complexas, cujo impacto sobre a 
qualidade do ensino, no entanto, nem sempre é muito claro, inclusive porque os 
dados normalmente se referem às instituições de ensino como um todo, que podem 
conter em seu interior cursos de qualidade muito distinta. 
(iii) Indicadores de eficiência de diversos tipos: alunos por professor, taxas de 
desistência e repetência, custos financeiros por aluno e professor, etc. Os problemas 
com estes dados são semelhantes aos do item anterior. 
b.2) Avaliação dos alunos 
(i) Avaliação da demanda. Consiste, basicamente, em avaliar os cursos pela demanda 
de alunos, assim como pela qualidade ou formação anterior que estes alunos 
possuem. A suposição é que os cursos com mais candidatos, e candidatos mais 
qualificados, são superiores aos menos demandados, ou demandados por pessoal 
menos qualificado. Esta suposição só é realmente válida se o "mercado" dispuser de 
melhores informações sobre o "produto" que as IES oferecem, e se houver mobilidade 
para que os estudantes possam buscar, nas várias regiões do País, as instituições 
que preferem. Este tipo de indicador é bastante utilizado nos Estados Unidos, onde a 
qualificação dos candidatos é medida por testes padronizados nacionalmente 
(o Scholastic Aptitude Test). Ele permite, inclusive, verificar as tendências da 
demanda no tempo, e a própria variação da qualificação global dos candidatos. No 
Brasil, o que existe de semelhante são os estudos feitos esporadicamente com dados 
dos concursos vestibulares integrados das grandes capitais. 
(ii) Avaliação comparativa dos formados. Por este procedimento, todos os alunos 
formados em determinada área de conhecimento (ou uma amostra deles) são 
submetidos a testes padronizados, que permitem aferir o quanto sabem. Este é, 
possivelmente, o melhor indicador de desempenho dos cursos. Sua dificuldade 
principal consiste em institucionalizar a aplicação dos testes, que em alguns países 
assume a forma de "exames de Estado" ou de exames realizados por conselhos e 
outros tipos de associação profissional. 
(iii) Avaliação das oportunidades de trabalho. Nesta análise, amostras de formados 
são pesquisadas em um esforço para determinar em que medida sua formação 
superior influencia ou não suas oportunidades de carreira. Quando combinados com 
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dados curriculares e de origem sócio-econômica, este tipo de pesquisa permite 
avaliações bastante finas sobre o peso relativo do desempenho educacional na 
determinação das carreiras. O INEP tem apoiado, já há alguns anos, a realização de 
estudos deste tipo. 
b.3) Avaliação dos professores 
(i) Avaliação da pesquisa e da pós-graduação. Este é, sem dúvida, o tipo de avaliação 
mais desenvolvido em todo o mundo, e onde o Brasil já possuí excelente experiência, 
levada a cabo pela CAPES. O problema, no entanto, é que a qualidade dos 
professores dos programas de pós-graduação não é necessariamente um bom 
preditor da qualidade do ensino de graduação, dada a separação que freqüentemente 
existe no Brasil entre estes dois níveis. 
(ii) Avaliação reputacional dos professores. Consiste em verificar a reputação dos 
professores entre seus colegas, por uma parte, e entre os alunos por outra. 
Avaliações de professores por alunos são muito comuns, mas seu sentido real é 
bastante problemático, já que estão sujeitas a fatores que não expressam, 
necessariamente, resultados pedagógicos a longo prazo. Além disto, estas avaliações 
dificilmente permitem comparações interinstitucionais, a não ser como indicadores 
bastante imprecisos de simpatia e satisfação. 
b.4) Avaliação didático-pedagógica do ensino: Esse tipo de avaliação envolve a 
difícil correlação entre o domínio do conteúdo das matérias ministradas e as 
habilidades didático-pedagógica do professor. Compreende vários aspectos, como a 
relação do professor com o aluno em sala de aula, a preparação de aulas e provas, 
etc. A avaliação didático-pedagógica é essencialmente qualitativa, dando pouca 
margem a comparações e generalizações. 
b.5) Avaliação de servidores técnicos e administrativos: Consiste em verificar o 
desempenho funcional, tendo em vista a subordinação das atividades administrativas 
às atividades acadêmicas. É necessário distinguir, aqui, entre os servidores técnicos 
especializados, que trabalham no apoio às atividades de pesquisa, laboratórios, 
bibliotecas, etc., e o pessoal administrativo propriamente dito. A avaliação dos 
técnicos especializados tem implicações diretas para a qualidade da pesquisa e da 
capacidade das instituições proporcionarem ensino experimental e laboratorial; a 
avaliação dos técnicos administrativos tem implicações para o funcionamento 
organizacional das instituições. 
b.6) Avaliação das carreiras: O enfoque, aqui, passa da comparação entre cursos 
na mesma área de conhecimento para a comparação entre carreiras - sua reputação. 
demanda, custos e, sobretudo, os resultados que proporciona a seus formados. Os 
dados, em princípio não são distintos dos anteriormente referidos. 
c) A política da avaliação: quem avalia? Pelas suas implicações, pelo público e 
interesses que envolve, o processo de avaliação tem um importante componente 
político. Para que tal processo tenha efeito, é necessário não só que o trabalho seja 
tecnicamente bem feito, mas que seja considerado legítimo por parte significativa do 
sistema de Ensino Superior e da opinião pública relevante. Algumas respostas 
alternativas à questão de "quem avalia?" são as seguintes: 
c.l ) Auto-avaliação. Por este processo, são as próprias instituições de Ensino 
Superior que se avaliam. As vantagens deste procedimento são os níveis de 
participação e aprendizagem gerados no processo, e a grande legitimidade dos 
resultados entre os participantes. Por outro lado, esta abordagem tende a perder de 
vista um aspecto central de qualquer avaliação, ou seja, o estabelecimento de 
padrões externos de comparação. 
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c.2) A avaliação governamental. As vantagens são a disponibilidade de recursos e a 
autoridade de que os resultados são revestidos, que é função da própria autoridade, 
formal e informal, de que goza a administração. A experiência demonstra, no entanto, 
que as informações de que dispõem as administrações dificilmente permitem 
conclusões satisfatórias sobre a qualidade dos cursos. Isto se deve, em parte, à 
qualidade nem sempre adequada dos dados; mais fundamentalmente, no entanto, 
informações de tipo "objetivo" normalmente obtidas por repartições governamentais 
são inadequadas para o tipo de resultados que se deseja. Por isto, os melhores 
sistemas governamentais de avaliação são os que combinam estes dados com 
aqueles proporcionados pela própria comunidade. 
c.3) Avaliação pela comunidade. Aqui, a avaliação é feita por pessoas ligadas a 
profissão ou disciplina acadêmica dos cursos. Em muitos países, este tipo de 
avaliação é feito regularmente pelas associações profissionais e científicas, ou por 
órgãos governamentais e instituições de pesquisa que se valem de comissões 
especializadas. É um dos tipos mais satisfatórios de avaliação, ainda que sujeito a 
conhecidos "efeitos de halo" (quando a qualidade de alguns cursos, ou da 
Universidade como um todo, é generalizada para os demais cursos) e de prestígio 
(quando reputações, boas ou más, permanecem no tempo apesar das transformações 
da realidade). 
c.4) Avaliações independentes. São avaliações feitas por instituições que não 
dependem nem do governo, nem da comunidade profissional, nem das universidades. 
A vantagem potencial é a isenção, decorrente do prestígio científico e técnico da 
instituição que realiza o trabalho. A desvantagem é a dificuldade eventual dessas 
instituições obterem as informações e o envolvi mento da comunidade profissional e 
científica no processo avaliativo. 
d) Conclusão: o início de um processo: Esta análise buscou mostrar a necessidade 
e a complexidade técnica e política dos processos avaliativos do Ensino Superior. 
Nenhuma das metodologias acima indicada é auto-suficiente, e nenhum dos agentes 
mencionados pode, sozinho, se encarregar de todo o processo. É necessário, para 
que o Ensino Superior brasileiro se desenvolva e melhore seu desempenho, que a 
idéia de avaliação ganhe corpo entre todas as partes envolvidas e que comece a ser 
posta em prática sob as mais variadas formas. Será normal, neste processo, que 
surjam resultados distintos, que em muitos casos refletirão, simplesmente, a 
pluralidade de valores e perspectivas que coexistem na Educação Superior do País. 
Por isto, a Comissão entende que deve caberá ao Conselho Federal de Educação, 
uma vez renovado nos termos por ela propostos, a missão de tomar a iniciativa e dar 
legitimidade e respeitabilidade aos processos de avaliação que venham a ser 
desenvolvidos. Isto não significa que o conselho deva fazer, ele mesmo, as 
avaliações, nem que deva desencadear ao mesmo tempo todas as alternativas aqui 
indicadas. Experiências ora em andamento no Ministério da Educação devem ser 
estimuladas e avaliadas; programas de estímulo à auto-avaliação pelas universidades 
devem ser estimulados; e outras iniciativas podem surgir. 
O essencial é fazer com que estes trabalhos sejam desenvolvidos de diversas formas 
- pelo próprio Conselho, pelo Ministério da Educação, pelas universidades, por 
instituições e equipes independentes, e que os resultados obtidos sejam utilizados em 
benefício da Educação Superior brasileira. 
7. FINANCIAMENTO DO ENSINO SUPERIOR 
O Ensino Superior brasileiro, público e privado, caracteriza-se por uma grande 
heterogeneidade, que a crise econômica só fez acentuar. São múltiplos os papéis 
efetivamente desempenhados pelas instituições de Ensino Superior federais, 
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estaduais, municipais e particulares. É preciso aprender a conviver com esta 
diversidade de formas e funções, extraindo-se dela o melhor proveito, sem querer 
forçar uniformidades institucionais. Embora a autonomia universitária seja 
imprescindível, ela não deve servir de motivo para a omissão do governo federal na 
análise da eficiência dos recursos aplicados, nem para a adoção de uma política 
passiva de provimento dos recursos necessários à manutenção das IES em seus 
baixos níveis atuais de produtividade. Na expectativa da plena aplicação da Emenda 
Calmon, a Comissão procurou definir os problemas de financiamento do ensino que 
merecem atenção prioritária, discutiu as alternativas apresentadas e formulou 
recomendações, sem perder de vista os objetivos maiores de democratização do 
acesso às instituições que preparam as elites dirigentes do País. 
a) Falta de autonomia e flexibilidade administrativa do Ensino Superior público. 
Nossas instituições públicas de Ensino Superior, inclusive os hospitais de ensino, têm 
padecido do mesmo mal sofrido pelas demais organizações de serviço público: seu 
corpo administrativo tem sido estimulado a pautar sua conduta por normas e rotinas 
impostas de fora para dentro. Tudo o que lhes tem sido cobrado diz respeito ao 
cumprimento de formalidades, e nada ou quase nada é cobrado quanto à obtenção de 
resultados, dentro de políticas ou objetivos mais amplos. Como conseqüência, não há 
incentivo nem à criatividade e à ação inovadora, nem ao bom desempenho 
operacional. Se, por exemplo, uma universidade aumenta sua captação de recursos 
próprios, parcela correspondente de recursos do Tesouro lhe é subtraída a título de 
economia, inutilizando seus esforços por recursos adicionais. As instituições 
particulares e municipais dedicadas à Educação Superior exibem níveis de custos por 
aluno e relações professor em exercício/alunos matriculados bem inferiores aos das 
instituições públicas federais e estaduais. Decerto não é possível avaliar a qualidade 
do ensino por tais parâmetros. Vários outros fatores devem ser considerados. Entre 
eles, a infra-estrutura de serviços para professores, alunos e funcionários, que existe 
nas instituições públicas federais e estaduais, mas freqüentemente inexiste nas 
escolas particulares isoladas.. 
A Comissão observou, ainda, uma grande disparidade de custo por aluno entre as 
instituições federais de Ensino Superior, bem como a necessidade da adoção de 
critérios mais objetivos para as dotações orçamentárias. As atuais formas de alocação 
de recursos, por meio de critérios incrementalistas e de uma política de fato 
consumado, fomentam as distorções acumuladas ao longo dos anos, premiando às 
administrações menos eficientes. Por causa da visão limitada das antigas Inspetorias 
Gerais de Finanças e das atuais CISETS, os orçamentos das instituições de ensino 
federais deixaram de ser um instrumento útil para o planejamento e a análise de 
custo-benefício, tornando- se meros mecanismos de controle contábil. Por tudo isso, a 
Comissão apresenta as seguintes propostas: 
(i) Ativação de uma sistemática de orçamento por centros de custos, com identificação 
de funções e programas, para permitir, em nível decisório central, a visualização das 
ações desenvolvidas nas unidades e escolas superiores, e para possibilitar às 
próprias administrações das instituições uma percepção adequada das atividades que 
desenvolvem. 
(ii) Concessão de autonomia financeira, condicionada a um maior comprometimento 
com padrões de qualidade e produtividade Um dos caminhos para o 
redimensionamento das verbas do governo para o ensino seria o estabelecimento de 
módulos padrões de custo. A partir das práticas de instituições públicas ou privadas 
de excelência, seriam estabelecidos custos máximos admissíveis nas diversas 
funções e programas. Unidades e instituições que superassem esses custos deveriam 
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adequar-se aos mesmos num prazo não inferior a dois exercícios financeiros, a fim de 
poderem continuar a utilizar o dinheiro do contribuinte em suas atividades. Atingidos 
os padrões de custo, as unidades e instituições teriam toda a liberdade de utilizar 
como bem entendessem o dinheiro economizado. A excelência, portanto, deve ser um 
pré-requisito para a autonomia. 
(iii) Grande parte das instituições federais de Ensino Superior dispõe de uma infra-
estrutura docente e administrativa capaz de absorver e sustentar uma maior oferta de 
vagas, com redução das exageradas relações professor/aluno hoje existentes. A partir 
de uma decisão política, uma razoável expansão poderia ser implantada em certas 
áreas, desde que ocorra um aporte maior de recursos para outros custeios e ítens 
específicos de capital, com melhor aproveitamento do pessoal docente existente. 
(iv) Expansão do crédito educativo, de forma a democratizar o acesso às instituições 
responsáveis pela formação das elites dirigentes do País. 
(v) Transferencia de ações das empresas estatais rentáveis para universidades 
públicas selecionadas, a fim de dar maior liberdade orçamentária aos centros de 
excelência. Devem-se criar regras limitando severamente a venda dessas ações pelas 
Universidades, permitindo-se, entretanto, a livre utilização dos dividendos recebidos. 
(vi) Revisão da legislação que permite às empresas privadas deduzir, do lucro 
tributável, o dobro dos seus gastos com programas de treinamento de seus 
empregados. Este benefício fiscal, condicionado à participação de universidade 
credenciada como executora e fiscalizadora, deveria ser estendido a convênios 
universidade/empresa para a realização de pesquisas. Dever-se-ia, também, permitir 
às empresas doar um percentual do imposto à pagar a instituições de Ensino Superior 
selecionadas. 
b) Inexistência de incentivos à pesquisa e à prestação de serviços: Durante a 
década de 70, houve um vigoroso aumento na proporção de professores em tempo 
integral nas universidades federais, com o objetivo de concretizar o modelo da 
universidade de pesquisa, inviável com professores de tempo parcial. No entanto, 
devido a um desvirtuamento da proposta, passou-se a remunerar um tempo que o 
professor passaria na universidade, além do necessário para preparar e ministrar 
aulas, sem que assumisse atividades de pesquisa. 
Estima-se que somente um quarto da carga horária contratada dos professores de 
tempo integral e dedicação exclusiva é destinado às atividades de ensino. O restante 
do tempo seria para preparação de aulas, orientação dos alunos, atividades de 
pesquisa, extensão e prestação de serviço. 
Muitas vezes, porém, dada a quase inexistência de atividades docentes de extensão e 
em face da escassa produção de pesquisa, constata-se um excesso de horas 
docentes contratadas mas não utilizadas na prestação de serviços na instituição (com 
exceção de algumas áreas, como as de saúde, tecnologia e agronomia, nas quais é 
freqüente a prestação de serviços sem qualquer remuneração adicional). Esta 
situação parece resultar da projeção errônea para o universo do ensino público 
brasileiro da associação ensino- pesquisa necessariamente existente em 
universidades de excelência. Mais de 60% dos professores das universidades 
federais não têm mestrado, enquanto metade dos mestres e doutores jamais publica 
alguma coisa. Pesquisadores não se improvisam nem se criam por decreto. Portanto, 
não faz sentido remunerar como pesquisadores professores que sequer receberam 
formação para tal. 
Por isso, a Comissão apresenta as seguintes propostas: 
(i) As instituições de Ensino Superior devem remunerar adequadamente como 
professores / pesquisadores e professores - prestadores de serviços os docentes que 
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comprovadamente exerçam essas atividades. Esta remuneração consistirá num 
salário-base, adicionado de complementações correspondentes às atividades de 
pesquisa e de prestação de serviços. Aos professores que não exerçam atividades de 
pesquisa e de prestação de serviços, será atribuído exclusivamente o salário base. 
(ii) Garantia da existência de verba para a manutenção das complementações 
salariais dos pesquisadores de fato, dos professores prestadores-de-serviços e do 
pessoal técnico-administrativo de apoio altamente qualificado. Ademais, os recursos 
que possibilitem a pesquisa e a prestação de serviços devem ser também garantidos. 
(iii) Criação, por emenda constitucional, de um imposto sobre a remessa de royalties e 
assistência técnica, com uma alíquota de 5% com arrecadação vinculada ao 
financiamento de pesquisa científica e tecnológica em instituições de excelência. 
c) Inadequação das suplementações aos orçamentos 
As suplementações anuais aos orçamentos das universidades visando a compensar 
os efeitos da inflação costumam ser aleatórias e, muitas vezes, até mesmo maiores 
do que o orçamento inicial. Já o financiamento dos hospitais públicos de ensino 
provém, essencialmente, de duas origens: os Ministérios da Educação e da 
Previdência e Assistência Social. O financiamento do MPAS para os hospitais de 
ensinos é feito mediante convênio para a prestação de serviços a previdenciários. A 
composição do orçamento do INAMPS, contudo, tem revelado a prioridade concedida 
à assistência médica privada. Como os recursos do MEC e MPAS são insuficientes, 
os hospitais de ensino, na sua totalidade, têm vividos em crise crônica, com surtos 
agudos. As verbas não crescem nem mesmo em proporção às taxas de inflação, 
inferiores à elevação dos custos hospitalares. Essa situação tem levado à queda dos 
padrões de qualidade, com sérios reflexos nas atividades assistenciais e educacionais 
e, até mesmo, à desativação total ou parcial de muitos hospitais por prolongados 
períodos. 
Diante disso, a Comissão sugere: 
(i) Manutenção de orçamentos atualizados, sem dependência de suplementações. Os 
duodécimos para custeios e capital deveriam ser corrigidos periodicamente, levando 
em conta a inflação correspondente e os eventuais excessos de arrecadação. 
(ii) Prioridade para os hospitais de ensinos pertencentes à rede pública na 
composição do orçamento do INAMPS. O reajustamento das tarifas de retribuição de 
serviços dos hospitais de ensino, arbitrado pelos MPAS, já está sendo, em 1985, 
equiparado ao da rede hospitalar privada (ao contrários do que vinha sucedendo nos 
últimos anos). Mas é preciso ir além e, mesmo que parcialmente, repor as perdas dos 
hospitais da rede pública. 
d) Recomendações para o apoios ao ensino privado de qualidade 
A utilização dos recursos públicos em escolas particulares, a título de auxílios e 
subsídios, deverá privilegiar apenas as instituições de ensino de reconhecida 
qualidade e que se submetem a um controle social efetivo de suas atividades. No 
atual momento nacional, de controle generalizado de preços, a determinação das 
anuidades cobradas pelas instituições de ensinos superior privadas deverá ser de 
competência do CFE com o apoios técnico do CIP, a partir de um cálculo realista dos 
custos do ensino. O departamento do CIP encarregado destes cálculos terá de 
constituir conselhos consultivos compostos de representantes das diversas partes 
interessadas. 
Recomenda-se a expansão do sistema de bolsas destinadas a estudantes de escolas 
particulares de reconhecida qualidade, segundos critérios estabelecidos pelos 
Conselhos Federal e Estaduais de Educação. 
8. ARTICULAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR COM OS GRAUS ANTERIORES 
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A reforma do Ensino Superior não pode ser tratada isoladamente, pois depende da 
ampliação das oportunidades de acesso e da melhoria de qualidade dos graus que o 
antecedem. Manter a fragmentação entre os três graus é reforçar e repetir equívocos 
do passado. A democratização das IES requer, entre outras condições, que a base do 
sistema educacional - sobretudo nos que diz respeito à escolaridade obrigatória - seja 
efetivamente acessível a todos. Apesar do crescimento quantitativos do ensinos 
fundamental nos anos recentes, são conhecidos os dados implacáveis do número de 
analfabetos e semi-analfabetos ainda existentes no País. Além disso, os fenômenos 
da repetência e da evasão no primeiro grau continuam desalentadores. 
A própria melhoria qualitativa do terceiro grau, embora dependa de medidas restritas 
ao seu âmbito, só poderá ser plenamente atingida quando os egressos do primeiro e 
segundo graus tiverem garantida a aquisição dos conhecimentos e habilidades que 
são pré-requisitos para o bom desempenho acadêmico no Ensino Superior. Todavia, 
a escola básica brasileira, além de seletiva e excludente, não está conseguindo 
assegurar ainda, nem mesmo aos que nela permanecem, o mínimo indispensável aos 
exercício da cidadania. 
O ensino fundamental, crescendo quantitativamente, perdeu muito da sua 
especificidade, já que a incorporação de amplas camadas até então excluídas, 
concomitante à distribuição desigual de renda, forçou a escola a assumir funções de 
alimentação e assistência social, em detrimento de seu papel de instituição 
transmissora de conhecimentos. A perda de qualidade da formação dos professores, 
a fragmentação do currículo, o aumento de vagas à custa dos desdobramentos de 
períodos, a deterioração da rede física e o aviltamento tanto do salário quantos das 
condições de trabalho do magistério estão entre os vários fatores a destacar como 
responsáveis pela desastrosa situação do ensinos de primeiro e segundo graus nos 
País 
Mesmo à minoria capaz de ultrapassar a barreira do ensino fundamental não se 
assegura o prosseguimento de estudos no 2 grau. Este cresceu em proporções ainda 
menores do que o números de egressos da escola básica, além de haver perdido sua 
característica de formação geral e propedêutica, sem que se tenha conseguido 
implementar com sucessos a proposta profissionalizante. 
Torna-se urgente, portanto, a definição de uma política educacional em condições de 
considerar o conjunto dos problemas do ensino nos País e de aplicar medidas efetivas 
para universalizar o ensino obrigatório, seja superando os déficits quantitativos ainda 
existentes, seja promovendo uma melhoria da qualidade, que assegure a 
permanência por 8 anos na escola. Ao mesmo tempo, é preciso ampliar o acesso ao 2 
grau e rever seu papel na estrutura do sistema de ensino do País. Sobretudo no que 
diz respeito à escolaridade obrigatória, são necessárias diretrizes nacionais 
destinadas a preservar as peculiaridades culturais regionais e, ao mesmos tempo, 
garantir a todos um mínimo comum de conhecimentos e habilidades necessários à 
formação da cidadania brasileira. 
A ampliação da rede física de molde a assegurar uma jornada escolar de duração 
satisfatória; a regularização da trajetória escolar no 1 grau; a revisão dos conteúdos 
curriculares e programáticos; a melhoria do material didático; a valorização do 
magistérios de primeiro e segundo graus; essas medidas se incluem, com destaque, 
entre as muitas ações inadiáveis para o cumprimento das metas de quantidade e 
qualidade nos graus de ensino que antecedem o superior. 
Cabe ainda lembrar que a eficácia de todas essas medidas está na estreita 
dependência de sua adequação às necessidades e características das camadas de 
mais baixa renda, na medida em que a elas pertencem os alunos atingidos pelo 
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fracasso escolar, indicador da má qualidade do ensino tanto de primeiro quanto de 
segundo graus. 
Ainda que não seja responsabilidade da Comissão de Reforma do Ensino Superior 
expressar recomendações específicas concernentes aos problemas apontados no 
primeiro e segundo graus e as necessárias medidas para solucioná-los, a Comissão 
decidiu não se omitir em relação a esses problemas. Tanto mais que parte da 
responsabilidade na busca e encontro das soluções cabe ao Ensino Superior, 
encarregado da formação do magistério de primeiro e segundo graus e-/ou dos 
professores dos futuros professores das séries iniciais da escolaridade obrigatória. 
Dois fatores respondem em boa parte pela má qualidade do ensino de primeiro e 
segundo graus. 
Por um lado, o precário domínio do conteúdo, tanto no que diz respeito à extensão 
quantos ao rigor, e o descompasso entre a formação específica e pedagógica dos 
profissionais que as IES habilitam para dar aulas nos primeiro e segundo graus; por 
outro, a desvalorização e o desinteresse pela profissão de professor, resultantes das 
más condições de trabalhos e salário, mas quase sempre reforçados pelo 
desprestígio e má qualidade dos cursos de formação do magistério nas IES. 
Nos últimos anos, estudos e debates sobre os cursos de pedagogia e demais 
licenciaturas vêm sendo realizados nos País. Algumas conclusões apontam, por 
exemplo, para a necessidade de rever a estrutura e a duração desses cursos, visando 
a assegurar maior domínio dos conteúdos. Outras convergem para a divisão de 
trabalho na escola de primeiro e segundo graus, que há algum tempo vem sendo 
revista, e outras ainda se dirigem para à questão da Habilitação Magistério de 2 grau, 
antigo Curso Normal, como instância imprescindível para à preparação de docentes 
para as séries iniciais da escolaridade obrigatória (e, portanto, de capital importância 
na reformulação do ensinos superior). 
A comunidade acadêmica, não só a da área da Educação, mas também a que 
compõe o currículo do primeiro e segundo graus (História, Geografia, Ciências Física 
e Biológica, Português e Matemática), já vem manifestando há tempos, e de diversas 
maneiras, preocupação com a formação do magistério. Tal preocupação diz respeito à 
necessidade de assegurar domínio mais extenso e rigoroso do conteúdo, bem como 
capacidade de dar a esse conteúdo tratamento adequado às clientelas diferenciadas 
do primeiro e segundo graus e compromisso com a tarefa de transmissão do 
conhecimento organizado à maioria da população. 
Finalmente, não se pode deixar de mencionar a importância da tomada de medidas 
de curto prazo nos sentido de democratizar o acesso ao Ensino Superior, 
independentemente dos resultados de mais longo prazo, que decorrerão da adoção 
de uma política educacional para o conjunto do sistema de ensino. 
Diante disso, a Comissão apresenta as seguintes sugestões: 
a) Ensino de primeiro e segundo graus 
(i) Universalizar o ensino básico pela garantia de acesso - quantidade - e permanência 
- qualidade - de todos os brasileiros, assegurando efetivamente a concretização do 
princípio constitucional de obrigatoriedade e gratuidade escolares de 8 anos. 
(ii) Garantir recursos necessários à expansão e melhoria do ensino de 1 . e 2 graus: 
- cumprindo os dispositivos da Constituição quanto aos percentuais de receita de 
impostos a serem aplicados no ensino; 
- promovendo uma distribuição mais equânime dos tributos, para que os Estados e 
Municípios possam arcar com as despesas desse serviço público fundamental; 
- revendo os critérios de controle de arrecadação, distribuição e aplicação do Salários 
Educação, de modo a dar prioridade ao ensino público; 
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- compatibilizando despesas de investimento com as de custeio, pois estas últimas 
são fundamentais para a manutenção da boa qualidade. 
(iii) Promover, efetivamente, a valorização profissional do magistério de primeiro e 
segundo graus, adotando medidas que se encaminhem - em prazos compatíveis com 
as diversidades regionais - para o estabelecimentos de: 
- planos de carreira nos quais sejam previstos critérios para ingresso e promoção 
isentos de clientelismos e de influências político-partidárias; 
- estatuto capaz de assegurar jornada e regime de trabalho compatíveis com a 
necessidade de preparação da atividade de regência de classe e de 
aperfeiçoamentos profissional; 
- pisos salariais dignos. 
(iv) Ampliar e estimular espaços e canais de participação dos setores interessados da 
sociedade civil nas decisões relativas ao funcionamento e organização do sistema de 
ensino e das unidades escolares de primeiro e segundo graus. 
(v) Traçar diretrizes nacionais para o ensino básico, capazes de garantir a formação 
comum sem prejuízo das diversidades regionais, e de estabelecer com clareza as 
tarefas específicas da escolaridade obrigatória, de modo a articular as ações relativas 
ao ensino propriamente dito com às ações assistenciais, garantindo-se recursos e 
tempos necessários a que estas últimas se realizem sem danos para o trabalho 
pedagógico e docente. 
(vi) Ampliar as oportunidades de acesso ao 2 grau e redefinir sua identidade, de modo 
a assegurar a formação geral. As opções pelos cursos de formação profissional 
devem sempre corresponder às necessidades reais do mercado de trabalho.  
   
b) Formação do professor 
(i) Valorizar a formação do professor nas IES, as quais - a depender de sua estrutura 
própria - deverá garantir: 
- no que diz respeito ao conteúdo, uma aquisição mais extensa e rigorosa, em nível 
de licenciatura plena; 
- no que diz respeito à formação pedagógica, a aquisição de conhecimentos que 
permitam um tratamento metodológico do conteúdo adequado às características da 
clientela do primeiro e segundo graus, bem como a compreensão do papel da 
educação de primeiro e segundo graus; 
- a adequação de seus programas às carências regionais de professores para o 1 
grau, oferecendo- cursos de capacitação e aperfeiçoamento pós 2 grau e para 
professores leigos; 
- oferta sistemática de cursos de reciclagem e aperfeiçoamento aos professores de 
primeiro e segundo graus em exercício. 
(ii) Rever a atual estrutura dos cursos de Pedagogia, visando adequá-los à 
organização do trabalho pedagógico no sistema de ensino e na escola de primeiro e 
segundo graus, bem como à necessidade de formação de docentes para a 
Habilitação Magistério em nível de 2 grau (antigo Curso Normal). 
(iii) Investir em programas sistemáticos de avaliação nacional do ensino de primeiro e 
segundo graus, levantando as experiências bem sucedidas que possam ser 
divulgadas e implantando mecanismos ágeis de correção de desvios, em articulação 
com os Governos Estaduais, Municipais e as Universidades. 
(iv) Expandir os investimentos nas pesquisas educacionais, nas universidades e 
centros de pesquisa, assegurando a relevância dos temas e a excelência e 
aplicabilidade dos resultados. 
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(v) Investir na produção de material didático de boa qualidade e estimular a utilização 
de tecnologias adequadas à melhoria qualitativa do ensino de primeiro e segundo 
graus.  
   
c) Acesso ao Ensino Superior 
(i) Expandir a oferta de vagas nas IES públicas e implantar, quando e onde couber, 
cursos noturnos, levando-se em conta a necessidade de combinar a expansão 
quantitativa com a criação das condições para produzir qualidade e competência. 
(ii) Melhorar a qualidade da formação geral do 2 grau público, a fim de dar a seus 
egressos melhores condições de competitividade no vestibular.  
   
9. ENSINO DE GRADUAÇÃO 
A Comissão reconheceu a importância do ensino de graduação, quer em seu caráter 
terminal, como processo de formação de recursos humanos, quer em termos 
acadêmicos, como etapa prévia ao nível de pós-graduação estrita ou plena. 
Reputou necessário destacar, quanto à estrutura e funcionamento, a relevância dos 
seguintes temas: 
a) Administração dos cursos 
A administração dos cursos universitários, organizados no regime de Faculdade ou 
Escola, era matéria relativamente simples. 
A reforma de 1968, prevendo a Universidade com base no sistema departamental, 
adotou a coordenação didática colegiada como único modelo de integração do 
trabalho de diferentes departamentos envolvidos na administração de um curso. 
As universidades têm procurado atender à exigência legal, sem prejuízo da 
indispensável funcionalidade. Não há notícia, porém, de que o modelo tenha 
alcançado êxito significativo. 
O desafio tem sido o de encontrar a fórmula apta de ação das coordenações 
didáticas, segundo o modelo legal de órgãos de deliberação coletiva (em virtual, mas 
permanente conflito de competência com os departamentos), nos quais as unidades 
responsáveis pela administração do curso possam manter representatividade idônea. 
Em termos formais, o problema da administração dos cursos somente encontrará 
solução com a plena retomada da autonomia universitária, cabendo a cada instituição 
a liberdade de estruturação de seus cursos. 
Com essa finalidade a Comissão recomenda: 
(i) Que as IES, na execução de seus cursos, fortaleçam permanentemente os 
mecanismos integradores da ação pluridepartamental, com base na tradição de 
trabalho, na experiência, nas peculiaridades e no próprio estilo da instituição. 
(ii) Que as universidades promovam a auto-avaliação e auto-revisão de seus 
programas, quanto ao sistema de administração de seus cursos; 
(iii) Que as IES tenham e liberdade de adotar, em seus cursos, o sistema seriado ou o 
sistema de crédito. 
b) Ciclo básico 
Paradoxalmente, em nome da integração, a universidade emanada da reforma de 
1968, terminou bastante segmentada. 
Pretendeu-se prestigiar os estudos fundamentais, seja pela reunião do ensino e da 
pesquisa básicos em um sistema de unidades comuns a toda a universidade, seja 
pela instituição do chamado Primeiro Ciclo de Estudos, precedendo à etapa de 
formação profissional. 
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Na prática, porém, a artificialidade na separação dos ciclos inviabilizou a pretendida 
adequação do conteúdo de conhecimentos básicos às reais expectativas a 
conveniências de aprendizagem da parte profissional. 
É altamente discutível o modelo de ciclo centralizado de estudos fundamentais, que 
não se harmoniza com a continuidade da execução curricular e a formação 
profissional dos alunos. 
conseqüentemente, recomenda-se: 
(i) Reavaliar o ciclo básico, buscando corrigir suas disfunções, de modo a permitir às 
IES, dentro de sua capacidade inventiva a de sua especificidade, a definição do 
próprio modelo organizacional, de acordo com o princípio da autonomia universitária. 
(ii) Valorizar a formação básica dos alunos por meio das seguintes ações: 
a) melhorar a preparação científica a pedagógica da equipe docente de disciplinas 
básicas; 
b) adoção mais ampla da experimentação a da demonstração nas disciplinas que as 
exigirem, com a instalação e manutenção de laboratórios para tais objetivos; 
c) redução de número de alunos por turmas; 
d) ampliação e adequação do sistema de monitorias para as disciplinas práticas, 
entendendo-se este programa como suporte ao esforço de aprendizagem do 
estudante; 
e) tratamento pedagógico da repetência escolar, admitindo-se, inclusive. a adoção de 
regime didático especial para o aluno repetente. 
c) Estrutura departamental 
A criação de departamentos como forma estrutural das universidades foi uma 
conseqüência da expansão dos conhecimentos e do advento da especialização. Sob 
a inspiração dos modelos originais germânico e norte-americano, os departamentos 
por toda a parte se multiplicaram. 
Na universidade brasileira, a estrutura departamental, embora preexistente em alguns 
estatutos e regimentos, foi efetivamente adotada com o Decreto-lei n 252, de 28 de 
fevereiro de 1967, que declara: "O departamento será a menor fração da estrutura 
universitária para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e 
de administração de pessoal" ( parágrafo 1 do apt. 2). A Lei n 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, repete o texto, acrescentando: "e compreenderá disciplinas afins" 
(parágrafo 3 do art. 12). A mesma lei determina: "Fica extinta a cátedra ou cadeira na 
organização do Ensino Superior do país" (art. 33, 3. ). 
Atualmente, há departamentos ligados a escolas. ou a centros, e departamentos inter-
escolares, servindo a várias carreiras profissionais. Essa estrutura, na verdade, é 
mais ou menos inoperante. na maioria dos casos: muitos departamentos 
simplesmente não funcionam, quase não se reúnem, ou não decidem senão sobre 
assuntos meramente administrativos; não têm orçamento próprio. nem dispõem de 
infra-estrutura de apoio. 
São inegáveis algumas vantagens da estrutura departamental, que substituiu o regime 
de cátedras, modificando o sistema de poder dentro da universidade e procurando 
torná-la mais democrática. Entre outras, citam-se: a aproximação de áreas afins de 
conhecimento, organizadas em disciplinas; a flexibilidade que se afirma no direito de 
criar, transformar ou substituir disciplinas; a reunião de recursos humanos e materiais, 
potencializando as possibilidades para o ensino e a pesquisa. 
Entretanto, com o tempo, acentuaram-se muitos inconvenientes dessa estrutura: a 
tendência dos departamentos a se tornarem auto-suficientes e fechados em si 
mesmos; a transformação de alguns em verdadeiras super-cátedras; a falta de 
coordenação entre os vários departamentos, prejudicando a integração do ensino; a 
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multiplicação excessiva de disciplinas, fragmentando o conhecimento e concorrendo 
para criar uma verdadeira "patologia do saber". 
A multiplicação excessiva do número de departamentos dentro de uma faculdade, ou 
universidade, concorre para aumentar tais inconvenientes. Cresce o risco da perda da 
interdisciplinaridade, porque os novos departamentos surgem de disciplinas, ou 
divisões, que se tornam independentes. A conversão de especialidades e sub-
especialidades em departamentos faz perder a base comum, conduz à fragmentação 
no ensino e no treinamento, à menor colaboração na pesquisa. 
Recomenda-se assim: 
(i) Fortalecer a estrutura departamental, sem prejuízo de outras experiências 
alternativas de organização estrutural das IES, de acordo com o princípio da 
autonomia universitária. 
(ii) Atribuir aos departamentos maior poder de decisão na área de sua atuação 
definida em regimento, sem prejuízo da subordinação aos órgãos colegiados 
superiores, nos assuntos de interesse geral da instituição a nos casos de interposição 
de recursos. 
(iii) Assegurar infra-estrutura administrativa aos departamentos e apoio financeiro aos 
seus programas. 
(iv) Organizar os departamentos de grande porte em câmaras para assuntos de 
graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, a fim de criar condições para o 
desenvolvimento de seus programas. 
(v) Conferir aos departamentos, além das atribuições de administração do ensino, o 
papel de um fórum de debates sobre temas de interesse acadêmico.  
   
10. O ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E A PESQUISA CIENTÍFICA 
O ensino de pós-graduação e a pesquisa científica e tecnológica hoje desenvolvidos 
nas universidades brasileiras são de grande importância para o País como um todo, e 
para seu sistema de Educação Superior em particular. É na universidade que está 
concentrado o maior e mais qualificado contingente de pesquisadores científicos do 
País, e é dela que resulta grande par te da melhor pesquisa que o Brasil produz. Os 
programas de pós-graduação formam professores, pesquisadores e profissionais 
altamente qualificados, em condições de contribuir significativamente para a qualidade 
do ensino, da pesquisa e do trabalho especializado em todos os ramos de atividade. 
A Comissão reconhece a importância do trabalho desenvolvido pela CAPES no 
sentido de criar e manter um sistema permanente de avaliação contínua dos 
programas de pós-graduação, através da utilização intensiva do sistema de revisão 
por pares, o qual já conquistou grande legitimidade na comunidade científica e 
universitária. Entre as atividades da CAPES, merecem particular relevo a condução 
do programa de bolsas de estudo no País e no exterior; o Programa Integrado de 
Capacitação de Docentes (PICD); o programa de apoio institucional aos cursos de 
pós-graduação; e o Programa Especial de Treinamento - PET, que visa a 
proporcionar bolsas de estudo para alunos de graduação, sob a supervisão de 
pesquisadores qualificados. A pesquisa universitária tem contado com significativo 
apoio do CNPq e da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, que a Comissão 
considera apropriado e indispensável. 
Existe, no entanto, uma série de questões problemáticas que necessitam atendimento 
urgente. A Comissão identifica como prioritários os seguintes pontos, sobre os quais 
formula as recomendações que se seguem: 
a) Pouca institucionalização da pesquisa universitária e da pós-graduação 
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Grande parte das pesquisas realizadas nas universidades brasileiras é mantida com 
recursos externos ao Ministério da Educação. O apoio externo não se limita ao 
financiamento de projetos de duração limitada, como seria natural, mas inclui 
freqüentemente a própria manutenção de parte significativa dos pesquisadores e 
professores dos cursos de Pós-graduação, pessoal administrativo, instalações, 
equipamento, materiais de pesquisa, etc. Como estes recursos externos são 
provisórios e sujeitos a renegociações periódicas, sua predominância cria grande 
instabilidade para os programas de pesquisa e pós-graduação. A instabilidade se 
reflete ainda nas bolsas de estudo oferecidas aos alunos de Pós-graduação, sujeitas 
a atrasos, depreciação de valor, e incapazes, na realidade, de proporcionar aos 
estudantes condições para dedicação integral a seus estudos. 
Por isto a Comissão faz as seguintes recomendações: 
(i) Fortalecimento e expansão das atividades da CAPES. É necessário assegurar que 
não se perca a rica experiência da CAPES e que seu papel de apoio à pós-graduação 
e pesquisa universitária se expanda. A Comissão considera que um instrumento 
importante para isto seria a transformação do atual Conselho Diretor em um órgão 
que, pela qualidade de seus membros, seja fortemente representativo da comunidade 
científica universitária brasileira, e conte ainda com a participação de representantes 
dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. Um Conselho Deliberativo 
assim reformulado aumentaria a legitimidade da CAPES e do próprio Ministério da 
Educação junto à comunidade científica do país, e permitiria que suas funções fossem 
ampliadas. Além do mais, este Conselho teria condições de dar forma e continuidade 
a atividades como as abaixo relacionadas, indispensáveis ao reforço do papel do 
Ministério da Educação no desenvolvimento científico e tecnológica do País. 
Alternativamente, poder-se-ia dar maior institucionalização e visibilidade à comissão 
formada pelos presidentes dos comitês assessores da CAPES, que já vem de fato 
atuando na linha sugerida acima. 
(ii) Assim fortalecida, a CAPES deveria receber recursos substanciais para o apoio 
institucional a programas de pós-graduação e atividades de pesquisa nas 
universidades brasileiras, incluindo a instalação e manutenção de laboratórios, 
bibliotecas especializadas, infra-estrutura técnica e administrativa e programas de 
intercâmbio nacional e internacional. Estes recursos deveriam ser proporcionados 
através do exame de solicitações encaminhadas pelos departamentos e institutos 
universitários públicos ou privados, e mantidos de forma estável. Deveriam também 
cobrir as atividades de pesquisa de longo prazo, que não podem depender de 
dotações externas eventuais. Projetos específicos de pesquisa continuariam a ser 
financiados pelas agências especializadas e setoriais. 
(iii) Revisão do sistema de bolsas de estudos de pós- graduação no país, tratando de 
dar aos estudantes remuneração adequada para a dedicação efetiva ao tempo 
integral, apoio no período de realização dos trabalhos de tese e cobertura social 
correspondente à dedicação profissional aos estudos, incluindo pelo menos os 
benefícios da previdência social. Para os estudantes que tenham que se deslocar com 
sua família para outra região, as bolsas deveriam prever os custos de mudança e 
instalação. 
b) Inexistência de sistema de mérito que incentive a pesquisa 
O Ministério da Educação não possui nenhum sistema salarial de incentivo ao 
professor que se dedica à pesquisa científica e tecnológica. Os sistemas de tempo 
integral e dedicação exclusiva, que tinham este objetivo, terminaram sendo 
absorvidos como parte do salário de um grande número de professores para os quais 
a atividade de pesquisa é inexistente, secundária ou incidental. O sistema de 
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promoções de professores nos quadros funcionais das universidades se rege por 
critérios que não se baseiam necessariamente no desempenho acadêmico e científico 
dos professores. 
Por isto, a Comissão apresenta às seguintes sugestões: 
(i) Manter e aperfeiçoar o sistema de avaliação por pares, tratando de assegurar: 
- a seleção dos membros de comitês assessores e outros grupos consultivos, 
mediante princípios estritos de competência e probidade, procurando além disto 
atender à critérios de representatividade das diversas especialidades, regiões e tipos 
de instituição que participam de cada área de conhecimento. 
- a divulgação do máximo de informações quanto aos mecanismos de indicação e aos 
nomes que compõem estas comissões. Cada programa, projeto ou pesquisador 
avaliado deve ter o direito de conhecer a comissão responsável, e qual o resultado 
desta avaliação. Tanto quanto possível, os critérios e às razões utilizadas devem ser 
explicitados. 
- o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas de indicadores, de maneira a proporcionar 
o máximo de fundamentação objetiva aos processos avaliativos. 
- o direito de recurso quanto a avaliações consideradas inadequadas. 
- a unificação nacional dos padrões de avaliação da pós-graduação e da pesquisa e 
sua elevação progressiva, a fim de garantir, cada vez mais, a excelência sem a qual 
este tipo de trabalho não se justifica. 
(ii) Dar especial atenção às atividades de pesquisa realizadas por grupos emergentes 
e fora dos grandes centros universitários, mediante mecanismos tais como: 
- seleção criteriosa dos grupos emergentes, por mecanismos de avaliação por pares; 
- identificação de vocações e especializações regionais; 
- criação de formas (incluindo os semestres sabáticos) que permitam a professores 
pesquisadores de centros estabelecidos passar períodos significativos em centros 
emergentes, e vice- versa; 
- estímulo e recursos para projetos de pesquisa colaborativos entre professores e 
pesquisadores de nível distinto de amadurecimento. 
d) Ligações entre a pesquisa e a realidade econômica e social do País 
Apesar do grande interesse e motivação reiteradamente manifestados pelos 
pesquisadores universitários em colocar os produtos de seu trabalho a serviço da 
sociedade e da economia do País, existem poucos mecanismos adequados para 
fazer com que os conhecimentos desenvolvidos nas universidades tenham 
efetivamente utilização mais ampla. Na realidade, o sistema de dedicação exclusiva 
dificulta a participação de professores pesquisadores em trabalhos ligados à atividade 
produtiva ou ao serviço público. A conseqüência é que estas atividades terminam por 
ser executadas através de subterfúgios semi-legais, e sem a participação dos que 
deveriam ser o esteio do sistema, ou seja, os mais competentes e os mais éticos. 
Por isto, a Comissão apresenta as seguintes sugestões: 
(i) Criação de mecanismos jurídicos que permitam o estabelecimento de instituições 
intermediárias e acordos de colaboração permanentes entre instituições universitárias 
e o Estado, o setor produtivo e outras instituições socialmente relevantes tendo em 
vista à efetiva transferência de conhecimentos. 
(ii) Estabelecimento de formas permanentes de colaboração entre as universidades 
brasileiras e os Ministérios da Indústria e Comércio e da Ciência e Tecnologia, e, mais 
particularmente, com os institutos do CNPq. 
(iii) Estas formas de cooperação com a sociedade não devem, de nenhuma forma, ser 
entendidas como eximindo o governo, e o Ministério da Educação em particular, da 
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responsabilidade pela manutenção do ensino de pós-graduação e da pesquisa básica 
que se realiza nas instituições universitárias brasileiras. 
e) Dificuldades no relacionamento entre pesquisa, pós-graduação e graduação 
O relacionamento da pesquisa e da pós-graduação com os cursos de graduação das 
universidades é freqüentemente problemático. Em muitos casos, a combinação entre 
as dificuldades de funcionamento dos cursos de graduação e as facilidades de 
obtenção de recursos externos para os programas de pós-graduação leva a que estes 
últimos se isolem do restante da universidade, contribuindo desta forma para 
aumentar ainda mais seus problemas. 
A ênfase dada nos últimos anos à pesquisa em todo o sistema de Educação Superior, 
e o sistema de incentivos a ela associado, teve como conseqüência não esperada a 
proliferação de programas de pós-graduação e pesquisa de qualidade duvidosa, ao 
mesmo tempo em que eram desvalorizadas as atividades mais estritamente 
pedagógicas e de formação profissional. A ênfase quase exclusiva posta nos 
aspectos científicos dos programas de pós-graduação acarreta, em muitos casos, 
desvirtuamento das tarefas de formação em disciplinas voltadas primordialmente para 
atividades profissionais e aplicadas. Este problema afeta, por exemplo, a área da 
medicina, com a perda de prestígio da residência médica, bem como a outras áreas 
predominantemente profissionais (engenharia, ciências sociais aplicadas, direito, etc.). 
Por isto, a Comissão sugere que os vínculos entre os programas de pós-graduação e 
pesquisa e os cursos de graduação sejam reforçados. O envolvimento de professores 
de pós-graduação e pesquisadores no ensino de graduação é sempre positivo e deve 
ser incentivado, ainda que não possa ser imposto de forma burocrática. Mecanismos 
para aprofundar estes vínculos podem ser sugeridos, entre os quais: 
(i) Expansão gradativa do Programa Especial de Treinamento (PET), a partir de uma 
avaliação cuidadosa, pela CAPES, da experiência acumulada nos últimos anos. Este 
programa, de apoio a estudantes de graduação com potencial para a pesquisa, não 
deve ser confundido com outros sistemas de estágios e bolsas de estudo de 
graduação que o Ministério da Educação possa ter. 
(ii) Implantação, pelas universidades, de mecanismos de auto-avaliação de suas 
atividades de pesquisa e ensino, aumentando desta forma o envolvimento dos 
pesquisadores com suas instituições. 
(iii) Criação de programas intensivos de atualização para professores de graduação. a 
cargo de professores pesquisadores de todo o País. 
(iv) Incentivo, fortalecimento e valorização dos programas de pós-graduação de cunho 
profissional e de formação para o magistério, buscando-se desenvolver modelos 
igualmente 
prestigiados, mas alternativos aos mestrados e doutorados de pesquisa hoje 
predominantes.  
   
11. CORPO DOCENTE 
O padrão de excelência de uma instituição de Ensino Superior repousa 
substancialmente na qualidade de seu corpo docente e em sua continuada dedicação 
aos misteres do ensino e da pesquisa, bem como às atividades de extensão. 
Pará tanto, impõe-se garantir aos professores a segurança de uma carreira 
acadêmica estável e de uma remuneração condigna, à par de condições de constante 
aperfeiçoamento profissional e cultural, que fortaleça o princípio da competência e a 
atualização científica. 
Devem, ainda, as instituições, em seu planejamento financeiro, destinar recursos 
específicos para o aprimoramento científico e pedagógico dos seus professores. 
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Por último, cumpre estimular os processos de avaliação do trabalho docente, 
mediante parâmetros fundados tanto nas atividades de magistério quanto na 
produção científica e cultural dos professores. 
Visando a consecução desses objetivos, a Comissão recomenda as seguintes 
medidas de apoio ao corpo docente: 
a) Situação funcional e regime de trabalho 
(i) As instituições de Ensino Superior, tanto públicas como privadas, devem 
estabelecer e manter planos de carreira do magistério, escalonados em categorias, 
com atribuições e responsabilidades definidas, especificando-se a qualificação 
necessária tanto para o ingresso como para a ascensão aos níveis superiores, que 
não poderá ter como requisito exclusivo ou predominante o tempo de serviço. 
Excepcionalmente, poderão ser admitidos professores que não integrem a carreira 
para atendimento de necessidades especiais ou transitórias do ensino ou da 
pesquisa. 
(ii) O ingresso na carreira - que pode se dar em qualquer nível - e o acesso ao posto 
máximo devem ser obrigatoriamente precedidos de habilitação em concurso público 
de provas e títulos. Nos critérios de ascensão funcional, devem ser valorizados, além 
da titulação pós-graduada, a produção científica, a participação nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, e a experiência na administração acadêmica. 
(iii) O pessoal docente das instituições de Ensino Superior federais deve se submeter 
a um regime jurídico próprio, que não se confunda com o do funcionalismo público em 
geral. 
(iv) Tendo-se em vista a aspiração manifestada em setores da comunidade 
acadêmica, é aconselhável que o Ministério da Educação promova consultas e 
estudos que avaliem a conveniência de uma política de unificação dos planos de 
carreira e dos níveis salariais nas instituições de Ensino Superior federais, ressalvada 
a autonomia universitária e a liberdade de cada instituição para prover às suas 
peculiaridades. 
(v) É importante, porém, que a legislação estabeleça um piso salarial a ser obedecido, 
tanto pelas IES públicas como pelas particulares, em seus planos de classificação e 
salários dos professores. nos quais serão especificadas as diferenciações por 
categorias e os incentivos funcionais que entendam conveniente adotar. 
(vi) O regime de dedicação exclusiva deve ser preferencialmente adotado para os 
integrantes da carreira, sendo também admissível o tempo parcial, igualmente 
aplicável a outras formas de contrato, conforme as peculiaridades de cada instituição. 
O sistema de pagamento por hora-aula deve ser vedado. 
b) Titulação, aperfeiçoamento e avaliação do desempenho 
(i) As IES devem criar condições para o aperfeiçoamento constante de seus quadros 
docentes, através da qualificação em cursos de pós-graduação e da capacitação em 
instituições no País e no exterior. O MEC deve fortalecer, por intermédio de suas 
agências, programas específicos de aprimoramento para docentes, tais como o PICD 
e o PADES. 
(ii) Deve ser instituído o sistema de semestres sabáticos, segundo programas 
estabelecidos pelos colegiados superiores competentes e mediante aprovação, pelos 
departamentos, de planos de trabalho que tenham como finalidade o aprimoramento 
individual ou o intercâmbio científico e cultural. 
(iii) Devem ser institucionalizados métodos de avaliação do desempenho dos 
membros do corpo docente em suas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, 
de forma a contribuir para a elevação qualitativa do trabalho acadêmico, levando-se 
em conta igualmente a produção científica, tecnológica, cultural ou artística dos 
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professores.  
   
12. CORPO DISCENTE 
Há hoje no Brasil cerca de um milhão e meio de estudantes de nível superior. Entre 
eles, registram-se acentuadas diferenças no que se refere à origem social e à 
condição econômica. 
A Comissão considera dever do Estado criar condições de apoio aos estudantes, com 
o objetivo de aprimorar o aproveitamento nos estudos. Programas como o do crédito 
educativo, para alunos da rede privada, e de ajuda de custo a estudantes do sistema 
público, visam a esse objetivo. Nas IES públicas, a eles se acrescem serviços de 
apoio, como as residências estudantis e os restaurantes a preços subsidiados. 
Tais iniciativas não impedem, porem, que a assistência aos estudantes ofereça 
lacunas e insuficiências a serem supridas. 
I. Necessidade de um órgão de apoio ao estudante de nível superior 
Recomenda-se a existência, na estrutura do Ministério da Educação, de um órgão 
especial de coordenação das atividades de apoio aos estudantes. A extinção do 
Departamento de Assuntos Estudantis (DAE) e a seuspensão do Programa de Bolsas 
do MEC dificultam uma política coerente no setor. 
A Fundação de Apoio ao Estudante (FAE) atende, em parte, à finalidade exposta, mas 
suas atribuições abrangem apenas as faixas do pré-escolar, do 1 e do 2 graus. 
Diante do exposto, a Comissão sugere: 
(i) A extensão dos serviços da FAE também aos estudantes de nível superior - sem 
sacrifício da expansão dos serviços aos estudantes dos demais níveis - com a 
necessária ampliação dos recursos a ela destinados; 
(ii) Fortalecimento do programa de venda de material e livros didáticos, a preços 
subsidiados, ampliando-se o número de produtos oferecidos e criando-se postos de 
venda no interior dos campiuniversitários. 
(iii) Participação de representantes estudantis, tanto de Ensino Superior como de 2 
grau, no Conselho Deliberativo da FAE.  
  
II. Concessão de bolsas de estudos 
As bolsas de estudo devem ter como objetivo o treinamento profissional do aluno em 
atividades pertinentes à área de sua formação, não devendo importar simples ajuda 
financeira. 
Assim sendo, a Comissão recomenda: 
(i) Instituição, com essa finalidade, de um programa nacional de bolsas, de valor 
adequado às necessidades reais do estudante carente, mediante atribuição de 
recursos especiais no orçamento do MEC. 
(ii) Implantação de um programa especial de auxílio financeiro a estudantes que 
desejarem dedicar-se a atividades relacionadas com seus cursos. Ë semelhança das 
bolsas de iniciação científica do CNPq, a concessão das bolsas dependeria de 
aprovação, por organismo próprio da respectiva IES, de projeto ou plano de trabalho 
apresentado pelo aluno ou grupo de alunos. O desenvolvimento do trabalho e a 
avaliação de seu resultado ficarão sujeitos a verificação de docentes. 
(iii) Criação, nas IES, de "banco de estágios" que habilitem os alunos a obter vagas 
nas empresas ou instituições públicas e privadas. As universidades devem usar sua 
influência, junto a tais empresas ou instituições, no sentido de assegurar uma cota 
mínima de estagiários. 
III. Restaurantes e residências universitárias 
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Os restaurantes - utilizados por estudantes, funcionários e professores - prestam 
importante serviço à comunidade universitária. O mesmo pode ser dito das 
residências estudantis mantidas por IES públicas, especialmente úteis em 
universidades que acolhem alunos provenientes de fora. Para determinada faixa de 
alunos carentes, tais serviços assistenciais constituem condição imprescindível para a 
freqüência e o rendimento escolar. 
São reconhecidas, porém, à precariedade de alguns desses serviços, tanto pela 
ausência de satisfatória manutenção e ampliação quanto pela insuficiência de 
recursos financeiros a eles atribuídos. 
Em face disso, a Comissão recomenda: 
(i) A alocação de recursos suficientes para o custeio de um plano nacional de 
recuperação e conservação de prédios de refeitórios e residências estudantis e 
criação desses serviços em IES públicas que ainda não os possuam. 
(ii) Manutenção de um sistema de preços subsidiados e diferenciados em refeitórios, 
de acordo com o nível de carência dos universitários.  
   
IV. Promoção do esporte, da arte e da cultura 
O esporte universitário deve ter como meta o estímulo à integração, ao lazer e ao 
aprimoramento da condição física, e não a simples competição ou a busca de 
recordes. Embora a Educação Física constitua parte obrigatória dos currículos, não 
são freqüentes os parques e instalações esportivas que satisfaçam plenamente às 
suas finalidades. 
conseqüentemente, a Comissão sugere: 
(i) A efetiva existência, nas IES, de instalações - próprias ou objeto de convênio - que 
permitam a prática regular de várias modalidades esportivas. 
(ii) A recuperação dos atuais parques esportivos, que se revelarem deficientes ou mal 
conservados. 
(iii) A destinação de parcela dos recursos arrecadados pela Loteria Esportiva para o 
fomento do esporte universitário. 
Inexiste também uma política de incentivo às atividades artísticas e culturais dos 
estudantes. Os eventos culturais, nas IES, são esporádicos e as potencialidades 
artísticas da juventude, que não participa dos cursos de arte, não são estimuladas. 
Daí a Comissão recomendar: 
(i) A criação de um programa nacional de incentivo às atividades culturais e artísticas 
dos estudantes das diversas IES. O programa deve ser de responsabilidade dos 
Ministérios da Educação e da Cultura, com a participação de representantes 
estudantis em sua coordenação. 
(ii) A realização anual de um evento nacional expressivo da produção artístico-cultural 
dos estudantes de cada Estado, que, embora assemelhados aos Jogos Universitários 
Brasileiros, não tenha caráter competitivo. Sua organização deverá ser patrocinada 
pelos Ministérios da Educação e da Cultura, com a responsabilidade da entidade 
nacional representativa dos estudantes. 
V. Entidades estudantis e participação discente nos colegiados nas IES 
Com o reconhecimento, em lei, da União Nacional de Estudantes, de Uniões 
Estudantis, dos Diretórios Centrais e dos Centros Acadêmicos, foi satisfeita uma 
aspiração máxima dos estudantes universitários. 
É mister, no entanto, que as entidades estudantis possam dispor de meios materiais, 
que lhes permitam o exercício adequado de suas obrigações. 
Por esse motivo, a Comissão: 
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(i) Recomenda a inclusão, no orçamento da FAE ou do órgão incumbido, no MEC, de 
atender a assuntos estudantis de nível superior, de um item destinado a apoiar 
financeiramente encontros nacionais de estudantes, tais como o ECEM (medicina), o 
ENED (direito), o SNEE (engenharia) e o ENEA (arquitetura). 
(ii) Sugere que as IES contribuam para a manutenção das sedes das respectivas 
entidades estudantis e apoiem materialmente suas realizações. 
A atual legislação já prevê a participação estudantil em diversos órgãos colegiados. 
Entendeu a Comissão que a forma e a proporção a ser atribuída a essa 
representação devem ser estabelecidas pelas IES, no exercício de sua autonomia, 
sem especificações prévias.. 
Em conseqüência, a Comissão propõe a revogação do 2 do artigo 5 da Portaria 
Ministerial n 1.104, de 31 de outubro de 1979, que estabelece em 1/5 do total dos 
membros dos colegiados o número máximo de representantes estudantis.  
   
13. PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
A Comissão reconhece a importância de valorização do pessoal técnico-administrativo 
como condição de eficiência dos servidores das universidades. 
O funcionamento produtivo dos laboratórios e bibliotecas, assim como de atividades 
complementares a que a universidade se dedique (museus, teatros, editoras e 
outras), reclama pessoal especializado e apto ao desempenho competente de suas 
funções. 
De outra parte, a autonomia da Universidade pressupõe a disponibilidade de recursos 
humanos capazes de propiciar uma gestão eficiente de suas atividades-meio 
(orçamento, pessoal, material, serviços gerais), segundo os programas e objetivos a 
que se propõe. 
A administração universitária, por sua natureza especial, exige aptidões e 
conhecimentos que não se confundem com os requisitos comuns da burocracia, pelo 
que o pessoal técnico-administrativo das universidades deve merecer tratamento legal 
que se compatibilize com suas peculiaridades 
Por esse motivo, a Comissão considera recomendáveis as seguintes providencias 
com respeito ao pessoal administrativo no setor público das instituições de Ensino 
Superior: 
(i) Instituição de um Estatuto próprio que estabeleça princípios e normas que, 
independentemente da natureza autárquica ou fundacional da instituição, faça cessar 
a atual discriminação entre pessoal estatutário e trabalhista. 
(ii) Criação, nas universidades, como órgão de assessoramento à Reitoria, para 
estudos e planejamento no setor, de comissões permanentes de pessoal técnico-
administrativo, com a participação de representantes dessa categoria funcional. 
(iii) Implantação de sistemas de desenvolvimento de recursos humanos que atendam 
às necessidades dos serviços técnico-administrativos, tanto no que se refere às 
condições de ingresso e de progressão na carreira quanto ao estímulo para o 
aprimoramento pessoal e funcional desses servidores (bolsas, auxílios ou licenças 
para aperfeiçoamento profissional, períodos sabáticos, etc.). 
(iv) Adoção de programa semelhante ao PICD, que possibilite aos servidores técnicos 
realizar cursos de mestrado e doutorado, em particular na área de Administração 
Universitária. 
(v) Oferecimento de cursos de especialização e de aperfeiçoamento visando à 
reciclagem do pessoal técnico e administrativo de nível superior, médio e auxiliar. 
(vi) Realização de cursos supletivos de primeiro e segundo graus que completem a 
escolaridade básica dos servidores. 
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(vii) Criação de sistemas de intercâmbio universitário mediante programas de estágios 
ou a adoção do regime de técnicos-visitantes. 
(viii) Estímulo à permanência e integração dos servidores administrativos, sugerindo-
se, entre outras medidas, o aumento progressivo de duração dos períodos de férias, 
por década de tempo de serviço. 

 
DECLARAÇÕES DE VOTO 

Voto em separado de Dom Lourenço de Almeida Prado, OSB   
Não posso subscrever o documento conclusivo de nossa Comissão, sem declarar que 
o faço com algumas restrições, em matéria de suma significação. Antes, porém, de 
singularizar alguns pontos de divergências, quero exprimir o meu aplauso à síntese 
realizada pelo redator da exposição introdutória que, de maneira séria e honesta, 
conseguiu, compendiando tudo o que foi dito, debatido e aprovado pelo grupo, dar 
unidade e corpo ao nosso trabalho. Tratando-se de uma elaboração em grupo, cada 
um de nós gostaria, certamente, de ter uma formulação mais afinada com o seu 
pensamento próprio. De minha parte, como fiz sentir desde a reunião inicial, gostaria 
que tivéssemos partido de uma visão global do Ensino Superior, com a definição de 
suas tarefas e objetivos, seguida de uma indicação dos diversos tipos de instituições, 
que o integram, para examinar, depois disso, os diversos problemas e aspectos 
particulares. O aplauso à Introdução fundamenta-se no reconhecimento de que ela 
conseguiu recolher tudo que examinamos, dando-lhe ordem e corpo. 
Passando às divergências, elas se tornam mais vivas em relação a algumas 
recomendações específicas, cuja filosofia subjacente, como exprimi em trabalho 
apresentado à Subcomissão especifica - "Democratização do Ensino e Conexão do 
primeiro e segundo graus com o terceiro. " - não acompanho. Essas discordâncias se 
concretizam: 1. No uso meio equívoco do verbo democratizar e seus derivados, 
confundindo votar com participar, condicionando a liberdade democrática a uma 
interferência igualitarista de todos os segmentos na formação do governo e órgãos do 
governo, o que redunda num grau de comunitarismo ou assembleísmo, cuja 
conseqüência é, a meu ver, instabilizar a autoridade, sem lucro para a vida livre da 
pessoa humana, objetivo fundamental de uma sociedade democrática. 
2. Essa tendência manifesta-se mais fortemente quando se sugerem "procedimentos 
que deverão garantir a participação das várias categorias que compõem a 
comunidade universitária" para a escolha dos dirigentes tanto nas universidades 
públicas quanto nas privadas. Ora a significação peculiar da livre iniciativa em 
Educação está em ser a oferta de uma proposta educacional por parte de um grupo 
que não é, como o Estado, sujeito da obrigação de dar escola. Essa oferta pode ser 
aceita ou recusada pelos possíveis candidatos, mas não pode ser desviada do 
objetivo fixado ao instituir-se. 
3. A matéria retorna no capítulo sobre "Ensino Público e Ensino Privado", quando se 
pretende uma "autonomia" da escola em relação à mantenedora, fazendo-se menção 
explícita das escolas confessionais, cuja "filosofia" (entre aspas no texto) poderia criar 
dificuldades. A Comunidade acadêmica teria o direito de inverter ou subverter essa 
filosofia: ter-se-ia uma universidade católica fundada e mantida pela comunidade 
católica, conduzida a ensinar marxismo ou coisa semelhante. é a própria negação da 
iniciativa livre. 
4. Nesse contexto, no que concerne à aplicação do dinheiro público na iniciativa 
privada é, a nosso ver, estatizante a idéia de que essa aplicação é apenas uma 
concessão tolerável e, ainda mais, geradora da dependência. A colocação identifica 
Estado e Sociedade Civil. O Estado é uma parte desta, parte encarregada do 
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governo. O dinheiro não é do Estado, mas do público. O emprego do dinheiro em 
Educação - bolsa ou apoio à escola privada - é a entrega do dinheiro ao seu dono, é 
um serviço devido pelo Estado administrador a quem lhe pertence. O dinheiro público 
empregado numa escola que o público deseja, pública ou particular, não é 
favorecimento paternalista. O Estado deve a escola e a variedade escolar. 
5. Discordo também da feição que se quer dar ao Conselho Federal de Educação, 
que nos termos propostos passa a ser um órgão quase exclusivo do Ensino Superior. 
Discordo, também, do caminho eleitoral fixado para a escolha de seus membros. 
Além de não conseguir ser representativo, parece-me quase inviável. Meu voto é por 
um Conselho Federal como órgão universal de Educação. 
Concluindo, reconheço que minhas restrições ou, até oposições a sugestões do 
documento não puderam ser formuladas em votos mais precisos, porque o tipo do 
documento (Relatório) não facilita esse tipo de pronunciamento. Creio ter sido claro 
quanto possível, sem exagerar demais o uso do espaço. 
Voto em separado de Eduardo de Lamônica Freire, Fernando Jorge Lessa 
Sarmento, Jair Pereira dos Santos, Amílcar Alves Tupiassu, Francisco Javier 
Alfaya, Carlos Nelson Coutinho, Marly Moisés Silva Araújo, Clementino Fraga 
Filho 
Política e Organização do corpo docente e técnico-administrativo 
É indiscutível que a questão de valorização do servidor universitário - quer docente, 
quer técnico-administrativo - é importante condição para assegurar a melhoria da 
qualidade dos programas de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelas IES, 
tanto públicas como privadas. 
A inexistência de um tratamento eqüitativo para todas as IES federais, autárquicas e 
fundacionais, no que se refere às carreiras docente e técnico-administrativa, além de 
injusta, provoca instabilidade nas relações de trabalho, refletindo-se na baixa 
produtividade desses servidores e em freqüentes crises que sempre deságuam em 
reivindicações de equivalência. Esta situação agrava-se, sobretudo, no âmbito das 
IES fundacionais; há pouca identidade entre elas no que se relaciona a esta questão e 
as diferenças observadas ocorreram de maneira aleatória e sem critério . 
Na questão do Plano de Carreira, insere-se a delicada situação dos salários desses 
servidores universitários. Além da desigualdade existente entre os salários dos 
servidores autárquicos e fundacionais, há uma discriminatória diferenciação dos 
salários pagos por estas últimas entre si. 
O estabelecimento da isonomia salarial para os cargos existentes nas IES federais, a 
partir de pisos a serem estabelecidos em cada classe da carreira, longe de ferir o 
principio da autonomia universitária (que só será alcançado pelo exercício de 
responsabilidade social e da competência da instituição) reforça um dos pilares do 
direito trabalhista definido na legislação, o qual assegura que, por meio de uma 
mesma fonte pagadora, deve atribuir-se salário equivalente para o mesmo trabalho. 
O prestigiamento do mérito pode ser reforçado não só pela sua contemplação no bojo 
do Plano de Cargos e Salários, no que se refira a critérios de promoção, como pela 
concessão de incentivos salariais diferenciadores para aqueles servidores que 
contribuam, efetivamente, para o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e 
cultural das IES. 
No que se refere à dignidade profissional dos docentes de IES estaduais, municipais e 
privadas, é inconcebível que uma grande parte destes professores sejam tratados à 
margem do quadro funcional permanente dessas instituições, percebendo retribuições 
por hora-aula ministrada. 
Recomendações: 
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a) No que se refere ao Quadro Docente 
- Todas as IES deverão possuir um plano nacional de carreira, compreendendo 
classes iniciais e terminais comuns às IES públicas e particulares. Será facultado às 
IES estaduais, municipais e particulares, respeitadas as classes comuns, incluir 
subclasses ou outras classes intermediárias nos seus planos de carreira. Todas as 
IES federais deverão possuir um plano único, válido para todo o país. 
- O ingresso do docente, tanto na carreira inicial quanto na terminal, nas IES públicas 
e nas particulares, será feito apenas por concurso público de provas e títulos, cujo 
regulamento será definido pelas instituições. 
- As IES, tanto públicas quanto particulares, deverão ter autonomia para estabelecer 
os critérios de ascensão de uma para outra classe. Na determinação dos critérios de 
ascensão funcional, as IES deverão considerar, além da titulação dos docentes, 
também a sua produção intelectual, suas atividades didáticas, de pesquisa, de 
extensão e coordenação e administração de ensino. O tempo de serviço não deverá 
ser incluído entre esses critérios. 
- O corpo docente das IES será constituído pelos professores integrantes da carreira 
de magistério e, complementarmente e por tempo limitado, por professores não 
integrantes da carreira de magistério, substitutos, conferencistas, consultores ou 
visitantes. Nas IES federais, os professores integrantes da carreira de magistério 
deverão ser contratados de acordo com o regime de 20 horas semanais de trabalho 
ou o de dedicação exclusiva. Quanto ao regime de 40 horas deverá ser revisto, 
consideradas as peculiaridades de cada instituição e das diversas áreas de 
conhecimento que as compõem. Os professores não integrantes da carreira de 
magistério poderão ser contratados por 12 ou 20 horas semanais ou dedicação 
exclusiva. 
- Serão considerados no estabelecimento dos salários dos docentes: (a) a classe; (b) 
o tempo de serviço; e (c) o regime de trabalho. Para a classe inicial, deverá ser fixado 
um piso nacional, obrigatório para todas as IES, públicas ou particulares. As IES 
federais terão um patamar único nacional para cada classe, por regime de trabalho, a 
que se acrescentará percentual único por tempo de serviço e incentivos de produção 
científica, tecnológica, artística e cultural, cujos critérios de concessão serão definidos 
através de parâmetros a serem estabelecidos pelos Conselhos de Ensino e Pesquisa, 
ou assemelhados, de cada IES. 
b) No que se refere ao Quadro técnico-administrativo. 
- Instituir um plano único de cargos e salários para todas as Universidades federais, 
de modo a garantir um piso salarial digno, a isonomia salarial, e a oferecer maiores 
possibilidades de movimentação de pessoal; 
- Recomendar às IES que busquem, através de seus estatutos e regimentos, 
prestigiar o pessoal com formação especializada, particularmente nas áreas de 
planejamento Universitário, Administração Acadêmica, Relações com Estudantes, 
Administração de Pesquisa e Administração de Atividades de Extensão, buscando o 
preenchimento de Cargos e Funções na área administrativa e de Planejamento da 
Administração Superior da Universidade, preferencialmente com servidores 
qualificados. 
- Estimular as IES a criarem, no corpo dos regulamentos da política do pessoal 
técnico-administrativo, instrumentos de avaliação que busquem premiar e incrementar 
a qualidade do desempenho funcional e a responsabilidade do compromisso 
assumido com a instituição. 
- Desvincular do Ministério da Administração a política de pessoal das universidades, 
vinculando-a ao MEC. 



260 
 

Voto em separado de Paulo Rosas. 
Subsídios para uma nova política de carreira do pessoal docente das IES 
A) Considerações sobre o Programa 
1. As universidades devem ter autonomia para organizar e dirigir seus cursos, decidir 
e dar cumprimento a seus programas de pesquisa e de extensão, decidir quanto à 
utilização dos recursos orçamentários disponíveis e à captação de recursos de outras 
fontes que a comunidade acadêmica considerar de interesse para a instituição. Em 
suma, administrar-se a si mesmas, sem a tutela dos que as não conhecem nem vivem 
seus problemas no dia-a-dia. 
No momento presente é igualmente necessário que se instaure e se estabilize o 
processo de democratização interna nas IES, de modo que os três segmentos da 
comunidade (professores, estudantes e servidores técnico-administrativos) participem 
concretamente, não apenas da escolha de seus dirigentes mas, por meio de 
colegiados próprios e legítimos, das decisões coletivas que devem servir de base para 
a prática dos executivos. Que todos tenham acesso à informação. E que a 
democratização interna seja acompanhada do exercício pelas IES de sua função 
social; do reconhecimento de lhes caber parte da responsabilidade pela qualidade do 
ensino de priimeiro e segundo graus e, portanto, pelo nível dos alunos que as 
alcançam; da aceitação de ser legítimo que a sociedade possa avaliar e controlar 
seus resultados, a partir do conhecimento público de suas práticas. 
Contudo, a autonomia e a democratização devem ser exercidas em referência a um 
certo número de "normas mínimas ordenadoras", objeto de legislação específica, que 
assegure a unidade de estrutura do Ensino Superior, a nível nacional. Não será 
substituindo uma estrutura rígida e autoritária por uma nova estrutura, "tão rígida e 
autoritária quanto a precedente", apenas de modelo diferente, que se estará em bom 
caminho para proporcionar ao Ensino Superior brasileiro os meios de superação de 
suas atuais insuficiências. Mas é preciso estar atento para que a idéia de autonomia 
não oculte, no fundo, um novo estilo de liberalismo. Um "Laissez faire, laissez passer" 
enganador, que somente favoreceria aos que já detém força e poder, estiolando em 
seu nascedouro a criatividade dos que não contam com os mesmos recursos. 
Longe de representar igualdade de oportunidade, um liberalismo tal agravaria as 
diferenças, acentuaria as distâncias, comprometeria o projeto de uma nova política 
para o Ensino Superior brasileiro, liberando o Governo de qualquer responsabilidade 
ou mesmo co-responsabilidade pelo êxito ou fracasso do processo. 
Sem afetar a autonomia que legitimamente deve ser praticada no interior das IES, 
nem o processo de democratização interna, sem o qual a autonomia é uma ilusão, 
mas recusando a falsa autonomia do liberalismo, defendemos que a definição de uma 
política de carreira e valorização do pessoal docente terá necessariamente de se 
apoiar em um conjunto de normas nacionais, mínimas para não comprometer a 
especificidade de cada experiência mas suficientes para reduzir a desigualdade de 
oportunidade de crescimento pessoal de cada docente, independentemente da 
localização no mapa da instituição a que se vincule. 
Por conseguinte, que legislação específica estabeleça normas ordenadoras de uma 
carreira única para o pessoal docente das IES, em particular dos que integram as 
entidades federais. Daí nossa divergência da maioria dos membros da Comissão 
instituída pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para propor subsídios 
para uma nova política do Ensino Superior brasileiro. E a decisão de apresentarmos, 
como o fazemos por meio desta proposta, um voto em separado sobre a matéria. 
2. Em todos os países desenvolvidos, há centros de formação universitária e de 
pesquisa científica que se salientam e se impõem nacional ou internacionalmente, 
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pela qualidade de sua produção intelectual ou de sua ação pedagógica. São "centros 
de excelência" em áreas específicas do saber ou da criação artística, em suas 
diversas modalidades. 
3. No caso brasileiro e no momento atual, não há porque inibir o florescimento desses 
centros, onde quer que se constituam e seja qual for a área que focalizem, sem 
prejuízo das prioridades nacionais. Muito ao contrário. é legitimo que os grupos que já 
comprovaram seu potencial acadêmico, tanto no que tange à qualidade do ensino, 
quanto da pesquisa, da criatividade, da extensão, recebam apoio necessário a seu 
crescimento constante . 
Não obstante, seria um equívoco julgar que o deplorável estado em que se encontra o 
Ensino Superior brasileiro poderia ser superado com a concentração dos recursos 
disponíveis, humanos, materiais e financeiros, em beneficio exclusivamente daqueles 
centros e o conseqüente sacrifício dos que se encontram fora do círculo de exceção. 
Que o favorecimento dos que já comprovaram ter mérito não represente obstáculo ao 
surgimento e à afirmação dos que, por qualquer motivo, ainda não puderam 
comprovar o mérito que possuem. Que se assegure a todos os centros, 
independentemente da região em que acaso estejam localizados, e da área do 
conhecimento que tratem, igualdade de condições quanto ao acesso aos meios que 
possibilitem sua emergência e desenvolvimento . 
Isto já foi de certo modo admitido pela Comissão. Mas entendemos que a igualdade 
de oportunidades deve ir mais longe do que a concessão de auxílios suplementares a 
casos individuais ou a grupos. Deve partir de um plano de carreira com referências 
nacionais uniformes e, no caso das IES federais, de um plano único de carreira e de 
uma política salarial também única, isonômica para categorias docentes equivalentes 
em todo o país. 
4. é certamente um erro atribuir-se aos percalços da carreira e do salário do pessoal 
docente - e também do pessoal técnico-administrativo - a causa única das deficiências 
das IES. 
Mas é pelo menos ingênuo subestimar os efeitos psicológicos, a desestimulação 
decorrente da ausência de uma política de pessoal que valorize efetivamente o 
trabalho acadêmico. 
A questão é complexa. Ha nuanças que distinguem o contrato que vincula o professor 
às IES públicas (federais, estaduais, municipais) e às IES particulares. E é preciso 
estabelecer as devidas distinções e interrelações entre a carreira e o salário. 
Sem descermos a pormenores que extrapolariam a finalidade desta Comissão, 
apresentaremos a seguir duas séries de recomendações. A primeira concerne à 
constituição do corpo docente das IES, princípios normatizadores da carreira, 
ingresso e ascensão funcional. A segunda, à política salarial. Nos dois casos, sempre 
distinguindo o que deve ser aplicado em comum a todas as IES e o que deve caber 
especificamente às instituições federais, estaduais, municipais e particulares. 
B) Recomendações 
Bl) Quanto à política de carreira docente 
a) O corpo docente das IES deve ser constituído pelos professores integrantes da 
carreira de magistério e, complementarmente e por tempo limitado, por professores 
visitantes, não integrantes da carreira de magistério. Nas IES federais, os professores 
integrantes da carreira de magistério deverão ser contratados de acordo com o regime 
de 20 horas semanais de trabalho ou de dedicação exclusiva. Os professores não 
integrantes da carreira de magistério poderão ser contratados por 12 ou 20 horas 
semanais de trabalho ou de dedicação exclusiva. Os docentes vinculados às IES 
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estaduais, municipais ou particulares poderão ser contratados de acordo cor 
diferentes regimes, vedando-se, contudo, a contratação por hora-aula. 
b) Que todas as IES se submetam a um plano nacional de carreira, compreendendo 
classes inicial e terminal comuns às IES públicas e particulares. As IES federais, tanto 
fundacionais quanto autárquicas, deverão submeter-se a um plano único, com classes 
e nomenclaturas uniformes, válido para todo o país. 
c) No estabelecimento da carreira docente, tanto nas IES federais, quanto nas 
estaduais, municipais e particulares, respeitadas as peculiaridades de cada uma, 
serão claramente definidas as atribuições comuns a todas as classes e as específicas 
de cada uma em particular, em especial no que concerne à pesquisa. Entretanto, 
nenhum docente integrante da carreira de magistério, independentemente da classe 
que ocupe, deverá ter cerceado seu direito de participar concretamente da 
administração acadêmica, seja como representante de sua categoria, se para tanto for 
eleito por seus pares, seja no exercício de cargo executivo, de acordo com o que 
determinar o Estatuto da entidade que integre. 
d) O ingresso na carreira docente, tanto nas IES públicas quanto nas particulares, 
será feito apenas por concurso público. Admite-se que esse ingresso poderá se dar 
em qualquer classe da carreira, de acordo com as exigências de titulação e 
qualificação do candidato. As IES terão autonomia para decidirem quanto à forma de 
realização dos concursos. 
e) Tanto as IES públicas quanto as particulares deverão ter autonomia para 
estabelecerem os critérios de ascensão de uma para outra classe. Na determinação 
dos critérios de ascensão funcional, que as IES considerem não apenas a titulação 
dos docentes, mas primordialmente sua produção intelectual, suas atividades 
didáticas, de pesquisa, de extensão e de administração acadêmica, todas elas 
concretamente valorizadas. Em nenhum caso, entretanto, o tempo de serviço poderá 
ser incluído entre esses critérios. 
B2) Quanto à política salarial 
a) No estabelecimento dos salários dos docentes, que sejam considerados: a) a 
classe; b) o tempo ele serviço; c) o regime de trabalho. Para as classes inicial e 
terminal deverá ser fixado um piso nacional, obrigatório como valor salarial mínimo 
para todas as IES, públicas ou particulares. 
b) No que se refere especificamente às IES federais: 
- Deverá ser instituída a isonomia salarial. Todas as IES federais, tanto fundacionais 
quanto autárquicas, terão um patamar salarial único nacional para cada classe, por 
regime de trabalho, a que se acrescentará percentual também único por tempo de 
serviço. 
- Legislação própria deverá definir com clareza os casos em que os docentes 
contratados em regime de dedicação exclusiva poderão perceber proventos de outras 
fontes, tais como: (a) direitos autorais; (b) direitos de reprodução industrial por 
descobertas ou inventos; (c) gratificações, jetons ou cachês pela realização de 
conferências, bem como pela participação de atividades artísticas, desde que 
promovidas por organizações diferentes daquela a que se encontrem vinculados; d) 
gratificações pelo exercício de cargos de direção acadêmica; (e) gratificações ou 
jetons pela participação de conselhos ou colegiados externos à entidade que 
integrem; (f) ou ainda pela participação de programas desenvolvidos em colaboração 
ou convênio entre a entidade e outras organizações, conforme recomendações d 1, 2, 
3, já aprovadas pela Comissão quanto à pesquisa e à pós-graduação. 
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- O MEC deverá estabelecer mecanismos próprios ou em cooperação com a Receita 
Federal, com a finalidade de garantir o cumprimento das restrições impostas pela 
dedicação exclusiva. 
- O MEC deverá estabelecer mecanismos que permitam aos atuais ocupantes de 
cargos docentes contratados conforme os regimes de 20 horas, tempo integral (40 
horas) e dedicação exclusiva, sem prejuízo das direitos contratuais adquiridos, 
optarem por um dos regimes aqui propostos: 20 horas semanais de trabalho ou 
dedicação exclusiva. Serão igualmente estabelecidos pelo MEC mecanismos que 
garantam compatibilização entre os direitos adquiridos pelos docentes que acumulem 
cargos na própria universidade ou fora dela e os regime s de trabalho que lhes serão 
oferecidos. 
- A isonomia salarial proposta para os docentes deverá igualmente beneficiar os 
servidores técnico-administrativos vinculados às IES federais, tanto autárquicas 
quanto fundacionais. 
- Na definição da política salarial dos docentes das IES federais, tanto quanto dos 
servidores técnico-administrativos, deverá ser assegurada sua aposentadoria 
integral.  
  
Voto em separado de Romeu Ritter dos Reis. 
1) universidades e IES Isoladas 
Infundada e leonina é a sugestão de submeter as IES isoladas a um "mandato 
universitário", o que elidiria de todo a autonomia tio insistentemente apregoada e 
defendida no seio da Comissão . 
É patente a inadequação das conclusões e propostas subsumidas no item relativo a 
"universidades e instituições isoladas de Ensino" . 
O documento, neste aspecto, desconhece as determinantes que condicionaram, até 
mesmo no âmbito do ensino público, a existência de estabelecimentos de Ensino 
Superior isolados, antes mesmo do surgimento da universidade brasileira, que imerge 
apenas no século XX. Peculiaridade brasileira, eis que a colonização hispânica 
transplanta a Universidade para as suas nascentes coloniais, a partir do século XVI, 
em Lima e Córdoba, no século XVII. 
O problema das IES isoladas não se aparta, em seus aspectos positivos e negativos, 
das agruras por que passam as universidades brasileiras. é inegável que a tradição 
de ensino no Brasil não vincula mais ao clássico beletrismo bacharelesco o 
expressivo contingente de IES isoladas. 
Pais continental, historicamente de débil tradição universitária, avaro na destinação de 
recursos orçamentários em relação à faina educacional, imerso em contradições 
regionais que deságuam na agressiva concentração e disparidades econômicas 
(apenas dois Estados da Federação detêm 84% do produto interno bruto), dizemos, 
não se pode pensar na elisão do ensino isolado, pois é ele o fruto dos entraves 
materiais que assolam a Educação brasileira, o que leva, corno refere o documento, a 
que aqueles represente 70% dos estabelecimentos superiores no país. 
Tanto ao nível público, quanto no privado, é materialmente impossível redirecionar o 
Ensino Superior no País abstraindo as IES isoladas. São a resposta à debilidade da 
iniciativa oficialista, como também a contratação de que por impossibilidades 
materiais a rede privada não pode erigir centros universitários . 
Por outro lado, há que se compreender que o fenômeno indica uma resposta realista 
às exigências do expansionismo industrializante e o seu corolário, ou seja, a exigência 
de um profissionalismo científico. é neste aspecto que vão se expandindo as 
diferenças qualitativas no Ensino Superior e, particularmente, em suas IES isoladas. 
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Correspondem, de resto, ao grande desenvolvimento e contrastes da sociedade com 
suas limitações . 
Certamente, hoje já não se detecta a realidade que em 1958 o Prof. Roberto Moreira 
delineava em responsável estudo sobre a Educação superior brasileira. Dos 977 
cursos superiores, suas matriculas destinavam, aos cursos de direito, filosofia e letras, 
47%, engenharia, 17%, economia e contabilidade, 7%. é inegável que tais aspectos, 
hoje, sofreram visível mutação. 
As IES isoladas são, de certa forma, resposta às exigências de modernização e 
setorialização de potencialidades econômicas emergentes. Resposta ocorrente na 
Europa e na América, onde os centros universitários são mais adequadamente 
estruturados . 
No plano da Educação superior, seu diagnóstico de desempenho não difere, 
qualitativamente, dos centros universitários clássicos em nosso país. 
Vincular medidas corretivas em relação às IES isoladas, deslocando o pólo de 
controle do Poder Público para o âmbito das universidades, é, no mínimo, além de 
perspectiva burocratizante esdrúxula, negar toda uma busca de autonomia crescente 
para o Ensino Superior. Isto para não aludir ás inevitáveis repercussões legais e 
institucionais. 
Ora, sabido é que as instituições particulares do Ensino Superior isolado se vinculam 
a instituições mantenedoras dos mais variados credos e confissões religiosas, com 
filosofias educacionais e orientações extremamente diversificadas. Como 
compatibilizar o controle destas IES, por universidades desvinculadas das filosofias e 
visões educacionais peculiares e específicas de tais organizações? Absurda tal 
pretensão. 
'Tratando-se de organizar as IES isoladas, como eludir aspectos concorrentes que, 
como conseqüência inarredável, oporiam fiscalizados e fiscalizadores? 
Com efeito, as eventuais correções e funções de controle, nestes casos, não podem, 
à evidência, ser retiradas do Estado, porque condição mesma de imparcialidade e 
laicismo previsível, o que, enfim, merece acolhida constitucional. 
Neste particular aspecto, o documento peca por contundente irrealismo de sua 
proposta, para não se aludir, ainda, à inafastável inconstitucionalidade subjacente. 
Importa ser mantido o sistema em voga, aprimorando-o, ou seja, deixando a 
supervisão das IES isoladas a cargos das DEMECs. 
2) Mecanismos de Financiamento 
Preocupa-se todo governo sério e consciente com uma gestão financeira produtiva e 
eficaz dos seus órgãos. 
Muito mais se espera, nesse campo, dos estabelecimentos públicos. de ensino, pois 
as falhas e ineficiências se refletirão sobre as novas gerações., a quem caberá 
assumir a direção dos. negócios. do estado e das empresas particulares. 
O trabalho - "Uma Contribuição da Escola Particular Mineira", distribuído à Comissão, 
de competente e conhecido educador, contém uma sugestão valiosíssima, que deve 
ser posta em evidência. 
"Será que não haverá mesmo um excesso de ociosidade principalmente nos. 
quadros. docentes. dessas universidades, autárquicas. ou fundacionais? Não seria 
difícil listar uma relação surpreendente de professores. de "dedicação exclusiva" 
exercendo outras. atividades., não dando aulas, não fazendo pesquisa (ou fazendo 
"pesquisas" sobre matérias mais que descobertas. . . ), gastando o tempo no exercício 
de posições em discutíveis conselhos, comissões ou grupos de trabalho, etc. etc. 
Hoje, em tais situações, são surpreendidos até os numerosíssimos "auxiliares. de 
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ensino", contratados para dar as aulas. que os "adjuntos" ou os "titulares" não dão e 
que eles também acabam conseguindo não ministrar! 
"O quadro descrito, aparentemente fantasioso, mereceria uma averiguação muito 
séria. E de preferência empreendido por auditorias externas. Do contrário, o sentido 
"corporativista" acabaria por esconder a realidade . E que não se viesse com 
alegação da malsinada "autonomia universitária", em nome da qual os cofres da 
União têm pago tão vultuosas e questionáveis despesas. Afinal, quem paga tem o 
direito de saber em que está sendo gasto o que sai do seu bolso pagador. E as 
surpresas, seguramente, não deixariam esses grupos auditores externos sem ter o 
que apresentar E, note-se, não se está falando aqui senão de problemas de má 
administração, que torna mais caros os custos. Na empresa privada, seja ela escola 
ou outra qualquer, ha geralmente, bem melhor gerenciamento, e maior racionalidade. 
Seria licito esperar-se que, pelo menos nas universidades., a aplicação do dinheiro 
público fosse considerada com mais próprios critérios, de modo a fazer com que cada 
cruzeiro aplicado correspondesse a um serviço efetivamente prestado ou à 
remuneração de atividades rigorosamente produtivas, ainda que em termos 
intelectuais. Com medidas. bastante seguras, nessa questão, até seria bem possível 
que o resultado da racionalização resultasse em possibilidade de melhor 
remuneração, tantas vezes. reclamada." 
Está aí uma forma eficaz de implementar a eficiência das IES públicas, de sorte que o 
dinheiro dos contribuintes, que é sagrado, não seja gasto perdulariamente e sem 
objetividade. 
Uma comissão externa de auditores., eleitos. pela comunidade dos. contribuintes, 
teria a seu cargo a verificação e a análise dos gastos e da produtividade, se é que, de 
fato, pretendemos. um Brasil e uma universidade melhores. Fica sugerida, portanto, a 
escolha de uma comissão de auditores., eleita pela comunidade dos. contribuintes, 
entre elementos estranhos ao quadro da universidade, para analisar a gestão 
financeira, sobre ela se manifestando. 
3) Professores. e Alunos das IES Particulares. subsidiados velo Ministério da 
Educação 
Inquestionável é a larga e decisiva contribuição das IES particulares ao Ensino 
Superior no Brasil. 
Delas existem muito boas. e, possivelmente, outras que refletem a pobreza do meio. 
Todavia, vêm fazendo muito para atender à insopitável demanda pelo terceiro grau, 
fenômeno, hoje, mundial, e notadamente das Américas. 
Ninguém em boa e sã consciência pode negar que, com isso, horizontes. e 
perspectivas mais. amplas se abrem às atuais e às futuras gerações. 
Como a escola privada enfrenta, à semelhança da pública, situação difícil, necessário 
se faz que o governo preste auxilio a professores e estudantes daquela. 
Aos. primeiros, complementando-lhes o salário até 2/3 do vencimento respectivo à 
referência correspondente ao mestre da rede pública, mantida com os impostos da 
coletividade, aos segundos, proporcionando-lhes bolsas, nos casos de comprovada 
carência e nunca por favorecimento . 
Essa concessão se fará uma vez que as DEMECs regionais averigüem o bom e 
eficiente desempenho da IES postulante, e, de igual, se cobra anuidade ou 
semestralidade rigorosamente no quantitativo fixado pela CEnE do CFE . 
A supervisão exercida pela. DEMECs se aperfeiçoa sempre e pode colher as 
informações necessárias ao êxito dessa urgente iniciativa. 
Perceba-se bem claro que não é a IES que vai ser subvencionada, mas sim o docente 
e o aluno. 
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Um grande passo se terá dado no aperfeiçoamento da Educação superior privada. 
Desaparecerão as angustiantes diferenças entre a remuneração do magistério 
particular e a do estatal. 
Isso o governo pode e deve fazer. 
Com a contenção das anuidades e as majorações salariais acima dos índices 
permitidos ás IES, chegarão estas à insolvabilidade e, por fim, ao fechamento. 
Estará criado, decorrentemente, um problema social de efeitos imprevisíveis. 
A quem deseje fazer um curso superior e tenha o desenvolvimento mental para tanto, 
não se deve cercear e nem impedir. O que importa é que seja da melhor qualificação, 
constatando-se isso através de mecanismos e critérios técnicos e objetivos, e, nunca, 
políticos. 
A viabilização de um Ensino Superior particular de boa qualidade acha-se, assim, 
delineada. 
É só tomar as medidas propostas, com a inteligência e a brevidade que a situação 
exige.  

 
III - ANEXO MEDIDAS DE EMERGÊNCIA 
A Comissão, no início de seus trabalhos, decidiu encaminhar ao senhor Ministro da 
Educação, conforme relatório parcial de 12 de junho de 1985, sugestões que, embora 
versando problemas de natureza conjuntural, assumiam caráter agudo, reclamando 
medidas de urgência para a revitalização da universidade pública federal . 
A desvalorização do professor e do servidor técnico-administrativo das IES no que se 
defere a salários; a crescente perda de recursos orçamentários para os programas de 
manutenção e investimentos; a restrita parcela de recursos conferida às atividades de 
pesquisa, pós-graduação e extensão; a proibição, nos últimos quatro anos, da 
expansão do quadro de pessoal das IES federais confirmam o contexto negativo 
dessa realidade. 
Mais crítica se torna essa situação com a política centralizadora, exercida tanto pelo 
MEC como por seus órgãos de apoio, constrangendo o livre exercício da autonomia, 
que é inerente ás instituições universitárias, e cerceando a saudável prática de 
criatividade a que se proponham. 
As seguintes medidas de emergência foram então indicadas: 
a) Quanto ao regime orçamentário e financeiro: 
(I) concessão e liberação imediatas de crédito suplementar pleiteado pelas IES, 
permitindo-lhes manter condignamente seus compromissos e cumprir suas vocações. 
Efetiva aplicação da Emenda João Calmon quanto aos compromissos do MEC com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, ainda no exercício de 1985, 
independentemente de recursos provenientes de outras fontes. Para efeito desta 
aplicação, seria indispensável considerar o orçamento em execução e o excesso de 
arrecadação que venha a existir. 
(ii) Na expectativa da implementação das medidas acima, seria necessário: 
- atendimento ás solicitações inseridas no "estudo sobre a situação financeira das IES 
federais", entregue pelo Conselho de Reitores ao Ministro da Educação em 30 de abril 
de 1985, objetivando recuperar, em valores de 1981, as dotações em Outros Custeios 
e Capital (OCC); 
- consideração, pelo MEC, do documento "Verbas para Outros Custeios e Capital 
para as Universidades Federais em 1985", produzido pela ANDES, em março de 1985 
(este documento, examinando a depreciação dos recursos destinados à Educação 
Superior, em passado recente, sugere fatores de correção compatíveis com a 
desvalorização da moeda). 
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(iii) adoção do princípio de dotação global, aplicando-o de imediato na elaboração da 
proposta orçamentária para 1986. A definição dos recursos globais - assim alocados - 
deveria ser precedida por ampla consulta no âmbito das IES, canalizada por meio da 
Secretaria de Educação Superior. 
(iv) Exclusão das IES federais do regime instituído pelo Decreto n 86.795 de 28 de 
dezembro de 1981, liberando-as para reaplicar livremente o saldo de pessoal apurado 
em exercícios anteriores e permitindo-lhes a contratação de pessoal docente e 
técnico-administrativo necessário ao seu desenvolvimento. 
(v) restauração do sistema de delegação de competência para que as IES federais 
possam reconhecer suas dívidas classificadas como "exercícios anteriores" . 
b) Quanto ao pessoal docente e técnico-administrativo: 
(i) Equiparação dos salários entre docentes e servidores técnico-administrativos das 
IES autárquicas e fundacionais, concedendo-se aumentos diferenciados, de modo a 
corrigir os desníveis entre instituições mantidas pelo Governo Federal que 
desenvolvem tarefas idênticas. Para tanto, foram sugeridas, dentre as medidas 
possíveis, as seguintes: 
- concessão, a partir de 19 de julho, de aumento diferenciado significativo para os 
professores e servidores autárquicos; 
- estabelecimento de datas-base unificadas, em 19 de setembro e 19 de março, para 
a concessão de reajustes ou aumentos salariais, tanto nas IES autárquicas quanto 
nas fundacionais, aplicando-se esse critério a partir de 19 de setembro de 1985, com 
a correção na base de 100% do INPC e concessão de um diferencial para as IES 
fundacionais. 
(ii) Acréscimos de um expressivo percentual sobre a "Gratificação de Apoio à 
Atividade de Ensino" à remuneração dos servidores técnico-administrativos das IES. 
(iii) Restabelecimento de um sistema de incentivos diferenciadores . 
(iv) Sugestão no sentido de que o MEC procure, em entendimento com o Ministério da 
administração, a valorização do pessoal técnico-administrativo das IES federais, 
objetivando as seguintes medidas: (a) revisão da política de concessão das 
gratificações de Apoio à Atividade de Ensino e Atividade Técnico-Administrativa; (b) 
revisão do reposicionamento e dos níveis salariais das funções DAS e DAI; (c) 
regularização da situação do pessoal integrante das Tabelas Especiais; (d) 
elaboração de Tabela Especial para o pessoal especializado, lotado nos Centros de 
Processamento de Dados. 
c) Autonomia, bolsas de estudo e hospital universitário: 
(I) Retirada do Congresso Nacional, para reexame, do projeto de lei que dispõe sobre 
a autonomia administrativa e financeira das Universidades Federais. 
(ii) Garantia efetiva de recursos à CAPES para evitar atrasos no recebimento de 
bolsas ao pessoal inscrito nos programas de pós-graduação, como vem acontecendo 
com freqüência 
(iii) Início imediato, pela Ministério da Educação, de programa específico visando à 
recuperação e manutenção dos campi universitários. 
(iv) Elaboração e implantação, com a maior brevidade, de um programa de apoio 
financeiro e administrativo aos hospitais universitários, de modo a garantir-lhes 
funcionamento regular para os fins do ensino e dos serviços prestados à comunidade. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A elevação da escolaridade, para qualquer país contemporâneo, representa elevação dos 
padrões sociais, pela consolidação cultural, melhoria da qualidade de vida, inclusão social e maior 
liberdade de construção dos destinos de cada cidadão. No Brasil isto não é diferente. À medida 
que a elevação da escolaridade se consolida, todos os indicadores sociais se elevam. O ensino 
superior, por seu turno, tem duplo papel no desenvolvimento social: além da construção da 
cidadania pela formação de profissionais bem qualificados, para os desafios da crescente 
complexidade tecnológica presente em todas as áreas da atividade humana, deve também buscar 
soluções inovadoras aos novos desafios e exigências do país. 
 

Em face deste desafio, o Brasil está consolidando a Educação Superior através da 
expansão e interiorização da Rede Pública Federal, com as novas Universidades e Institutos 
Federais e seus campi, da recomposição de seu corpo docente e técnico administrativo, do 
aumento da oferta de vagas através do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e do 
Financiamento Estudantil (FIES), além do intenso trabalho de formação de professores para a 
Educação Básica. Tais esforços, que primam sempre pela busca da qualidade educacional, já 
mostram seus efeitos de inclusão social e construção da cidadania para um país de muitos 
contrastes e diversidade. 
 

Ainda assim, apesar da educação superior ter se expandido nos últimos anos mais que em 
toda sua história, para cumprir seu papel social, é preciso avançar ainda mais. Hoje o Brasil tem 
cerca de seis milhões de alunos no ensino superior, mas para sintonizar-se à realidade 
internacional, deverá atingir nos próximos anos o dobro desse contingente. Dadas as condições 
atuais, essa meta será atingida. 
 

Nesse sentido a educação superior ocupa papel estratégico na construção social brasileira, 
mas sua efetividade pode ser comprometida se não houver sintonia entre a oferta educativa e as 
demandas sociais e profissionais. Tais demandas se estendem desde a área de saúde, às 
tecnologias, humanidades e artes, que se valem das ciências básicas para desenvolverem 
saberes, que se desdobram em tecnologias que resolvem problemas, aprimoram 
comportamentos, enriquecem a cultura e as relações pessoais e sociais. 
 

A educação superior brasileira encontra-se em situação singular: precisa expandir-se como 
demanda social, mas tem uma distribuição de oferta desproporcional, cuja expansão poderá 
comprometer sua função social. A desproporcionalidade da oferta manifesta-se de duas formas: 
uma grande concentração de vagas em uns poucos cursos, com consequente carência nos 
demais, e uma extrema pulverização das denominações, o que dificulta identificar perfis 
formativos sintonizados à realidade social e econômica. 
 

Os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura 
compõem uma das ações de sintonia da educação superior às demandas sociais e econômicas, 
sistematizando denominações e descritivos, identificando as efetivas formações de nível superior 
no Brasil. A cada perfil de formação, associa-se uma única denominação e vice-versa, firmando 
uma identidade para cada curso. 
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Os principais efeitos dos Referenciais são: a facilidade de identificação de cursos e 

vocações para os jovens que buscam o ensino superior; para os pais, professores e gestores 
educacionais, uma melhor compreensão do alcance da educação superior; para o mundo do 
trabalho, uma melhor identificação de profissionais e suas formações. 
 

Os Referenciais Curriculares não esgotam as possibilidades formativas, serão atualizados 
segundo as novas demandas educacionais e ao aprimoramento dos perfis formativos, como um 
instrumento de consolidação da educação superior, preparando os alunos em bases científicas, 
tecnológicas e humanísticas que lhes permitam posicionar-se frente às transformações políticas e 
sociais e a incorporar-se na vida produtiva. 
 
 

Fernando Haddad  
Ministro da Educação 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A expansão da oferta do Ensino Superior no Brasil apresentou, na última década, um ritmo 
de crescimento sem precedentes históricos. Neste curto período, os números de cursos de 
graduação e de estudantes neles matriculados foram multiplicados por dois. Hoje, o Brasil conta 
com aproximadamente seis milhões de estudantes do ensino superior distribuídos em um 
universo de pouco mais de vinte e seis mil cursos. Este crescimento da educação formal 
representa um avanço nas conquistas de toda a população e é fundamental para que o país 
continue elevando a qualidade de seus índices sociais e econômicos. No entanto, ainda há mais 
para avançar. Um desafio para a década que se inicia é de novamente dobrar estes números, 
proporcionando mais um salto quantitativo para a Educação e qualitativo para a Sociedade 
Brasileira. De acordo com o que define o Plano Nacional da Educação (PNE), não se pode perder 
de foco a necessidade de “planejar a expansão com qualidade, evitando-se o caminho fácil da 
massificação”. 
 

De acordo com essa diretriz maior, a Secretaria de Educação Superior (SESu) tem 
trabalhado para corrigir algumas assimetrias verificadas neste processo de crescimento. 
Atualmente, poucas especialidades concentram grande parte do total das matrículas, enquanto 
outras, igualmente demandadas pela sociedade brasileira, apresentam carência em número de 
vagas e de distribuição pelo território nacional. É preciso, portanto, valorizar esta pluralidade, 
incentivando a oferta diversificada de cursos segundo as demandas sociais e econômicas. 
 

Outra assimetria a ser corrigida diz respeito ao ampliado número de variações de 
denominações dos cursos superiores, as quais nem sempre correspondem a uma formação 
específica. Dentre os mais de vinte e seis mil cursos de graduação em oferta no Brasil, temos 
cerca de cinco mil diferentes nomenclaturas. Mesmo para os cursos com Diretriz Curricular 
consolidada, há muitas variações nas denominações para projetos que enfocam o mesmo perfil 
formativo. Conseqüência imediata deste desacerto é a dificuldade de jovens, pais, empregadores 
e a sociedade em geral, identificarem a educação superior com as demandas sociais e 
profissionais, além de comprometer o sistema de avaliação da qualidade. 
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É dentro da perspectiva da melhoria da qualidade de ensino, apoiada pelo fortalecimento 
dos perfis formativos das mais diversas especialidades, que os Referenciais Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Bacharelados e Licenciatura foram construídos ao longo de 2009. 
Os Referenciais privilegiam as nomenclaturas historicamente consolidadas, apoiadas pelas 
legislações regulamentadoras de profissões e pelas diretrizes curriculares para os cursos de 
graduação. Juntos, compõem um conjunto de descritivos que apontam: o perfil do egresso, os 
temas abordados na formação, os ambientes em que o profissional poderá atuar e a infraestrutura 
mínima recomendada para a oferta. Ele não restringe as instituições na construção dos projetos 
pedagógicos, uma vez que traça um referencial que não é limitador, mas orientador. Portanto, 
cada Instituição de Ensino Superior pode, respeitando as orientações do referencial, inserir novas 
temáticas e delinear linhas de formação no curso. Ainda assim, o fato de se inserirem em 
denominações agregadas segundo a maior densidade acadêmica contribuirá para a qualidade da 
formação. 
 

A sua construção partiu da sistematização inicial das informações do Sistema Integrado de 
Informações da Educação Superior (SiedSup), das Diretrizes Curriculares vigentes e da legislação 
das profissões regulamentadas. A partir disto, a SESu elaborou uma versão inicial dos 
Referenciais através de várias oficinas realizadas pelo país, com a participação de professores, 
coordenadores de cursos e especialistas das várias áreas da educação superior ao longo do ano 
de 2009. Uma vez construídos, os Referenciais foram submetidos a consultas públicas por meio 
eletrônico na página do MEC. Todas as instituições de ensino superior foram formalmente 
convidadas a participar da consulta. Foram recebidas cerca de seis mil contribuições aos 
Referenciais, vinda de instituições e da sociedade em geral, aprimorando o texto ou incluindo 
novas denominações. 
 

Um conceito inovador destacado pelos Referenciais é o de Linha de Formação. A Linha de 
Formação pode particularizar um curso, traduzindo através de seu Projeto Pedagógico uma 
determinada vocação institucional, enfocando aspectos teóricos ou práticos e atendendo os 
arranjos produtivos ou sociais locais. Não se configuram, no entanto, como habilitações, não 
compondo o nome do curso, uma vez que as habilitações do egresso devem possuir caráter mais 
abrangente, definidas pelas suas diretrizes curriculares e em alguns casos pela legislação 
regulamentadora da profissão. Desta forma, manifesta-se através das competências 
especializadas desenvolvidas pelo aluno ao longo de sua formação e pelo detalhamento em seu 
histórico escolar. 
 

Esse documento apresenta, como anexo, a Lista de Convergência de Denominação (DE  
PARA). Ela é uma lista dos nomes dos cursos em oferta, na coluna DE, e as sugestões de 
denominação a serem adotadas, na coluna PARA. A convergência foi realizada por especialistas 
nas áreas e deve ser entendida como sugestão de conversão ou de nova denominação. Cabe à 
Instituição de Ensino Superior, com base nas características de cada curso, adotar a 
denominação que julgar pertinente e, se necessário, adaptar o projeto pedagógico, para aplicação 
já no próximo edital de processo seletivo. Os aditamentos dos atos autorizativos serão efetuados 
mediante preenchimento de formulário eletrônico específico disponibilizado pela SESu no sistema 
e-MEC. Nos casos em que uma denominação específica não esteja contemplada no DE  PARA, 
as Instituições ofertantes deverão contatar a SESu a respeito dos procedimentos a serem 
adotados. 
 

A adoção da convergência de denominação tem diversas conseqüências positivas para o 
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processo educacional. Possibilita a percepção de identidades entre diversos cursos oferecidos por 
diferentes instituições ou mesmo por grandes instituições, em diferentes localidades. Com isso, 
contribui para facilitar os processos de intercâmbio e mobilidade estudantil. O reconhecimento de 
estudos e a aceitação de créditos cursados em regime de intercâmbio passarão a ocorrer de 
forma mais ágil e fácil do que ocorre atualmente, proporcionando intensificação de uma rica troca 
de experiências acadêmicas. Essa tendência, cabe registrar, vem se intensificando no mundo 
todo, em especial nos países integrados ao Espaço Europeu de Educação Superior, em vias de 
se constituir. A construção da Lista de Convergência vem sendo acompanhada com interesse 
pelas autoridades desses países. 
 

Outro efeito benéfico da convergência de denominações reside na maior precisão das 
informações relativas à educação superior. A lista de denominações utilizada pelo Ministério da 
Educação é referência para o Censo Educacional, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), além de coletas de dados realizadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e outros sistemas oficiais. 
 

Finalmente, cumpre destacar a avaliação da educação superior. A dinâmica instituída a 
partir da Lei do SINAES baseia-se precipuamente no ENADE, exame realizado a cada três anos 
com os alunos egressos dos diversos cursos superiores, voltado à aferição das competências 
adquiridas ao longo do período de formação. A comparabilidade entre os cursos é um fator 
importante para a significação dos resultados do ENADE. 
 

Esta sugestão de convergência pode apontar para um dos três únicos graus consolidados 
historicamente na Educação Superior brasileira: os Bacharelados que se configuram como cursos 
superiores generalistas, de formação científica e humanística, que conferem, ao diplomado, 
competências em determinado campo do saber para o exercício de atividade acadêmica, 
profissional ou cultural; as Licenciaturas que são cursos superiores que conferem, ao diplomado, 
competências para atuar como professor na educação básica; e os Cursos Superiores de 
Tecnologia que são graduações de formação especializada em áreas científicas e tecnológicas, 
que conferem, ao diplomado, competências para atuar em áreas profissionais específicas. 
 

Por fim, é importante destacar que os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Bacharelado e Licenciatura não se configuram como os já superados currículos mínimos, nem 
devem ser entendidos como diretriz curricular, visto que sua construção pautou-se pelas 
Diretrizes Curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. O documento ora 
apresentado constitui uma versão inicial, que deverá ser revista e atualizada a cada ano, 
considerando-se a necessidade de sintonizar-se com as constantes mudanças científicas, 
tecnológicas e sociais que têm impacto na educação superior. As dúvidas poderão ser sanadas 
por meio do endereço eletrônico referenciais.sesu@mec.gov.br. 
 

O desafio na construção e implantação dos Referenciais Curriculares Nacionais é 
compatibilizar as vantagens da convergência de denominações e descritivos para aumentar a 
densidade e significância acadêmica de cada um dos cursos com a necessidade de aumentar a 
diversidade de formações, superando o peso excessivo que a visão das profissões mais 
estabelecidas exerceu historicamente sobre a formação de nível superior. 
 

Esperamos ter superado o desafio, estabelecendo essa primeira versão dos Referenciais e 
da Lista de Convergência de Denominações, de maneira a fortalecer o processo de expansão e 
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qualificação da educação superior no País. 
 
 
 
 

Maria Paula Dallari Bucci  
Secretária de Educação Superior 

Paulo Roberto Wollinger  
Diretor de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR  

Cursos de Graduação (Bacharelados e Licenciaturas)  
 

Nome do Curso - Grau 
Carga Integraliza- Código  

Ord. 
Horária ção (anos) OCDE  

 (horas)    
1 Administração - Bacharelado 3000 4 345A01  
2 Agronomia - Bacharelado 3600 5 621A04  
3 Arqueologia - Bacharelado 2400 4 225A01  
4 Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado 3600 5 581A05  
5 Artes Visuais - Bacharelado 2400 4 211A02  
6 Artes Visuais - Licenciatura 2800 3 146F04  
7 Biblioteconomia - Bacharelado 2400 3 322B01  
8 Biomedicina - Bacharelado 3200 4 421B07  
9 Ciência da Computação - Bacharelado 3000 4 481C01  
10 Ciências Biológicas - Bacharelado 3200 4 421C01  
11 Ciências Biológicas - Licenciatura 2800 3 145F01  
12 Ciências Atuariais - Bacharelado 3000 4 462C01  
13 Ciências Contábeis - Bacharelado 3000 4 344C02  
14 Ciências Econômicas - Bacharelado 3000 4 314E02  
15 Ciências Naturais - Licenciatura 2800 3 145F02  
16 Ciências Sociais – Bacharelado 2400 4 310C02  
17 Ciências Sociais - Licenciatura 2800 3 145F24  
18 Cinema e Audiovisual - Bacharelado 2700 4 321C01  
19 Dança – Bacharelado 2400 3 212D01  
20 Dança - Licenciatura 2800 3 146F07  
21 Design - Bacharelado 2400 4 214D05  
22 Direito - Bacharelado 3700 5 380D01  
23 Educação Física - Bacharelado 3200 4 720E01  
24 Educação Física - Licenciatura 2800 3 146F15  
25 Enfermagem - Bacharelado 4000 5 723E01  
26 Engenharia Aeronáutica - Bacharelado 3600 5 525E04  
27 Engenharia Agrícola - Bacharelado 3600 5 621E03  
28 Engenharia Ambiental e Sanitária - Bacharelado 3600 5 520E02  
29 Engenharia Cartográfica e de Agrimensura - Bacharelado 3600 5 582E02  
30 Engenharia Civil - Bacharelado 3600 5 582E03  
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31 Engenharia de Alimentos - Bacharelado 3600 5 541E01  
32 Engenharia de Bioprocessos - Bacharelado 3600 5 524E01  
33 Engenharia de Computação - Bacharelado 3600 5 523E04  
34 Engenharia de Controle e Automação - Bacharelado 3600 5 523E11  

35 
Engenharia de Fortificação e Construção - Bacharelado 
(*) 3600 5 582E03  

36 Engenharia de Materiais - Bacharelado 3600 5 520E04  
37 Engenharia de Minas - Bacharelado 3600 5 544E01  
38 Engenharia de Pesca - Bacharelado 3600 5 624E01  
39 Engenharia de Petróleo - Bacharelado 3600 5 544E07  
40 Engenharia de Produção - Bacharelado 3600 5 520E05  
41 Engenharia de Telecomunicações - Bacharelado 3600 5 523E12  
42 Engenharia Elétrica - Bacharelado 3600 5 522E06  
43 Engenharia Eletrônica - Bacharelado 3600 5 523E09  
44 Engenharia Florestal - Bacharelado 3600 5 623E01  
45 Engenharia Mecânica - Bacharelado 3600 5 521E05  
46 Engenharia Mecânica de Armamentos - Bacharelado (*) 3600 5 521E05  

47 
Engenharia Mecânica de Veículos Militares - Bacharelado 
(*) 3600 5 521E05  

48 Engenharia Metalúrgica - Bacharelado 3600 5 521E06  
49 Engenharia Naval - Bacharelado 3600 5 525E08  
50 Engenharia Química - Bacharelado 3600 5 524E07 
51 Engenharia Têxtil - Bacharelado 3600 5 542E03 
52 Estatística - Bacharelado 3000 4 462E01 
53 Farmácia - Bacharelado 4000 5 727F01 
54 Filosofia - Bacharelado 2400 3 226F01 
55 Filosofia - Licenciatura 2800 3 145F08 
56 Física – Bacharelado 2400 4 441F01 
57 Física - Licenciatura 2800 3 145F09 
58 Fisioterapia - Bacharelado 4000 5 726F01 
59 Fonoaudiologia - Bacharelado 3200 4 726F03 
60 Geografia - Licenciatura 2800 3 145F10 
61 Geografia - Bacharelado 2400 4 443G05 
62 Geologia - Bacharelado 3600 5 443G06 
63 História – Bacharelado 2400 4 225H01 
64 História - Licenciatura 2800 3 145F11 
65 Informática - Licenciatura 2800 3 146F05 
66 Jornalismo - Bacharelado 2700 4 321J01 
67 Letras - Língua Estrangeira - Bacharelado 2400 4 222L01 
68 Letras - Língua Portuguesa - Bacharelado 2400 4 223L01 
69 Letras - Língua Estrangeira - Licenciatura 2800 4 145F14 
70 Letras - Língua Portuguesa - Licenciatura 2800 3 145F15 
71 Matemática – Bacharelado 2400 4 461M01 
72 Matemática - Licenciatura 2800 3 145F18 
73 Medicina - Bacharelado 7200 6 721M01 
74 Medicina Veterinária - Bacharelado 4000 5 641M01 
75 Meteorologia - Bacharelado 3000 4 443M01 
76 Museologia - Bacharelado 2400 4 225M01 
77 Música – Bacharelado 2400 4 212M02 
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78 Música - Licenciatura 2800 3 146F20 
79 Nutrição - Bacharelado 3200 4 726N02 
80 Odontologia - Bacharelado 4000 5 724O01 
81 Pedagogia - Licenciatura 3200 4 142P01 
82 Psicologia - Bacharelado 4000 5 311P02 
83 Publicidade e Propaganda - Bacharelado 2700 4 342P02 
84 Química – Bacharelado 2400 4 442Q01 
85 Química - Licenciatura 2800 3 145F21 
86 Radio, TV, Internet - Bacharelado 2700 4 321R01 
87 Relações Internacionais - Bacharelado 2700 4 313R01 
88 Relações Públicas - Bacharelado 2700 4 342R01 
89 Secretariado Executivo - Bacharelado 2400 3 346S03 
90 Serviço Social - Bacharelado 3000 4 762S01 
91 Sistemas da Informação - Bacharelado 3000 4 483S02 
92 Teatro - Bacharelado 2400 3 212T01 
93 Teatro - Licenciatura 2800 3 146F22 
94 Teologia - Bacharelado 2400 3 221T01 
95 Terapia Ocupacional - Bacharelado 3200 4 726T01 
96 Turismo - Bacharelado 2400 4 812T01 
97 Zootecnia - Bacharelado 3600 5 621Z01 

 
(*) Oferta exclusiva das Forças 
Armadas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


