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RESUMO 

Esta tese faz uma reflexão acerca da contribuição que a autoavaliação pode prestar à 

emancipação das universidades públicas federais. Adotamos uma abordagem qualitativa, 

utilizando a metodologia de estudo de caso único sugerida por Yin (2001), tomando a 

autoavaliação realizada na Universidade Federal Fluminense (UFF), com sede em 

Niterói/RJ, como objeto de estudo. Para embasar a pesquisa, fizemos a leitura do material 

bibliográfico referente ao tema e de produções no campo da avaliação institucional da 

universidade brasileira. A pesquisa documental consistiu na leitura e análise de relatórios, 

planos e projetos, além de dispositivos legais, como leis, decretos, portarias e resoluções. 

Na coleta de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada e o questionário com 

questões fechadas e abertas. Também analisamos os dados disponíveis no Sistema de 

Avaliação Institucional da UFF (SAI), referentes ao 2º semestre letivo de 2019. A análise 

dos dados e informações mostrou que no processo de autoavaliação conduzido pela UFF 

existem fragilidades a serem superadas, com vistas a sua consolidação e à criação de uma 

cultura de avaliação, na instituição. É necessário que sejam adotadas novas práticas de 

comunicação entre os participantes do processo de avaliação, para que as informações 

sobre a existência do mesmo possam ser mais bem apreendidas. Além disso, essas 

informações precisam chegar aos gestores dos cursos de graduação, para que eles se 

conscientizem do benefício que pode trazer a autoavaliação aos cursos pelos quais são 

responsáveis. Outra medida necessária é a discussão ampla e responsável dos resultados 

da avaliação realizada, periodicamente, visando ao engajamento e valorização da 

participação dos respondentes, bem como o melhor aproveitamento desses resultados nas 

decisões acerca do saneamento das dificuldades encontradas e fortalecimento dos pontos 

positivos também identificados. Esforços precisam ser realizados, ainda, para 

descentralizar o processo de autoavaliação na instituição, por tratar-se de uma 

universidade com vários campi, além de contar com grande diversidade em suas unidades 

acadêmicas e nos diferentes cursos de graduação que elas comportam. Em relação à 

possibilidade de a autoavaliação servir ao processo de emancipação das universidades 

federais, concluímos que isso seja possível se elas tomarem para si o processo como 

instrumento de conhecer-se, de modificar suas práticas e de buscar a produção de um 

outro conhecimento, este pautado nos saberes das minorias excluídas do processo social.  

A contribuição do estudo está na ampliação do conhecimento sobre a avaliação 

institucional nas universidades federais brasileiras, possibilitando a construção de novos 

olhares e fazeres em torno da autoavaliação. 

Palavras-chave: Universidade federal Fluminense – autoavaliação – emancipação   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis reflects on the contribution that self-evaluation can make to the emancipation 

of federal public universities. We adopted a qualitative approach, using the single case 

methodology suggested by Yin (2001), taking the self-evaluation carried out at the 

Fluminense Federal University (UFF), located in Niterói/RJ, as the object of study. To 

support the research, bibliographic material on the topic and work on the field of 

institutional evaluation of the Brazilian university were studied. The documentary 

research consisted of reading and analyzing reports, plans, and projects, as well as legal 

provisions such as laws, decrees, and resolutions. In the data collection, a semi-structured 

interview and questionnaire with open and closed questions were used. An analysis was 

also made of the data available in UFF's Institutional Evaluation System (SAI, abbreviated 

in Portuguese), regarding the 2nd academic semester of 2019.  The analysis of the data 

and the information showed that in the process of self-evaluation carried out by the UFF 

there are weaknesses to overcome in order to consolidate and create a culture of 

evaluation, in the institution. It is necessary to adopt new communication practices among 

the participants in the evaluation process so that the information about the existence of 

the evaluation can be exploited. In addition, this information needs to reach university 

course administrators, so that they are aware of the value of self-evaluation in improving 

the quality of the courses for which they are responsible. Another necessary measure is 

the promotion of a wide and responsible debate on the results obtained in the evaluation, 

periodically, to guarantee the commitment and valuing of the participation of those 

surveyed, as well as to better use these results in the decision making process about the 

necessary measures to solve the difficulties found and strengthening the positive points 

also identified. Efforts should also be made to decentralize the process of self-evaluation 

in the institution, since it is a university with several campuses, having a great diversity 

in its academic units and in the different undergraduate courses that make it up. Regarding 

the possibility that self-evaluation contributes to the process of emancipation of federal 

universities, we conclude that this is possible if they take the process, itself, as an 

instrument to know themselves, modify their practices and seek other knowledge 

production, based on the knowledge of minorities excluded from the social process. The 

contribution of the study lies in the expansion of knowledge about institutional evaluation 

in Brazilian federal universities, allowing the construction of new perspectives and tasks 

around self-evaluation. 

 

Keywords: Fluminense Federal University – self-evaluation – emancipation  

  



 

RESUMEN 

Esta tesis hace una reflexión acerca de la contribución que la autoevaluación puede 

brindar a la emancipación de las universidades públicas federales. Adoptamos un 

abordaje cualitativo, utilizando la metodología de caso único sugerida por Yin (2001), 

tomando la autoevaluación realizada en la Universidad Federal Fluminense (UFF), 

ubicada en la ciudad de Niterói/RJ, como objeto de estudio. Para apoyar la investigación, 

se hizo lectura de material bibliográfico referente al tema y de producciones en el campo 

de la evaluación institucional de la universidad brasileña. La investigación documental 

consistió en la lectura y análisis de reportes, planes y proyectos, además de disposiciones 

legales como leyes, decretos y resoluciones. En la colecta de datos, se utilizó una 

entrevista semiestructurada y cuestionario con preguntas abiertas y cerradas. También se 

realizó un análisis de los datos disponibles en el Sistema de Evaluación Institucional de 

la UFF (SAI por sus siglas en portugués), con relación al 2º semestre académico del 2019. 

El análisis de los datos e informaciones arrojó que en el proceso de autoevaluación 

realizado por la UFF existen fragilidades a ser superadas para consolidar y crear una 

cultura de evaluación, en la institución. Es necesario que se adopten nuevas prácticas de 

comunicación entre los participantes del proceso de evaluación, para que la información 

sobre la existencia del mismo pueda ser aprovechada. Además, es necesario que esta 

información llegue a los administradores de cursos universitarios, para que sean 

conscientes del valor de la autoevaluación para mejorar la calidad de los cursos de los que 

son responsables. Otra medida necesaria es la promoción del debate amplio y responsable 

de los resultados obtenidos en la evaluación, de forma periódica, con el objetivo de 

comprometer y valorar la participación de los encuestados, así como el mejor 

aprovechamiento de estos resultados en las decisiones sobre la subsanación de las 

dificultades encontradas y el fortalecimiento de los puntos positivos también 

identificados. También se deben hacer esfuerzos para descentralizar el proceso de 

autoevaluación en la institución, por tratarse de una universidad con varios campus, 

además de tener una gran diversidad en sus unidades académicas y en los diferentes 

cursos de pregrado que la conforman. Con relación a la posibilidad de que la 

autoevaluación contribuya en el proceso de emancipación de las universidades federales, 

concluimos que esto es posible si toman el proceso, por sí mismo, como un instrumento 

para conocerse, modificar sus prácticas y buscar la producción de otro conocimiento, 

basado en los saberes de las minorías excluidas del proceso social. La contribución del 

estudio radica en la ampliación del conocimiento sobre la evaluación institucional en las 

universidades federales brasileñas, permitiendo la construcción de nuevas perspectivas y 

quehaceres en torno de la autoevaluación. 

Palabras clave: Universidad Federal Fluminense – autoevaluación – emancipación  
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INTRODUÇÃO 

 

“[...] o tempo e o campo das lutas é plural. 

Convoca a todos, em todas as circunstâncias, 

para o encontro das novas formas de 

democracia nos distintos espaços a que têm 

acesso” (Denise Leite, 2005) 

 

Desenvolvemos nosso estudo sobre a avaliação institucional da universidade 

brasileira, na época recente, visando a entender como ela ocorre, nas últimas três décadas, 

no contexto das políticas de reestruturação do Estado brasileiro. No âmbito dessas 

políticas, a política para a educação em geral e a educação superior, em especial, é 

influenciada pelas orientações de organismos internacionais, como o Banco Mundial, a 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e a UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). 

No processo de reestruturação do Estado brasileiro, a universidade pública federal 

tem sido reiteradamente questionada enquanto instituição em crise; uma crise que vem 

sendo produzida nas relações que se dão entre os diferentes governos centrais e as 

próprias instituições. No contexto da crise, a avaliação institucional passou a servir, a 

partir de 1990, nos diferentes governos – a começar por Fernando Affonso Collor de Melo 

– à modificação na configuração do sistema público de educação superior, visando à 

diminuição do tamanho e da importância das instituições federais de educação superior. 

Os questionamentos iniciais que despertaram o nosso interesse pela realização do 

estudo foram em relação à função que a avaliação institucional vem cumprindo na 

universidade pública federal brasileira. Tem a avaliação institucional servido apenas para 

cumprir a agenda da política de reestruturação institucional para atendimento às 

orientações das agências internacionais, levando a universidade a estabelecer uma relação 

cada vez mais próxima do mercado? Pode a instituição avaliada utilizar-se da 

autoavaliação como mecanismo de enfrentamento das políticas oficiais e superar as 

diferentes crises – de hegemonia, de legitimidade e institucional (SANTOS, 1996), numa 

perspectiva emancipatória? 

Dias Sobrinho (2000) nos ofereceu, inicialmente, uma pista de busca pelo 

entendimento dessas questões ao considerar que, já na década de 1980, setores 

organizados das universidades públicas brasileiras, como os sindicatos, defendiam a 

realização da avaliação institucional por dois motivos. Em primeiro lugar, para dar 
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transparência à sociedade do trabalho realizado pelas universidades mantidas com 

recursos públicos; em segundo lugar, para defender a universidade pública das ameaças 

impostas pelas concepções utilitaristas e privatizantes. 

Akkari (2011) despertou o nosso interesse por relacionar a formulação das 

políticas educacionais e especialmente da política para a educação superior às orientações 

das agências internacionais. Com o autor, passamos a considerar que a opção dos 

governos brasileiros, a partir dos anos 1990, pela avaliação institucional como ferramenta 

para modificação do perfil das instituições federais de educação superior tinha 

fundamento nas orientações das agências internacionais. Isso porque, segundo o autor 

(AKKARI, 2011, p. 13), essas políticas passaram a produzir reformas educacionais que 

“[...] atravessam o mundo. Lançadas em um país, elas (as reformas educacionais) são 

rapidamente apropriadas pelas elites políticas e poderosos grupos de interesse em outros 

países”. 

Ainda pensando com Akkari (2011, p. 13) que aponta para que “[...] esses 

movimentos globais de reforma se enraízam de maneiras muito diferentes no âmbito dos 

sistemas educacionais nacionais”, buscamos suporte teórico no filósofo francês Michel 

Foucault. Com esse autor, passamos a pensar a questão da avaliação institucional no 

contexto das políticas para a educação superior pública brasileira a partir do referencial 

do poder, do saber e da resistência, entendendo a universidade pública federal como um 

espaço de construção de relações de poder e de produção da resistência, por meio da 

autoavaliação. 

Foucault (1995; 1997; 2014; 2015; 2018) entende que não há poder sem 

resistência. Logo, se as determinações do Estado em relação à avaliação institucional, por 

meio dos mecanismos de controle, produzem relações de poder entre o Estado e a 

universidade pública federal e no interior dela mesma, a força potente da resistência 

poderá se dar por meio do processo de autoavaliação, no sentido de possibilitar à 

universidade o conhecimento sobre si mesma e a construção de formas de emancipação. 

Esse pensamento nos possibilitou a elaboração do nosso objetivo geral: 

Compreender a realidade da avaliação institucional na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), com foco na autoavaliação, procurando identificar se ela contribui para o processo 

de emancipação da instituição. Em decorrência desse objetivo geral, foram traçados os 

objetivos específicos: identificar as experiências de autoavaliação no processo de 

avaliação institucional desenvolvido pela UFF; analisar o envolvimento dos responsáveis 

pela formulação, implementação e condução do processo de autoavaliação na UFF; 
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identificar o envolvimento dos gestores e dos alunos no processo de autoavaliação na 

UFF; analisar como a comunidade acadêmica da UFF se apropria dos dados gerados pelo 

processo de autoavaliação e identificar as possibilidades emancipatórias do processo de 

autoavaliação na UFF. 

A partir do objetivo geral focado no ‘como’ e de tratar-se de um fenômeno 

contemporâneo inserido no contexto da vida real – a avaliação institucional da 

universidade pública brasileira – optamos por seguir os aconselhamentos de Yin (2001) 

e utilizar o estudo de caso como estratégia de pesquisa. Uma vez optando pela estratégia, 

escolhemos estudar a avaliação institucional realizada numa universidade pública federal 

– a Universidade Federal Fluminense. Nossa escolha se deu em decorrência da nossa 

inserção no próprio processo de avaliação da instituição, como membro da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), em diferentes composições, desde sua criação, em 2005, até 

agosto de 2017. Atuamos, principalmente, na formulação do projeto de avaliação 

institucional, na construção dos instrumentos de coleta de dados, na sensibilização da 

comunidade acadêmica para a avaliação institucional, na leitura e análise dos dados 

obtidos em cada processo de autoavaliação realizado e na elaboração dos relatórios anuais 

de autoavaliação. 

Nosso estudo foi conduzido, então, como um “estudo de caso único”, com 

propósito explanatório. Constitui-se estudo de caso único explanatório aquele que se 

propõe à explanação de um evento, produzindo uma explicação que pode ser aplicada em 

outras situações (YIN, 2001). Como não seria possível estudar todas as universidades 

públicas federais brasileiras, acreditamos poder contribuir com a explanação sobre o 

processo de avaliação ocorrido na UFF, produzindo uma explicação de como a 

autoavaliação é realizada na instituição e como ela pode tornar-se fator de emancipação 

dessa e das demais universidades públicas federais. 

A partir dessa decisão e da revisão de estudos realizados sobre a avaliação 

institucional em universidades brasileiras, formulamos as questões da pesquisa. Foram as 

seguintes:  

Como a UFF se utiliza da autoavaliação no seu processo de avaliação 

institucional? 

Que compromisso têm com a autoavaliação os gestores dos cursos de graduação 

e os responsáveis pela formulação, implementação e condução do processo de avaliação 

na UFF? 
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Que compromisso possuem os alunos dos cursos de graduação da UFF com a 

autoavaliação, como participantes em maior número do processo de avaliação 

institucional e maiores interlocutores com a sociedade? 

Em que medida a autoavaliação realizada na UFF poderá servir ao seu processo 

de emancipação, visando a alcançar os seus objetivos institucionais e recuperar a sua 

legitimidade? 

 Na revisão dos trabalhos realizados a respeito da avaliação institucional nas 

universidades brasileiras, encontramos alguns estudos que nos foram úteis para a 

formulação do problema de pesquisa e para a opção pelos caminhos metodológicos. O 

estudo de Cunha (2010), por exemplo, que realiza uma reflexão sobre os efeitos da 

autoavaliação em cursos de graduação da Universidade Federal do Pará (UFPA) nos 

indicou a necessidade de incluirmos os alunos, na interlocução da pesquisa. Esse trabalho 

também nos chamou a atenção pelo fato de se dispor a realizar a explanação do evento – 

a autoavaliação numa universidade – e mostrar suas implicações na realidade onde ele 

ocorre. 

O estudo de Souza (2010) apresenta o processo de autoavaliação realizado no 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG). A autora mostra que ao se propor 

a realizar o processo de avaliação institucional seguindo o padrão do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a instituição foi capaz de promover 

melhorias institucionais. 

O trabalho de Gonçalves (2016) aborda a avaliação institucional na Universidade 

de Brasília (UnB). Realizando análise documental e entrevistas, a autora conclui que a 

avaliação na instituição precursora do processo entre as instituições de educação superior 

do país não conseguiu avançar na autovaliação. Ao contrário, ela é utilizada mais para o 

cumprimento de exigências burocráticas do que para provocar melhorias institucionais, 

embora o aspecto formativo seja uma preocupação dos membros da CPA entrevistados 

na pesquisa realizada. 

A necessidade de conhecer reflexões sobre a atuação da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) em instituições de educação superior nos colocou em contato com 

estudos como o de Saboya (2015), que aborda a atuação da CPA no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Nele, a autora apresenta a atuação da 

CPA no Instituto, suas dificuldades na condução do trabalho de avaliação institucional na 

instituição, bem como destaca as estratégias utilizadas para a realização da autoavaliação 

e a tentativa de implantar uma cultura de avaliação, ainda sem sucesso, na instituição. 
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O estudo de Ferreira (2015) analisa a avaliação institucional na Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). Questiona a atuação da CPA na formulação e condução 

do processo de avaliação na instituição, conforme as orientações do SINAES e da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), não contribuindo, 

no entanto, para o processo de avaliação dos cursos de graduação. 

Santos (2014) apresenta uma reflexão sobre a atuação da CPA na condução do 

processo de autoavaliação na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Identifica 

dificuldades na participação da comunidade acadêmica na avaliação, o que prejudica a 

formação de uma cultura institucional de avaliação capaz de promover a emancipação da 

instituição por meio da autoavaliação. 

O estudo de Lira (2018) analisa a avaliação institucional na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Aponta para um avanço no processo dentro da instituição, 

especialmente por meio da atuação da CPA e das Comissões de Avaliação Local (CAL). 

Indica que conflitos entre objetivos institucionais e pessoais acabam interferindo no 

processo de autoavaliação, dificultando a utilização dos seus resultados na melhoria 

institucional. Por outro lado, reconhece a influência, cada vez mais forte, entre a avaliação 

e o planejamento institucional, seja em nível dos cursos, das unidades acadêmicas ou da 

Universidade como um todo, destacando esse ponto como relevante e positivo. 

Nossa proposição inicial foi a de que a universidade pública federal pode utilizar-

se do processo de autoavaliação para resistir aos ditames do “Estado avaliador” (DIAS 

SOBRINHO, 2003a), uma vez que a autoavaliação é capaz tanto de possibilitar o 

reconhecimento das fragilidades institucionais quanto de indicar os caminhos para 

superá-las. Com essa premissa, definimos nosso campo empírico para coleta de dados e 

os instrumentos de pesquisa. Optamos por estudar a avaliação realizada na UFF pela 

atuação da CPA/UFF, analisando como foi constituída a comissão e sua ação na 

formulação da proposta de avaliação para a Universidade Federal Fluminense, bem como 

seu desempenho na condução do processo de autoavaliação, envolvendo a divulgação do 

mesmo na comunidade acadêmica, a análise e socialização dos dados obtidos. Para obter 

informações que nos possibilitassem refletir a esse respeito, realizamos uma entrevista 

com a então coordenadora da CPA/UFF, analisamos documentos e relatórios. 

Considerando a existência de comissões locais de avaliação nas unidades 

acadêmicas, responsáveis pelos processos internos de avaliação a nível dos cursos de 

graduação, decidimos também abordar os coordenadores dessas comissões. Essa 

abordagem foi feita por meio de um questionário de pesquisa, com questões abertas, com 
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o objetivo de obter informações sobre o processo de autoavaliação realizado nos cursos 

de graduação. 

Analisamos também os dados obtidos pela avaliação realizada pelos alunos dos 

cursos de graduação, no segundo semestre letivo de 2019, disponíveis no Sistema de 

Avaliação Institucional da UFF (SAI). Esse sistema coleta e disponibiliza os dados 

gerados pela resposta dos alunos, dos professores, dos servidores técnico-administrativos 

e dos egressos aos respectivos instrumentos de avaliação. O instrumento respondido pelos 

alunos apresenta questões agregadas em três blocos: o funcionamento da instituição, 

considerando a infraestrutura; a dinâmica do trabalho realizado na sala de aula, nas 

diferentes disciplinas, e a autoavaliação. 

Ainda para a obtenção de dados e informações, fizemos a aplicação de um 

questionário online com questões fechadas e uma questão aberta aos alunos dos diferentes 

cursos de graduação, que foram contactados por e-mail e convidados a participarem, 

voluntariamente, do estudo. No texto do convite, foi explicado o propósito da pesquisa.  

A disponibilização e resposta ao questionário se deu após o encerramento do 

período de coleta dos dados para a avaliação referente ao 2º período letivo de 2019. O 

objetivo foi conhecer a opinião de alunos da UFF a respeito da avaliação realizada nos 

cursos de graduação, bem como o comprometimento dos mesmos com o processo de 

autoavaliação.  

A pesquisa documental envolveu a leitura e análise de relatórios, dispositivos 

legais, documentos oficiais, planos e projetos. Já a pesquisa bibliográfica consistiu na 

leitura de teses e dissertações, livros e artigos publicados sobre a temática em estudo, bem 

como sobre temas correlatos. 

Na perspectiva da pesquisa qualitativa descrita por Diehl e Tatim (2004), nos 

utilizamos dos dados quantitativos e qualitativos, de forma complementar, buscando 

entender a complexidade do problema estudado – o processo de autoavaliação realizado 

na Universidade Federal Fluminense. Segundo Mascarenhas (2018), também são 

características da pesquisa qualitativa o fato de os dados serem levantados e analisados 

ao mesmo tempo e a preocupação do pesquisador estar voltada para a compreensão do 

objeto estudado, com o qual mantém certo envolvimento. Portanto, podemos considerar 

nosso estudo como qualitativo porque, conforme André (2013, p. 97) se fundamenta “[...] 

numa perspectiva que concebe o conhecimento como um processo socialmente 

construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, enquanto atuam na realidade, 

transformando-a e sendo por ela transformados”.  
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As principais referências teóricas que subsidiaram o estudo foram as seguintes: 

neoliberalismo (HAYEK, 1990), Estado e governamentalidade (FOUCAULT, 2008a), 

poder e resistência (FOUCAULT, 1995; 1997; 2014; 2015; 2018), internacionalização 

das políticas educacionais (AKKARI, 2011), Estado avaliador (DIAS SOBRINHO, 

2003a; AFONSO, 2013), crise da universidade (SANTOS, 1996), regulação (DIAS 

SOBRINHO, 2003a), função meritocrática da avaliação, controle e hierarquização, 

melhoria e mudança (BELLONI, 1999), utilitarismo (MILL, 2007), avaliação 

democrática e participativa (DIAS SOBRINHO, 2003a; SANTOS, 2011), qualidade 

(DEMO, 2012), democracia forte (LEITE, 2005), contra-saber (FOUCAULT, 2010), 

conhecimento pluriversitário (SANTOS, 2011). Com o subsídio dessas referências, 

fizemos a análise das informações e dos dados obtidos na pesquisa de campo, 

possibilitando a construção da reflexão com vistas à redação do texto que compõe o 

presente trabalho. 

O texto de análise foi estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

abordamos o percurso da universidade como uma instituição da modernidade. Buscamos 

apontar os enfrentamentos da universidade com a Igreja e com o Estado, no sentido de 

garantir a sua autonomia na produção do conhecimento. Destacamos os principais 

projetos de universidade – inglês, norte-americano, francês e alemão – para analisarmos 

o projeto de universidade brasileiro, construído na década de 1920. 

No segundo capítulo, buscamos analisar a avaliação da educação superior no 

contexto do processo de transformação do Estado brasileiro, a partir de 1990, tendo como 

foco as orientações das agências internacionais na formulação das políticas educacionais, 

em especial da educação superior. Analisamos a incorporação das ideias neoliberais no 

projeto de construção de um Estado mínimo e, consequentemente, na proposta de 

transformação das universidades públicas federais, forçadas, cada vez mais, a se 

aproximarem do mercado em busca de recursos, com consequências para a realização do 

trabalho acadêmico. Neste capítulo também analisamos a trajetória da política de 

avaliação da educação superior brasileira, a partir dos anos 1950 para, em seguida, 

tratarmos do caso específico da avaliação institucional em uma universidade pública 

federal – a Universidade Federal Fluminense (UFF). 

No terceiro capítulo, analisamos o processo de implantação e consolidação da 

avaliação institucional na UFF. Para tanto, apontamos, inicialmente, aspectos do processo 

de implantação da instituição, bem como elementos da situação atual da Universidade, 

procurando entender a sua inserção no contexto local e regional. Concluímos este capítulo 
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mostrando o processo recente de avaliação dessa instituição, a partir do advento do 

SINAES. 

No quarto capítulo, analisamos a situação atual da avaliação institucional na 

Universidade Federal Fluminense. Ponderamos sobre as práticas utilizadas no processo 

de autoavaliação, sobre o envolvimento dos gestores, dos responsáveis pela condução do 

processo e dos alunos na sua execução. Também questionamos as formas de apreensão, 

discussão e encaminhamento dos resultados. Isso buscando identificar na autoavaliação 

as possibilidades de construção de alternativas emancipatórias para esta e para as demais 

universidades públicas federais do país. 

Sabemos que o trabalho aqui apresentado não pode constituir-se em uma 

explanação acabada e definitiva. O esforço empreendido foi no sentido de discutir a 

avaliação institucional da educação superior brasileira no contexto do processo de 

reformulação do Estado cujo projeto foi contaminado pelas ideias neoliberais. Por outro 

lado, ainda, essa discussão se deu no sentido de buscar na autoavaliação realizada numa 

realidade específica – a da Universidade Federal Fluminense – os elementos indicadores 

das alternativas de enfrentamento às exigências de mercantilização do trabalho 

acadêmico, acreditando ser possível produzir formas de resistência e novos saberes a 

partir do conhecimento que a universidade gera sobre si mesma e da reflexão que pode 

construir a respeito de suas práticas. 
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CAPÍTULO I 

 

"O Mérito Supremo consiste em quebrar a 

resistência do inimigo sem lutar" (Sun Tzu, 500 

a. C.). 

 

O PERCURSO DA UNIVERSIDADE NA MODERNIDADE 

Neste capítulo, fazemos uma abordagem do surgimento da universidade como 

corporação de ofício, na Idade Média, até sua transformação na era moderna, com o 

surgimento dos Estados nacionais. Isso para compreendermos como se desenvolveu a 

ideia de universidade e como ela foi implementada no Brasil, no início do século XX. 

O nascimento da universidade está relacionado ao surgimento das cidades e dos 

intelectuais, na Europa renascentista. Esse momento foi de transformações sociais e, no 

campo das ideias, se deu uma grande efervescência, favorecendo o surgimento de uma 

instituição cujo ofício era lidar com as palavras, com o pensamento, com o saber; 

portanto, com o conhecimento (LE GOFF, 1989). 

Um elemento que sempre caracterizou e diferenciou a universidade das demais 

corporações foi a autonomia. A manutenção da autonomia, no entanto, se constituiu como 

fator de luta, tanto contra o poder da Igreja, quanto da burguesia. O resultado de algumas 

disputas foi a dissolução de corporações, como ocorreu com a Universidade de Paris que, 

em 1229, após um conflito entre estudantes e a polícia real, teve parte de suas atividades 

transferida para Orléans (LE GOFF, 1989). 

A instituição hoje conhecida como universidade surgiu como uma corporação de 

caráter universal, por receber todos os estudantes, sem distinção de raça ou nacionalidade, 

como sugerem Charle e Verger (1996). Esta característica, no entanto, foi sendo 

transformada na Modernidade. Com o aparecimento dos Estados nacionais, a 

universidade medieval foi perdendo sua autonomia e adquirindo aspectos cada vez mais 

regionais, na medida em que se submetia aos ditames do poder estatal que via nessa 

instituição a oportunidade de disseminação de determinada ideologia e de formação 

profissional, além da produção da pesquisa e da inovação. 

Os projetos de universidade implementados nos Estados Unidos da América e em 

países da Europa como Inglaterra e Alemanha muito se diferenciam da universidade 

medieval. Nestes países, a universidade assumiu um caráter liberal cujas atribuições 
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passaram a estar voltadas para a disseminação do saber com o objetivo de promover o 

aprimoramento intelectual e a formação moral. 

 

1.1 ORIGENS DA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA 

A universidade que conhecemos tem sua origem no processo de transformação do 

trabalho ocorrido a partir do séc. XII. Ela surgiu como corporação de ofício formada pelos 

novos intelectuais organizados à semelhança dos demais trabalhadores das cidades da 

época, como os artesãos e mercadores. Le Goff (1989, p. 59) destaca que “o século XIII 

é o século das universidades porque é o das corporações”. 

 Assim como apareceram as corporações dos profissionais da palavra, também 

existiam as corporações que agregavam estudantes. Podemos afirmar, então, que as 

universidades surgiram da necessidade de organização do ofício de lidar com as palavras, 

com o conhecimento. Como afirmam Charle e Verger (1996, p. 19), 

O mais importante é sua comum dependência em relação ao movimento 

associativo bastante forte no início do século XIII. Por toda parte, 

mestres e/ou estudantes reuniram-se para constituir uma ‘universidade’ 

juramentada. Eles estabeleceram seus próprios estatutos, representantes 

eleitos, organizaram-se para garantir entre eles o auxílio mútuo, 

assegurar sua proteção diante das ameaças possíveis da população e das 

autoridades locais e regulamentar o exercício autônomo da atividade, 

que era a própria razão de ser da sua associação, a saber, o estudo e o 

ensino. 

 

O nascimento da instituição universitária, então, está estreitamente relacionado ao 

surgimento dos intelectuais, na Europa renascentista. Tanto as universidades quanto os 

intelectuais da Modernidade são frutos desse momento histórico em que prevaleceu uma 

grande efervescência no campo das ideias, bem como ocorreram transformações nas 

estruturas sociais. 

Le Goff (1989) confere grande importância ao surgimento das cidades, em torno 

do séc. XII, na produção da mudança ocorrida no homem medieval: “Os intelectuais do 

século XII têm o sentimento vivo de construir o novo e de serem homens novos” (LE 

GOFF, 1989, p. 23). Ainda segundo o autor, as cidades foram o locus de atuação de um 

homem preocupado com o universo lúdico e com suas necessidades materiais. Nesse 

momento, o homem começou a se desvincular do mundo religioso e a criar um novo 

paradigma de vida, este pautado no mundo terreno, material, racional. Isso teve 

consequências importantes para o pensamento acerca do homem, da sociedade e da 

educação. Segundo o autor, “um homem cuja profissão seja escrever ou ensinar – ou 
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melhor, as duas ao mesmo tempo –, um homem que tenha profissionalmente uma 

atividade de professor e de sábio, em resumo, um intelectual, este homem somente 

aparece com as cidades” (LE GOFF, 1989, p. 21). 

Antes do séc. XII, os centros urbanos já existiam. No entanto, eram pouco 

expressivos e a iniciativa cultural e educacional era controlada pelas abadias e catedrais 

que organizavam e ministravam o ensino. As novas cidades, entretanto, surgiam de forma 

independente dos laços feudais; passavam a organizar a vida dos cidadãos, a estrutura 

pública e as escolas. Nesse contexto é que foram surgindo os intelectuais da Modernidade. 

Na Idade Média, no entanto, a noção de intelectual só podia ser aplicada a um 

contexto bem específico. Os intelectuais formavam um conjunto de pessoas que 

trabalhavam com a palavra e o pensamento, em oposição àqueles que utilizavam as mãos 

na realização do seu trabalho. Segundo Le Goff (1989, p. 17),  

Intelectual designa os que fazem do pensar e do ensinar seu pensamento 

uma profissão. Essa aliança entre a reflexão pessoal e a difusão através 

do ensino caracterizava o intelectual. Jamais, sem dúvida, antes da 

época contemporânea, esse meio foi tão bem delimitado, nem alcançou 

mais nítida consciência de si mesmo que na Idade Média. 

 

Charle e Verger (1996) reconhecem que o aparecimento das cidades, no final da 

Idade Média, produziu as condições favoráveis ao surgimento das primeiras 

universidades. No entanto, advertem para a existência de outros fatores que também 

devem ser considerados nessa formação, dentre eles os propriamente intelectuais. 

Segundo os autores, a partir do início do séc. XIII começou a surgir uma quantidade 

considerável de traduções das obras de Aristóteles, assim como as de seus comentadores 

mais conhecidos – Avicenas e Averróis. A tradução desses textos, apesar de despertar o 

interesse de muitos, incomodava as autoridades eclesiásticas. Para darem continuidade ao 

seu trabalho e se resguardarem das ameaças dessas autoridades, os tradutores se 

protegeram no interior de uma instituição dotada de determinada autonomia – a 

universidade. 

Outro fator que pode ser considerado responsável pelo surgimento da 

universidade, na Idade Média, é o apontado por Ferruolo (1985 apud CHARLE; 

VERGER, 1996) que se refere às necessidades propriamente profissionais do próprio 

ensino, à época. As escolas então existentes eram merecedoras de críticas e, por essa 

razão, sucumbiram diante da queda das autoridades eclesiásticas. A criação da instituição 

universitária teria sido, então, uma solução alternativa. 



29 

A autonomia é um fator que caracterizou a instituição universitária e a diferenciou 

das demais instituições, desde o seu nascimento. Ela se constituiu como razão, mesma, 

da própria existência da universidade. Segundo Ranieri (1994, p. 48), “a grande marca 

medieval [...] há de ser atribuída à construção do postulado universal acerca da 

significação social do trabalho acadêmico, de sua natureza autônoma e de sua 

legitimidade em face do saber que produz e transmite”. 

A estruturação dos Estados nacionais, ao final da Idade Média, exigia a formação 

de quadros profissionais para o desempenho de funções complexas. Ao mesmo tempo, se 

processava a reestruturação da cúria pontifícia. Esses fatores se apresentavam como 

decisivos na valorização da cultura letrada e da alfabetização em escala bastante elevada, 

fazendo com que aumentasse o interesse da sociedade pela instituição escolar, em todos 

os níveis, inclusive o superior.  

As universitas magistrorum et scholarium ou  universitas studii1 (RAMPAZZO; 

JOSLIN, 2017, p. 77) eram corporações de mestres e alunos. Na verdade, constituíam 

“[...] corporações de ofício voltadas à prosperidade do saber intelectual, à ajuda mútua 

dos seus membros e à organização de sua profissão” (RANIERI, 1994, p. 37). O caráter 

corporativo possibilitou a garantia da autonomia para o desenvolvimento de um trabalho 

educativo relativamente fora do domínio da Igreja, instituição que deteve o monopólio da 

educação durante o período da Idade Média. Além disso, dada a natureza de suas 

atividades e a clientela que recebiam, as universidades conseguiram, inicialmente, superar 

o localismo e alcançar o universalismo. A esse respeito, Le Goff (1989, p. 64) afirma que  

A Universidade também é, de maneira única, internacional, tanto por 

seus membros (mestres e estudantes vindos de todos os países), como 

pela matéria de sua atividade (a ciência que não conhece fronteiras), e 

também por seus horizontes, pois sanciona a licentia ubique docendi, o 

direito de ensinar em todos os lugares, do qual se beneficiam 

estatutariamente os graduados das maiores universidades. Ela não tem, 

como as demais corporações, o monopólio sobre o mercado local. 

 

É preciso considerar que a instituição universitária, no seu nascedouro, não é uma 

organização independente e autônoma dos ditames da Igreja. Segundo Le Goff (1989, p. 

64), 

Ela é antes de tudo uma corporação eclesiástica. Ainda que seus 

membros estejam longe de serem todos ordenados, e que conte com um 

 
1 Universitas é uma palavra latina que significa “[...] o conjunto integral e completo dos seres particulares 

que constituem uma determinada coletividade” (RANIERI, 1994, p. 37). Na Idade Média, foi utilizada para 

se referir a toda e qualquer corporação de ofício. As universitas magistrorum et scholarium ou  universitas 

studii eram, então, as corporações de ofício dedicadas aos estudos, ao conhecimento. 
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número cada vez maior de leigos entre seus contingentes, os 

universitários são considerados como clérigos e dependem de 

jurisdições eclesiásticas, ou melhor ainda, de Roma. Nascidos de um 

movimento que tendia à laicidade, eles pertencem à Igreja, mesmo 

quando procuram institucionalmente sair dela. 

 

A conquista da autonomia pelas primeiras universidades se deu num processo de 

luta nos contextos socio-históricos mais ou menos favoráveis do final da Idade Média. 

Muitas vezes essa luta era travada contra a burguesia que se estabelecia como classe 

social. O poder local nas cidades era exercido pelos burgueses, que não ficavam satisfeitos 

com a existência de uma instituição que mantinha independência em relação à ordem 

instituída. Nas palavras de Le Goff (1989, p. 61), assim se comportava a burguesia em 

relação à universidade: 

Os burgueses da comuna se irritam ao ver a população universitária 

escapar à sua jurisdição, se inquietam com a agitação, as rapinas e os 

crimes de certos estudantes, e não admitem que mestres e estudantes 

limitem seu poder econômico, taxando aluguéis, impondo um preço 

máximo aos gêneros e fazendo respeitar a justiça nas transações 

comerciais. 

 

Um exemplo de luta da comunidade universitária contra a burguesia, em favor da 

autonomia, ocorreu com a Universidade de Paris, para fazer frente aos poderes do 

chanceler de Notre-Dame, já nos primeiros anos do séc. XIII. Em 1229, estudantes se 

puseram em luta contra a polícia real que fazia a intervenção em razão de rixas entre 

estudantes e burgueses (LE GOFF, 1989, p. 62). Nesse confronto, vários estudantes foram 

feridos e uma greve foi iniciada, resultando em transferência de boa parte da Universidade 

para Orléans. O reconhecimento da independência em relação ao Estado francês só se deu 

em 1231, ano em que foi confirmada a legitimidade dos seus estatutos, pela “bula papal 

Parens Scientiarum, de Gregório IX” (VERGER, 1990 apud RANIERI, 1994, p. 42). 

A vitória pela autonomia se deu pela “coesão” e “determinação” das corporações 

universitárias, que ameaçavam com uma arma poderosa: “a greve e a secessão”. Por outro 

lado, a conquista da autonomia também favorecia tanto a burguesia quanto a Igreja, o que 

demonstra o jogo de forças na reconfiguração do poder entre as classes sociais existentes 

à época. Segundo Le Goff (1989, p. 62), “os poderes civis e eclesiásticos viam imensas 

vantagens na presença dos universitários – que representavam uma clientela econômica 

considerável, um celeiro único de conselheiros e de funcionários, uma fonte brilhante de 

prestígio”. 
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1.2 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

UNIVERSITÁRIAS 

As instituições pedagógicas de nível superior que se desenvolveram a partir do 

séc. XII também eram conhecidas como studium generale (escolas de aprendizado 

universal – tradução livre). Esse termo foi utilizado não porque essas instituições 

desenvolvessem todos os ramos do saber, “[...] mas porque, a diferença dos ‘estudos 

locais’, eram dirigidas para todos os estudantes, sem distinção de raça e nacionalidade” 

(RAMPAZZO; JOSLIN, 2017, p. 78).  

A língua foi um fator que favoreceu a existência dos estudos gerais/universais, na 

Europa do séc. XII, onde se falava o latim. Nesse momento, as línguas nacionais ainda 

não estavam formadas e os estudantes provenientes de diferentes partes não encontravam 

dificuldades de comunicação, nesses espaços de produção de ideias. 

A universidade medieval, entretanto, foi perdendo suas características com a 

Modernidade. Deixava de ser universal para assumir configurações cada vez mais locais 

e perdia seu caráter autônomo, ao passar a servir aos interesses dos Estados nacionais, 

que foram se constituindo, a partir do séc. XVI.  A esse respeito, Kerr (1982, p. 25) afirma 

que 

Ao final do século XVIII, as universidades européias (sic) havia muito 

se tinham tornado oligárquicas, rígidas em suas matérias de ensino, 

centros de reação em suas sociedades – contrárias em grande parte à 

Reforma, insensíveis ao espírito de criatividade da Renascença e 

antagônicas à nova ciência. Havia algo quase esplêndido em seu 

desdém pelos eventos contemporâneos. Permaneciam elas como 

castelos sem janelas, profundamente voltados para dentro. As marés da 

mudança, no entanto, têm o poder de provocar cortes profundos. 

 

O processo de mudança na vida social ocorrido no final da Idade Média foi o 

responsável pela transformação da instituição universitária; uma transformação que se 

deu de forma lenta. Um dos principais indicadores dessa mudança foi o aumento do 

número de instituições. Segundo Charle e Verger (1996, p. 41), as 60 universidades que 

estavam em funcionamento, em 1500, transformaram-se em 143, em 1790. Ao longo de 

três séculos, portanto, houve um forte aumento no número de instituições universitárias.  

O aspecto quantitativo não é o único indicador de transformação da instituição 

universitária, na época moderna. Além de se tornarem mais numerosas, as universidades 

também adquiriram nova configuração, acompanhando as concepções educativas da 

época. Por outro lado, a centralização dos Estados nacionais e o predomínio de ideias 

territorialistas fizeram com que as universidades tendessem a apresentar, cada vez mais, 
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um caráter nacional e até local. Como afirmam Charle e Verger (1996, p. 43), “a tipologia 

e a terminologia das instituições tornam-se [...] muito mais complexas, fazendo que a 

uniformidade aparente da universitas medieval perdesse decididamente o passo para a 

diversidade das práticas locais e dos caracteres nacionais”. 

As universidades da Modernidade tiveram cada vez mais sua autonomia 

acadêmica ameaçada pelo subjugo dos Estados nacionais. A Universidade de Paris foi a 

que mais tempo conseguiu manter um mínimo de autonomia, por meio da resistência 

histórica que impôs à ingerência externa. No entanto, o comando de Napoleão Bonaparte 

sobre a França, no período de 1804 a 1814, colocou a universidade a serviço do Estado 

francês (DRÈZE; DEBELLE, 1983).  

Napoleão pensava uma universidade pública com a função de promover a 

“‘conservação da ordem social’ pela difusão de uma doutrina comum”, assegurando um 

ensino sobretudo profissional (DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 86). Essa universidade, 

então, uma vez organizada a partir dos interesses do Estado, adquiria um perfil de tradição 

não autônoma e passava a enfrentar o desafio de preparar as massas para o exercício 

profissional e a prática da cultura hegemônica, ao mesmo tempo em que deveria promover 

a pesquisa e a inovação. As respostas foram, então, segundo Ricoeur (1964 apud DRÈZE; 

DEBELLE, 1983, p. 97): “diferenciação, orientação, seleção”. 

 

1.3. AS BASES DO PENSAMENTO ACERCA DA UNIVERSIDADE NORTE-

AMERICANA 

Os projetos de universidade inglês, norte-americano e alemão representam, na 

época recente, uma oposição ao modelo de universidade formulado na Idade Média. 

Newman (2020) baseia-se no funcionamento das universidades inglesas de Oxford e 

Cambridge e na universidade católica irlandesa que ele próprio fundou para explicar o 

seu pensamento acerca da universidade. O autor se refere a essas instituições como “[...] 

um lugar do ensino do conhecimento universal”, com o objetivo “[...] intelectual, não 

moral” e capaz de fazer a “[...] difusão e ampliação do conhecimento, e não de sua 

promoção” (NEWMAN, 2020, p. 9 – grifo no original). 

Newman (2020, p. 112) fala de “[...] um conhecimento que é seu próprio fim”, 

chamado de “[...] conhecimento liberal ou conhecimento de cavalheiro” e afirma que ele 

é “[...] especialmente liberal ou suficiente em si mesmo, independentemente de todo 

objetivo externo ou posterior, na medida em que é filosófico [...]”. Por outro lado, entende 
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também que, quando “exaltado em forma científica, também é poder, não apenas 

excelente em essência, mas, seja qual for essa excelência, capaz de produzir resultados 

além de si mesmo”.  

A concepção de universidade apresentada por Newman é, então, baseada na ideia 

da aquisição do saber como satisfação de uma necessidade imediata da natureza humana. 

Não importa se desse saber é feita alguma utilização prática. Nesse sentido, nega o 

utilitarismo do conhecimento, ao afirmar que “[...] o conhecimento tem um fim em si 

mesmo” (NEWMAN, 2020, p. 119) e que cabe à educação liberal realizada pela 

universidade, preparar o cavalheiro, tornando-o uma pessoa de “[...] um intelecto 

cultivado, um gosto delicado, uma mente sincera, imparcial, desapaixonada, uma atitude 

nobre e cortês na condução da vida”. Essas ideias são compartilhadas por Ricoeur (1983, 

p. 14 – grifo do autor), ao referir-se à universidade concebida segundo a proposta liberal 

cujo objetivo é a busca da verdade por força da liberdade acadêmica que lhe é conferida: 

Na concepção liberal de Universidade, a liberdade acadêmica não tem 

outra origem senão no direito da humanidade de prosseguir em toda 

parte a busca da verdade sem constrangimento. A liberdade acadêmica 

não é, então, um privilégio de casta, nem da instituição como tal, nem 

dos professores como corporação, nem dos estudantes como 

organização sindical, corporativa, política ou ideológica; ela procede do 

direito da Universidade de prosseguir, em qualquer lugar, a busca da 

verdade.  

Newman (2020, p. 120) preconiza a educação liberal, a ser praticada pela 

universidade, como forma de “cultivo do intelecto” cujo “objetivo nada mais é do que a 

excelência intelectual”. No entanto, se a “universidade deve ensinar o conhecimento 

universal” (p. 40), não é possível separá-la da religião, porque  

[...] se em certa universidade, assim denominada, a matéria religião é 

excluída, uma dentre duas conclusões é inevitável: por um lado, que a 

seara da religião é muito estéril de verdadeiro conhecimento ou, por 

outro, que numa tal universidade um ramo do conhecimento, especial e 

importante, é omitido. 

Na concepção de Newman, então, não é possível separar universidade e religião, 

porque a religião cultiva um conhecimento específico e importante que precisa ser tratado 

pela universidade, se esta quiser ser entendida como tal. Nesse sentido, segundo o autor, 

ao negar o conhecimento religioso, a universidade ou assume sua ignorância perante a 

produção histórica dos conhecimentos da religião, ou nega-se a si própria, como 

instituição cuja função é trabalhar com todos os conhecimentos humanos. 
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“Estabelecer o padrão certo, ensinar de acordo com ele, ajudar a direcionar todos 

os alunos a dito padrão, fazendo uso de suas diversas vantagens” é tarefa reservada por 

Newman (2020, p. 146) à universidade como instituição que serve à educação liberal, 

definida por ele como aquela que tem uma função de treinamento, 

[...] pelo qual o intelecto, em vez de ser formado ou sacrificado para 

algum propósito particular ou acidental, alguma atividade comercial, 

profissão específica, estudo ou ciência, é disciplinado por suas 

vantagens intrínsecas, para a percepção de seu próprio objeto e para a 

sua própria cultura superior. 

Por outro lado, o autor (NEWMAN, 2020, p. 165) defende uma formação 

universitária como  

[...] o grande meio comum para um grande fim, mas comum. Ela visa 

elevar o tom intelectual da sociedade, cultivar a opinião pública, 

purificar o gosto nacional, fornecer princípios verdadeiros ao 

entusiasmo popular e objetivos fixos à aspiração das pessoas, ampliar e 

consolidar as idéias (sic) da época, facilitar o exercício do poder político 

e refinar o intercâmbio na vida privada. 

 A formação a ser realizada pela universidade é, então, aos olhos de Newman 

(2020, p 165), aquela que vai preparar o homem para viver em sociedade; a “finalidade 

prática” de “um curso universitário” é a de “treinar bons membros da sociedade. O 

aperfeiçoamento do intelecto por meio da educação oferecida pela universidade o torna 

um ser sociável, porque lhe dá “[...] uma visão clara e consciente de suas próprias opiniões 

e juízos”. Por outro lado,  

Ensina-o a ver as coisas como elas são, a ir direto ao ponto, a desenredar 

um novelo de pensamento, a detectar o que é sofístico e descartar o que 

é irrelevante. Prepara-o para ocupar qualquer cargo com louvor e 

dominar qualquer assunto com facilidade. Mostra-lhe como se adaptar 

aos outros [...]. 

Sem separar o conhecimento científico do conhecimento religioso, a universidade 

proposta por Newman é o lugar dos conhecimentos múltiplos, da elevação do intelecto, 

da preparação do homem gentil para a vida em sociedade. É local de efervescência de 

ideias, de livre especulação, de antagonismos, de cultura da inteligência. Esse lugar não 

seria propriamente uma instituição universitária, mas um “centro de educação”, por 

privilegiar o ensino em detrimento da pesquisa e por constituir-se num espaço 

preferencialmente “residencial”, local, de educação “liberal e geral” (DRÈZE;  

DEBELLE, 1983, p. 43). 

Wilhelm von Humboldt foi o formulador da proposta da Universidade de Berlim, 

em 1810. Sua concepção de universidade é baseada na teoria “neo-humanista” formulada 
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por ele e por Fichte e Schleiermacher, fundada sobre os princípios da liberdade de 

aprender, de ensinar, de pesquisar de maneira recolhida, tanto para os pesquisadores 

quanto para os estudantes. Segundo Rossmann (s. d.  apud DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 

48), “[...] gira na base de toda a ciência moderna”. 

Diferente da ideia de Newman segundo a qual o saber satisfaz a necessidade 

imediata da natureza humana, Humboldt defende a concepção de que a aspiração da 

humanidade é pela verdade; verdade essa que não é alcançada em definitivo e que, 

portanto, deve ser buscada insistentemente. Afirma o autor “que a busca da verdade 

prossiga, em toda parte, sem constrangimento, é um direito da humanidade como 

humanidade” (HUMBOLDT, s. d. apud DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 49). Por outro 

lado, defende que “[...] as instituições científicas (universidades, academias e institutos 

alemães) apenas se justificam plenamente quando as ações que as definem convergem 

para o enriquecimento da cultura moral da Nação” e sua organização interna se caracteriza 

pela “[...] pela combinação de ciência objetiva e formação subjetiva” (HUMBOLDT, 

2003, p. 79). 

O objetivo das instituições científicas, segundo o autor (HUMBOLDT, 2003, p. 

80) “reside na ciência. E somente na medida em que a ciência permanece pura, pode-se 

apreendê-la em si mesma, embora alguns desvios possam ocorrer”. Para cumprir esse 

objetivo, elas precisam ter a garantia da “autonomia e da liberdade”. 

Em defesa da autonomia e da liberdade das instituições científicas, Humboldt 

(2003, p. 82) define as obrigações do Estado com vistas a contribuir para uma produção 

científica “indeterminada” e “casual”, respeitando “[...] a diversidade dos métodos de 

trabalho dos cientistas”. Em primeiro lugar, o Estado deve “[...] manter a atividade 

científica do modo mais dinâmico possível”. Em segundo lugar, precisa “[...] preservar 

com precisão a diferença entre instituição superior e escola. [...] não apenas no que se 

refere à instituição predominantemente dedicada à atividade teórica mas também àquela 

que se volta para aspectos diversos da vida prática”. 

Embora reconhecendo a necessidade da preservação da autonomia das instituições 

científicas em relação ao Estado, Humbold (2003, p. 83) considera imprescindível que o 

Estado garanta os meios para o desenvolvimento da ciência, respeitando a “[...] lógica 

interna da atividade científica” e garantindo os “[...] objetivos propriamente intelectuais 

e nobres [...] em detrimento de preocupações materiais e mesquinhas”. Afinal, afirma o 
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autor: “O Estado deveria estar consciente de que sem a sua intervenção a instituição 

avançaria muito mais” (HUMBOLD, 2003, p. 82). Em consequência disso, é preciso que  

[...] na organização interna das instituições científicas superiores, tudo 

consiste em preservar o princípio segundo o qual a ciência representa 

algo que ainda não foi plenamente realizado e que nunca poderá sê-lo. 

A ciência, portanto, é uma eterna busca (HUMBOLD, 2003, p. 84). 

À universidade, então, cabe lidar com essa “eterna busca” da verdade, garantindo 

a ciência livre dos interesses materiais do Estado cuja lógica não combina com a dinâmica 

do trabalho científico. Segundo a tradição humboldtiana, a instituição universitária é uma 

comunidade de pessoas que fazem de sua profissão o “[...] apreender a verdade em toda 

a sua extensão” (HUMBOLDT, s. d. apud DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 49). 

A atividade científica também pressupõe cooperação, tanto para que um “[...] 

investigador forneça o que falta ao outro” (HUMBOLD, 2003, p. 80), como também para 

que o sucesso de uma investigação científica desperte o interesse dos demais 

pesquisadores pela continuidade do trabalho científico, mantendo incessante a busca pela 

verdade. Isso significa que a universidade é uma instituição que deve ser formada também 

com o objetivo da transmissão da experiência, em benefício do encontro da verdade e sua 

missão passa a ser a de “[...] procurar a verdade na comunidade dos pesquisadores e 

estudantes” (HUMBOLDT, s. d. apud DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 49), porque “[...] a 

ciência é mais dinâmica e viva na universidade graças à presença estimulante de um 

grande número de jovens bem preparados” (HUMBOLD, 2003, p. 92). 

Humboldt (2003, p. 90) condena a pesquisa com fins utilitários. Segundo o autor, 

antes a pesquisa tem que servir ao conhecimento, porque “o conhecimento precisa ser 

assimilado de tal modo que o entendimento, o saber e a criação intelectual adquiram 

relevância em virtude de sua precisão, harmonia e beleza internas, ao invés de ser 

valorizado devido a motivações externas à atividade científica”. Portanto, “o Estado não 

pode exigir das instituições científicas superiores nada que se relacione imediata ou 

diretamente a si mesmo” (HUMBOLD, 2003, p. 88), mas acreditar que, uma vez as 

instituições de pesquisa alcancem sua finalidade – a busca pela verdade/conhecimento – 

cumprirão, consequentemente, as finalidades do próprio Estado. Ao comportar-se dessa 

forma, o Estado estará valorizando suas próprias finalidades, colocando-as num patamar 

superior de realização. 

Humboldt defende a unidade entre o ensino e a pesquisa como forma de promoção 

de iniciação ao processo científico dos jovens estudantes. A esse respeito, o autor 
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(HUMBOLD, 2003, p. 92) afirma que “[...] o ensino universitário não deve ser visto como 

uma sobrecarga que inviabilize o ócio; fator necessário para a pesquisa. Pelo contrário, o 

ensino universitário auxilia a condução da pesquisa”. Podemos afirmar, então, com Drèze 

e Debelle (1983, p. 49) que a unidade entre o ensino e a pesquisa é necessária ao 

aprendizado da ‘atitude científica’ que se estabelece sobre “[...] o caráter metódico do 

raciocínio e da descoberta”. 

Humboldt (2003, p. 89) também considera que a escola não deve antecipar o 

ensino universitário; portanto, não deve debruçar-se sobre a ciência. A escola precisa, 

segundo o autor, preparar o jovem “física, moral e intelectualmente” para que ele possa 

desenvolver-se autônoma e livremente; consequentemente, possa ingressar na 

universidade e enfrentar o ensino superior. 

A disciplina escolar é um elemento inibidor do desenvolvimento do espírito 

científico, mas tem um aspecto formativo, para Humboldt, se aliada ao ensino da 

Matemática que é considerado pelo autor o “instrumento ideal” que a escola deve utilizar 

para preparar o aluno para a ciência pura. Isso porque a passagem da escola para a 

universidade se dará de forma natural quando “uma vez liberto da disciplina escolar, se a 

transição tiver sucesso, ele (o jovem) não se entregará à ociosidade ou à vida prática, mas 

descobrirá no seu íntimo o desejo de elevar-se à ciência que, até então, lhe parecia 

distante” (HUMBOLD, 2003, p. 89). A tarefa da escola, é, portanto, “[...] o 

desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades dos estudantes. Ou seja, o 

estudante deve aprimorar seu talento, aplicando-o, ao mesmo tempo, ao menor número 

possível de objetos, mas com a maior variedade de perspectivas” (HUMBOLD, 2003, p. 

90 – grifo do autor). 

O projeto inglês de universidade sofreu grande influência, no final da década de 

1920, do filósofo e matemático Alfred North Whitehead, que apresentou uma concepção 

que partia do princípio da aspiração da sociedade ao progresso e a universidade como um 

núcleo a serviço do cumprimento desse desejo. Nesse sentido, o conceito de universidade 

apresentado por ele se diferencia, significativamente, daqueles formulados por Newman 

e Humboldt. Whitehead alia a atividade da universidade ao progresso da sociedade e 

enfatizou a importância dessa relação como instrumento, mesmo, do progresso. Segundo 

o autor,  

O que importa para uma nação é a existência de uma relação muito 

estreita entre seus elementos progressivos de todos os gêneros, de tal 
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sorte que o estudo influencie o lugar público e reciprocamente. As 

universidades são os principais agentes desta fusão de atividades 

progressivas num instrumento eficaz do progresso. Elas não são, 

naturalmente, os únicos agentes, mas, hoje (momento em que foram 

publicados os seus estudos – 1929),  é um fato que as nações 

progressivas são também aquelas onde as universidades são 

florescentes (WHITEHEAD, 1929 apud DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 

64 – grifo na obra consultada). 

A ênfase que Whitehead dá ao progresso revela uma “[...] preocupação menos 

‘liberal’, menos gratuita e menos desinteressada do que a aspiração ao saber ou à verdade” 

(DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 65) assumida por Newman e Humboldt. Para Whitehead, 

tanto a cultura quanto a ciência deveriam ser focalizadas na ação, em benefício do 

progresso, não podendo ser consideradas em si mesmas. Essa posição expressa, então, 

uma visão utilitarista da universidade. 

Segundo Whitehead, a clássica função da universidade voltada para a pesquisa e 

a educação da juventude não poderia ser a única razão de sua existência, num momento 

em que as empresas, as administradoras e os institutos não universitários de pesquisa 

adquiriam importância, tanto na área da pesquisa, quanto da formação. Questionando o 

papel tradicional da ciência e convicto de que “[...] a mentalidade de uma época nasce da 

visão de mundo que, de fato, predomina nos setores instruídos das comunidades em 

questão” (WHITEHEAD, 2006, p. 9),  o autor busca entender o desenvolvimento da 

ciência em contraste com o movimento religioso da  modernidade e como ela passou a 

influenciar a cultura das sociedades a partir de então, concluindo que  

[...] esse crescimento tranqüilo (sic) da ciência praticamente deu nova 

cor à nossa mentalidade, de modo que formas de pensamento que até 

então eram excepcionais são agora amplamente difundidas por todo o 

mundo instruído. Esse novo colorido da forma de pensar tinha ocorrido 

lentamente ao longo de muitas épocas entre os povos europeus. Por fim, 

terminou em um rápido desenvolvimento da ciência; e se tem, desse 

modo, fortalecido graças às suas mais óbvias aplicações. A nova 

mentalidade é mais importante também que a nova ciência e a nova 

tecnologia (WHITEHEAD, 2006, p. 14-15). 

Aos olhos de Whitehead a ciência ganha um sentido prático na medida em que as 

sociedades modernas desenvolvem uma nova relação com outros campos de interesse, 

como a ética, a estética e a religião.  No percurso de desenvolvimento da ciência, 

identifica o encontro da mesma com a tecnologia que proporcionou, por exemplo, a 

Revolução Industrial inglesa do séc. XVIII. Esse encontro dá um outro sentido à própria 

ciência, conferindo-lhe um sentido prático:  
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A aliança da ciência com a tecnologia, por meio da qual o saber entrou 

em contato com os fatos irredutíveis e inflexíveis (a realidade), deve 

muito à inclinação prática dos primeiros beneditinos. A ciência 

moderna deriva de Roma, bem como da Grécia, e esse estilo romano 

explica seu ganho em uma atividade de pensamento mantida em estreito 

contato com o mundo dos fatos (WHITEHEAD, 2006, p. 30). 

A razão de existir da universidade deve ser, então, a conexão da capacidade 

criativa (a ciência) com a experiência (“os fatos irredutíveis e inflexíveis”). Por outro 

lado, o autor reconhece ser a matemática pura moderna a “criação mais original do 

espírito humano” (WHITEHEAD, 2006, p. 35), como também atribui ao “progresso da 

matemática” o “desenvolvimento da ciência no séc. XVII”, afirmando que “a matemática 

fornece a base do pensamento criador com o qual os homens da ciência aproximam-se da 

observação da natureza” (WHITEHEAD, 2006, p. 49). Esse pensamento aproxima o 

autor de Humboldt, que atribui à matemática a responsabilidade da formação do espírito 

científico dos jovens futuros pesquisadores. 

Whitehead (2006, p. 109) também nega que “[...] as abstrações da ciência são 

incorrigíveis e inalteráveis”. Em consequência disso, afirma que  

Nem a ciência, nem a arte, nem a ação criadora podem ser arrancadas 

de fatos imutáveis, irredutíveis e limitados. A duração das coisas tem a 

sua significação na auto-retenção daquilo que se impõe como uma 

definida consecução por si mesma. O que dura é limitado, obstrutivo, 

intolerante, afetando as suas proximidades com os seus próprios 

aspectos (WHITEHEAD, 2006, p. 122). 

 Para compreender o que Whitehead considera ser o papel da universidade nas 

sociedades contemporâneas, recorremos ao seguinte pensamento: “A transformação 

completa nasceu da nova informação científica. A ciência, concebida não tanto em seus 

princípios, mas mais em seus resultados, é um óbvio celeiro de idéias (sic) a serem 

utilizadas” (WHITEHEAD, 2006, p. 125). Isso implica em que a universidade, para além 

de produzir a ciência deve colocar os seus resultados à disposição da sociedade, que os 

utilizará em aplicações práticas, em eventos reais. 

Essa consideração permite afirmar que existem diferenças fundamentais entre o 

pensamento de Newman e Humboldt, por um lado, e o de Whitehead, por outro. Enquanto 

Newman e Humboldt partem do princípio da aspiração do homem ao conhecimento, 

Whitehead não nega essa perspectiva, mas defende uma universidade voltada para o 

atendimento às demandas sociais, especialmente aquelas apresentadas pelos setores 

produtivos da sociedade, o que pode ser confirmado com a seguinte passagem: “O lucro 

é mais do que simples adição: é uma transformação. O progresso na engenhosidade 
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experimental é talvez devido à maior proporção do talento público que agora (séc. XIX) 

é aplicado nas pesquisas cientificas (WHITEHEAD, 2006, p. 146-147). 

Whitehead ainda faz uma crítica à educação em geral e à universidade em especial, 

ao referir-se ao tipo de formação especializada como resultado das descobertas do séc. 

XIX: 

Outro grande fato que o mundo moderno encarna é o descobrimento do 

método de preparar profissionais, os quais se especializam em 

determinadas áreas do pensamento e, portanto, acrescentam 

progressivamente à soma de conhecimentos dentro das respectivas 

limitações de assunto [...] Conhecimento efetivo é conhecimento 

profissionalizado, sustentado por um conhecimento restrito dos 

assuntos úteis que lhe são próprios (WHITEHEAD, 2006, p. 241). 

Essa crítica se dá ao aspecto restritivo imposto à formação, representando um 

perigo, porque “produz espíritos encaixados. Cada profissão faz progresso, mas é 

progresso em seu próprio encaixe” (WHITEHEAD, 2006, p. 241), contradizendo o 

princípio da sabedoria como “fruto de um desenvolvimento equilibrado”; 

desenvolvimento esse que deve estar a cargo da educação. Reconhecendo que o problema 

está no desequilíbrio estre a educação geral e a especializada, o autor afirma que 

É esse equilíbrio do crescimento da individualidade que deveria ser o 

objetivo garantido pela educação. As mais úteis descobertas para o 

futuro imediato deveriam empenhar-se em fomentar esse objetivo sem 

o prejuízo do necessário profissionalismo intelectual. 

A minha própria crítica aos nossos métodos tradicionais de educação é 

que eles estão muitíssimo ocupados com análises intelectuais e com a 

aquisição da informação formulada. O que quero dizer é que deixamos 

de fortalecer o hábito da apreciação concreta dos fatos individuais em 

sua plena interação de valores emergentes e que apenas enfatizamos 

formulações abstratas que ignoram aspectos da interação de valores 

diferentes (WHITEHEAD, 2006, p. 243). 

A crítica empreendida à formação especializada está voltada, portanto, à limitação 

da mesma aos aspectos e critérios da formação específica, que deixa de contemplar 

dimensões tão importantes da vida como a arte e a estética, também valorizadas pela 

sociedade. A formação específica para a profissionalização é o resultado do progresso do 

conhecimento imposto pela ciência e um ganho para o desenvolvimento da sociedade, 

mas não pode deixar de contemplar aspectos gerais da vida humana, como por exemplo, 

a intuição e a criatividade, tão necessárias quanto a cognição.  

O caso norte-americano é um exemplo mais recente de como o projeto de 

universidade sofreu modificações. O modelo norte-americano afastou-se tanto da 

proposta de Newman – universidade de ensino, quanto de Humboldt – universidade de 



41 

pesquisa. O projeto norte-americano, na verdade, se apresenta como que uma síntese dos 

dois modelos, acrescentando-se um terceiro elemento: os serviços. Esse tipo de instituição 

passou a ser denominado “multiversidade” (KERR, 1982) e pode ser considerado aquele 

que mais se aproximou da materialização da proposta formulada por Whitehead. 

O modelo de universidade implantado nos Estados Unidos, na primeira metade do 

sec. XX, foi idealizado por Abraham Flexner, considerado o precursor da ideia de uma 

“Universidade Moderna”, concebida a partir de sua relação com o meio social. Segundo 

o autor,  

A Universidade não está fora mas dentro da textura social de uma 

determinada época. [...] Não é algo isolado, algo histórico, algo que 

cede o mínimo possível a forças e influências mais ou menos novas. É, 

ao contrário, [...] uma expressão da época e uma influência que opera 

tanto sobre o presente quanto sobre o futuro (FLEXNER, 1930 apud 

KERR, 1982, p. 20-21). 

A principal característica da Universidade construída a partir desse projeto é o 

pluralismo; um pluralismo que não se refere, por exemplo, a uma instituição multicampi, 

como se poderia supor. O que caracteriza a “multiversidade” é a presença de grande 

número de faculdades profissionais, de faculdades isoladas, de departamentos, de uma 

diversidade de cursos e individualização dos currículos pelas disciplinas eletivas. Nesse 

sentido, a “Universidade Moderna” proposta por Flexner prestava-se ao ensino e à 

pesquisa, mas não somente a isso. Segundo o autor, a universidade tornava-se “[...] 

conscientemente dedicada à busca do conhecimento, à solução de problemas, à 

apreciação crítica do desempenho e à formação de homens em um nível realmente 

superior” (FLEXNER, 1930 apud KERR, 1982, p. 21). 

A novidade apresentada pela “Universidade Moderna” foi a implementação de 

programas de extensão; programas inicialmente destinados ao cumprimento de suas 

funções próprias, como o ensino e a pesquisa, mas modificando-se, substancialmente. 

Dos cursos ministrados para fora dos muros universitários, a universidade passava à 

prestação de serviços e desta a uma espécie de ‘indústria do conhecimento’. A esse 

respeito, Kerr (1982, p. 47) afirma que 

A multiversidade demonstrou o quanto pode ser adaptável aos novos 

ensejos de criatividade; o quanto pode ser suscetível ao dinheiro; com 

que ambição pode desempenhar uma função útil e nova; com que 

rapidez pode mudar fingindo que absolutamente nada aconteceu; com 

que rapidez pode negligenciar algumas de suas antigas virtudes. 
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O projeto de universidade implementado nos Estados Unidos contribuiu para a 

formação do pensamento acerca da universidade, no Brasil, principalmente por meio do 

educador Anísio Spínola Teixeira (1900-1971). Ele viveu a experiência da universidade 

norte-americana, ao frequentar a Universidade de Colúmbia, nos Estados Unidos, onde 

“[...] foi aluno de John Dewey e William Kilpatrick, que influenciaram decisivamente seu 

pensamento filosófico em educação” (FÁVERO; BRITO, 1988, p. 10).  Sua formação 

intelectual recebeu, então, muita contribuição da universidade norte-americana, que, por 

sua vez, exerceu importante influência na formulação do pensamento acerca da 

universidade, no Brasil.  

 

1.4 ORIGEM DO PENSAMENTO SOBRE A UNIVERSIDADE, NO BRASIL 

No Brasil dos anos 1920-30, a oligarquia de base escravista estava sendo 

incomodada por uma burguesia urbana incipiente. Nesse momento o educador Anísio 

Teixeira realizava seus estudos a respeito da educação, no Brasil, preocupando-se, 

também, com a questão da educação superior e em especial com a universidade; defendia 

a formação de uma intelectualidade propriamente nacional e a organização de um sistema 

educacional capaz de dar conta da formação profissional e cidadã do povo brasileiro. 

Anísio Teixeira foi um crítico da importação, pelo Brasil do início do séc. XX, de 

modelos culturais, sociais e econômicos. Em razão dessa crítica, defendeu a constituição 

de um espírito nacional, função que poderia ser assumida pela educação. Não pela 

educação praticada naquele momento, mas por uma educação transformada a partir da 

reformulação da cultura brasileira, num processo de releitura da cultura importada de 

outras nações, como as europeias, e valorização das raízes culturais presentes na 

constituição do povo brasileiro.  

 Em consonância com a ideia de reformulação da cultura existente no Brasil, o 

educador propôs a institucionalização da educação superior segundo as características 

locais, capaz de servir ao desenvolvimento nacional, tanto do ponto de vista econômico 

e social, quanto cultural. A esse respeito, ele afirma (TEIXEIRA, 1989, p. 100 – grifo do 

autor) que 

[...] a necessidade de se criar nele (no Brasil) as fontes elaboradoras da 

cultura que iriam inspirar, acompanhar e controlar o desenvolvimento 

nacional. Esta função é a da universidade, quando ela se faz autêntica e 

verdadeira: o conhecimento, o saber humano não se transmite sem que 
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a nação participe do seu processo de elaboração. A simples importação 

dos produtos desse saber ou conhecimento não cria a cultura num país.  

Como “fonte elaboradora” da cultura, Teixeira atribuiu à universidade o papel de 

reformuladora da mesma; reformulação essa necessária à elaboração da cultura local, isto 

é, nacional. Uma cultura que ele admitia que fosse a única possível de ser transmitida pela 

escola e pela universidade, enquanto instituições escolares, assim como a única que 

deveria ser incorporada pelo aluno. Isso é o que podemos encontrar na seguinte passagem: 

É absolutamente necessário que a educação seja um processo de 

incorporação pelo aluno da cultura real da sociedade, cultura de que a 

universidade seria a reformuladora; e não um acréscimo, não um 

ornamento, não um simples processo informativo. Só conseguimos 

transmitir a cultura e o saber quando transformamos as nossas 

instituições educacionais em instituições realmente embebidas no solo 

brasileiro, na terra brasileira, a refletirem a peculiaridade brasileira e o 

modo de pensar brasileiro (TEIXEIRA, 1989, p. 101).  

De formação liberal, Anísio Teixeira criticava o isolamento que caracterizava a 

tradição universitária e sua dificuldade de adequar-se às mudanças ocorridas nas 

sociedades, ao longo do tempo: 

Em sua evolução, das mais lentas da história, a Universidade, misto de 

claustro e de guilda medieval, procurou mais isolar-se do que participar 

do tumulto dos tempos. 

Com a pesquisa, como foi inicialmente concebida, voltou-se à 

preocupação da busca do saber pelo saber, pela tôrre (sic) de marfim, 

pelo mandarinato de eruditos e pesquisadores (TEIXEIRA, 1964a, 

online).  

Anísio Teixeira também demonstrava grande preocupação com a qualidade da 

educação em geral e com a qualidade da educação superior, em especial. Considerando a 

grande expansão ocorrida na educação superior, após a LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – Lei 4.024/1961 (BRASIL, 1961), que estabeleceu a liberdade da 

iniciativa privada em atuar na educação, Teixeira (1968, online) afirma: 

Considero hoje a expansão do ensino brasileiro o caso mais espantoso 

e grave de charlatanismo e demagogia, porque não estamos reformando 

o ensino, não estamos dando o ensino que devíamos à sociedade 

brasileira e estamos multiplicando indefinidamente instituições que 

antes deviam passar por profundas reformas. E chegamos a criar essa 

coisa paradoxal. Cria-se o ensino superior hoje com mais facilidade do 

que uma escola primária. Há Estados cujos padrões escolares exigem 

para se criar uma escola primária, professor e prédio. A escola superior 

nem de prédio precisa. Posso criá-la como quiser, num andar de um 

edifício, numa escola primária em funcionamento, ou passar a ter a 

escola superior e à noite, num ginásio ordinário. Estão desenvolvendo 

escolas superiores como não desenvolveriam escolas primárias. 
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Foi com a crítica a uma educação superior retrógrada e profissionalizante e a uma 

instituição universitária fechada e reprodutora de uma cultura estrangeira que Anísio 

Teixeira formulou seu projeto de universidade, na década de 1930, e o reinventou, na 

década de 1960, já no contexto da expansão desenfreada da educação superior, no país. 

Esse projeto foi uma proposta de implementação de universidade de investigação e 

pesquisa, de reformulação e promoção do saber, mas, ao mesmo tempo, de busca por 

soluções para os problemas nacionais.  

Como concepção de universidade, Anísio Teixeira defendeu o modelo das 

universidades norte-americanas criadas no século XIX, no contexto da crise da guerra de 

secessão (1861 a 1865). Isso porque esse modelo institucional ultrapassou a proposta de 

universidade de pesquisa de Newman e Humboldt, a universidade a serviço do progresso 

de Whitehead e até mesmo a universidade utilitarista – a “multiversidade” – proposta por 

Flexner. Exemplos como o da Universidade da Califórnia inspiraram o educador 

brasileiro a defender uma universidade ainda mais moderna do que a “Universidade 

Moderna” proposta por Flexner, uma vez que estava voltada, fundamentalmente, para o 

atendimento das necessidades sociais, especialmente as econômicas. Nesse tipo de 

universidade, a pesquisa não deixa de ser realizada, mas é desenvolvida a partir da 

demanda social e aplicada ao desenvolvimento social e à melhoria das condições de vida 

da população. 

Para Teixeira (1998), a universidade tem a atribuição de destruir o isolamento, 

formar o profissional para atuar na sociedade, alargar a mente humana, desenvolver o 

saber e contribuir para a formação da cultura nacional. Esse entendimento do educador 

revela sua rejeição à universidade afastada da sociedade e lhe permite definir o que seria 

a função da universidade: 

Não é só difundir conhecimento. O livro o faz. Não é conservar a 

experiência humana. O livro também conserva. Não é preparar práticas 

profissionais, ou ofícios de arte. A aprendizagem direta os prepara, ou, 

em último caso, escolas muito mais singelas que a universidade 

(TEIXEIRA, 1998, p. 17).  

Em consideração à função da universidade, Teixeira (1964b, online) identificou, 

na tradição universitária, quatro funções fundamentais. Ao identificá-las, percebeu que, 

no caso da universidade brasileira, essas funções “[...] se cumprem de modo fragmentado, 

incerto e às vêzes (sic) acidentado”. 
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 A primeira função da universidade identificada por Teixeira (1964b) seria a de 

formação profissional. Às universidades caberia a preparação dos profissionais para as 

carreiras de base intelectual, científica e técnica. Já a segunda estaria relacionada ao 

“alargamento da mente humana”, produzido pelo contato e pela busca do saber. Esse 

alargamento representaria 

[...] algo mais do que cultura geral. É a iniciação do estudante na vida 

intelectual, o prolongamento de sua visão, o alargamento de sua 

imaginação, obtidos pela sua associação com a mais apaixonante 

atividade humana: a da busca do saber (TEIXEIRA, 1964b, online). 

A terceira função da universidade, segundo o educador, seria a 

[...] de desenvolver o saber humano. A universidade não só cultiva o 

saber e o transmite, como pesquisa, descobre e aumenta o conhecimento 

humano. Êste (sic) objetivo não é o mesmo do preparo profissional, não 

é o mesmo daquele alargamento mental da inteligência do aluno. A 

universidade faz-se centro de elaboração do próprio saber, de busca 

desinteressada do conhecimento, de ciência fundamental básica 

(TEIXEIRA, 1964b, online). 

A quarta função da universidade, por outro lado, refere-se à transmissão de “[...] 

uma cultura comum. [...] A universidade não é só a expressão do saber abstrato e 

sistematizado e como tal universalizado, mas a expressão concreta da cultura da sociedade 

em que estiver inserida” (TEIXEIRA, 1964b, online). 

Considerando as funções da universidade apontadas pelo educador, é possível 

perceber a sua preocupação com a necessidade de formação do homem com base em 

valores voltados para a promoção do saber e do progresso, em favor da liberdade e da 

democracia, como necessidades essencialmente nacionais. A esse respeito, destacamos o 

seguinte pensamento: 

A universidade será assim um centro de saber, destinado a aumentar o 

conhecimento humano, um noviciado de cultura capaz de alargar a 

mente e amadurecer a imaginação dos jovens para a aventura do 

conhecimento, uma escola de formação de profissionais e o instrumento 

mais amplo e mais profundo de elaboração e transmissão da cultura 

comum brasileira (TEIXEIRA, 1964b, online). 

Teixeira (1968, online) entende que “o grande objetivo da educação é formar a 

consciência nacional. Sem uma cultura nacional não se poderá formar essa consciência”. 

E a universidade é a protagonista da formação da cultura nacional, mas para isso precisa 

projetar-se para o futuro e tomar o passado apenas como sustentáculo, não podendo 

representar o fim da educação. Esse pensamento revela o aspecto desenvolvimentista das 

ideias do educador, que afirma: 
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É preciso um esfôrço (sic) para fazer a mocidade de hoje compreender 

que ela não pode viver só para o futuro; tem de buscar suas raízes no 

passado, para compreender melhor o futuro. Quer dizer, o passado fica 

como um instrumento apenas. Êle (sic)  é um auxiliar, um elemento que 

me ajuda a compreender o presente, mas não é o fim da minha educação 

(TEIXEIRA, 1968, online).    

O modelo de universidade pensado pelo educador brasileiro é um misto da 

proposta alemã e norte-americana. Ele a concebe como instituição tanto de busca pela 

verdade, de investigação e pesquisa, como de enfrentamento dos problemas da sociedade, 

fazendo, ao mesmo tempo, uma forte crítica ao caráter profissional e ao modelo indefinido 

da universidade brasileira da sua época: 

Em rigor, a universidade, entre nós, nunca foi pròpriamente (sic)  

humanística nem de pesquisa científica, mas simplesmente profissional, 

à maneira de algumas universidades mais antigas. [...] As nossas 

politécnicas imitavam não Manchester mas Paris. Na realidade, nem 

influência inglêsa (sic), nem influência americana, mas francesa e 

certos lampejos germânicos são as fôrças (sic) mais visíveis. No fundo, 

o substrato português e talvez ibérico (TEIXEIRA, 1964a, online).  

A respeito da universidade norte-americana, seu modelo inspirador, o educador 

brasileiro (TEIXEIRA, 1968, online) afirma que:  

[...] a universidade americana se transformou em uma emprêsa (sic) 

formidável de produção de conhecimento. O fenômeno não poderia 

ocorrer, se a universidade tivesse a forma antiga tradicional, ou seja, 

uma reunião de professôres (sic) e alunos para estudarem. Os objetivos 

sociais encarnaram-se completamente dentro da universidade. 

Pensar uma universidade voltada para as necessidades do país, para Anísio 

Teixeira, representava assumir uma posição de vanguarda e o protagonismo de um povo 

cuja cultura passava por um processo de negação de suas raízes e principais 

características. Para o educador, seria também função da universidade 

[...] manter uma atmosfera de saber pelo saber para se preparar o 

homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo 

e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não 

intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a experiência 

humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e 

progressiva (TEIXEIRA, s. d. apud FÁVERO; BRITO, 1988, p. 18).  

A criação da universidade, no Brasil, suscitou um grande debate entre positivistas 

e liberais, no final do século XIX e início do século XX. Nesse período, a educação 

superior no país restringia-se a faculdades livres de Direito, Engenharia e Medicina 

(CUNHA, 1986). Em 1915, o Decreto 11.530 se propôs a reorganizar a educação 

secundária e superior, em todo o país (FÁVERO, 1977) e, pela primeira vez na história 

da educação superior brasileira, a legislação contemplou a problemática tão discutida à 
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época de criação de uma instituição universitária. Em seu artigo 6º o referido decreto 

apresentou o seguinte texto: “[...] reunir em universidade as Escolas Politécnica e de 

Medicina do Rio de Janeiro, incorporando a elas uma das Faculdades livres de Direito, 

dispensando-a de taxa de fiscalização e dando-lhe gratuitamente edifício para funcionar” 

(FÁVERO, 1977, p. 27-28). 

O Decreto nº 11.530/15 representou a vitória dos liberais na discussão sobre a 

necessidade de criação de uma universidade no Brasil, uma vez que defendiam a 

existência dessa instituição no país, em oposição aos positivistas que pensavam o 

contrário. Cinco anos após a edição do decreto, foi instituída a primeira universidade, por 

meio do Decreto nº 13.343, de 7 de setembro de 1920; decreto este elaborado pelo então 

Ministro do Interior Alfredo Pinto e assinado pelo Presidente Epitácio Pessoa (CUNHA, 

1986, p. 213). 

A então criada Universidade do Rio de Janeiro reuniu a Faculdade de Medicina, a 

Faculdade de Direito e a Escola Politécnica já existentes na capital. A criação da 

universidade também serviu ao oferecimento do título de Doctor Honoris Causa ao Rei 

belga Alberto I, em visita ao país, em 1920 (CUNHA, 1986, p. 213). A oferta desse título 

acadêmico foi, na verdade, a primeira razão para a criação da Universidade, transformada 

em Universidade do Brasil pela Lei nº 452, de 5 de julho de 1937 (FÁVERO, 1977, p. 

30). 

A criação da Universidade do Brasil gerou insatisfação entre os liberais. Estes, 

embora considerassem vencida a luta pela criação da universidade, ela não se deu a 

contento porque tornou-se um conglomerado de instituições de educação superior que 

continuavam funcionando de forma isolada. 

O modelo de organização da universidade com base em escolas conglomeradas 

despertou um movimento de críticas, por parte dos liberais liderados por Anísio Teixeira, 

Fernando de Azevedo, Francisco Campos e Lourenço Filho. Esse movimento se deu no 

sentido de propor reformas ao governo federal, a partir do início dos anos 1930, no sentido 

de tornar a educação superior propriamente universitária. O documento que melhor 

expressou os interesses desse grupo de intelectuais foi o “Estatuto das Universidades 

Brasileiras” (BRASIL, 1931), assinado em 1931, pelo então Ministro da Educação e 

Saúde Pública, Francisco Campos, que serviu de orientação para a criação da 

Universidade de São Paulo (USP), em 1934. 
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A USP trouxe a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como uma unidade 

agregadora da instituição, constituindo-se como a “alma mater” da Universidade. No 

entanto, ela não conseguiu cumprir a função de célula agregadora da instituição, 

transformando-se numa escola profissionalizante, a partir de 1938 (FÁVERO, 1977, p. 

35). 

Outras duas tentativas de criação de uma instituição universitária segundo as 

orientações do “Estatuto das Universidades Brasileiras” (BRASIL, 1931) foram 

realizadas. Em 1935, no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, foi criada a 

Universidade do Distrito Federal (UDF) e em 1962, a Universidade de Brasília (UnB). 

A UDF apresentou uma estrutura diferente da adotada na USP. Não possuía as 

faculdades profissionalizantes convencionais no país e sua organização era integrada, 

tendo em sua estrutura básica a Faculdade de Filosofia e Letras, a Faculdade de Ciências, 

a Faculdade de Economia e Direito, a Faculdade de Educação e o Instituto de Artes 

(FÁVERO, 1977, p. 41). A fundação da instituição contemplou uma das aspirações de 

Anísio Teixeira: a tentativa de rompimento com o aspecto profissionalizante apresentado 

pela educação superior brasileira da época. 

A criação da UDF representou uma vitória dos intelectuais da ABE (Associação 

Brasileira de Educação), dentre eles, Anísio Teixeira, no comando da Secretaria de 

Educação e Cultura do Distrito Federal. No contexto do governo de Getúlio Vargas, com 

Francisco Campos à frente do Ministério da Educação e Saúde Pública, predominavam 

ideias centralizadoras e conservadoras no campo da educação em geral e da educação 

superior em especial. Mesmo assim, a pressão da intelectualidade liberal possibilitou a 

experiência universitária inovadora. 

O Estatuto das Universidades Brasileiras, formulado por Francisco Campos, em 

1931, estabeleceu em seu Art. 1º (BRASIL, 1931) um dos fins do ensino universitário, 

que revelava o caráter conservador da proposta do governo varguista: 

O ensino universitario (sic) tem como finalidade: elevar o nivel (sic) da 

cultura geral, estimular a investigação scientifica (sic) em quaisquer 

(sic) domínios (sic) dos conhecimentos humanos; habilitar ao exercício 

(sic) de atividades [sic]  que requerem preparo technico (sic) e 

scientifico (sic) superior; concorrer, emfim (sic), pela educação do (sic) 

e da collectividade (sic), pela harmonia de objetivos entre professores e 

estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades  universitárias, 

para a grandeza da Nação e para o aperfeiçoamento da Humanidade. 
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Já o Decreto Municipal nº 5.513, de 4 abril de 1935 (apud FÁVERO, 2001, p. 94), 

que instituiu a UDF, determinava que 

Art. 4º O Instituto de Educação, que tem por fim prover a formação do 

magistério e concorrer, como centro de documentação e pesquisa, para 

a formação de uma cultura pedagógica nacional, fica diretamente 

incorporado à universidade pela sua atual Escola de Professores, que 

passa a denominar-se Escola de Educação mantidos os objetivos 

estabelecidos pelo Decreto nº 3.810, de 19 de março de 1932. 

Art. 5º A Escola de Ciências, que será organizada de modo a facilitar a 

formação de especialistas e pesquisadores nos vários ramos de estudos 

gerais e aplicados que comportar, tem por fim imediato habilitar 

profissionais e técnicos e aperfeiçoar-lhes a cultura especializada. 

Art. 6º A Escola de Economia e Direito, que tem por fim desenvolver 

estudos sobre a organização econômica e social, constituir-se-á como 

centro de documentação e pesquisa dos problemas da vida nacional que 

interessarem à formação do estado, assim como à produção e circulação 

da riqueza e sua normal distribuição. 

Art. 7º A Escola de Filosofia e Letras tem por fim concorrer para os 

estudos superiores do pensamento e sua história, nos seus aspectos 

filosóficos, literário e moral. 

Art. 8º O Instituto de Artes, que tem por fim concorrer para o estudo do 

desenvolvimento das artes em seus vários ramos, será organizado de 

modo a constituir-se como centro de documentação, pesquisa e 

irradiação das tendências de expressão artística da vida brasileira. 

 

O texto do decreto revelava, então, a preocupação de Anísio Teixeira com uma 

universidade capaz de fazer a integração entre as áreas do conhecimento e atuar na 

formação de professores. Além disso, ser o locus de uma cultura pedagógica brasileira. 

No discurso de inauguração da UDF, proferido em 31 de julho de 1935, Anísio 

Teixeira declarou, acerca da universidade que acabara de ser criada: “Dedicada à cultura 

e à liberdade, a Universidade do Distrito Federal nasce sob um signo sagrado, que a fará 

trabalhar e lutar por um mundo de amanhã, fiel às grandes tradições liberais e humanas 

do Brasil de ontem” (TEIXEIRA, 1998, p. 43). 

Para demonstrar como deveria se processar a relação entre universidade, cultura e 

aperfeiçoamento social, Teixeira (1998, p. 40-4) afirma que 

A cultura brasileira se recente, sobretudo da falta de quadros regulares 

para a sua formação. Em países de tradição universitária, a cultura une, 

socializa e coordena o pensamento e a ação. No Brasil, a cultura isola, 

diferencia, separa. 

[...] a heterogeneidade e a deficiência das diferentes culturas individuais 

e individualistas fazem com que o campo de ação intelectual e pública, 

no país, se constitua num campo de lutas mesquinhas e pessoais, em 
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que se entredevoram, sem brilho e sem glória, os parcos homens de 

inteligência e de imaginação que ainda possuímos.  

A preocupação revelada por Anísio Teixeira era, então, com a formação de uma 

intelectualidade brasileira e com o rompimento do isolamento da cultura. Eis uma das 

funções que sempre defendeu para a universidade brasileira e que via concretizada na 

Universidade do Distrito Federal. 

A Universidade do Distrito Federal, no entanto, não durou mais de quatro anos. 

Segundo Fávero (2001), o próprio Anísio Teixeira desconfiava, desde sua criação, que 

não duraria muito tempo. Era como que um ente natimorto, devido às condições políticas 

do momento de sua criação.  

Pelo Decreto 1.063, de 20 de janeiro de 1939, o então ministro Gustavo Capanema 

decretava o fim da UDF e a transferência dos seus cursos para a Universidade do Brasil 

(UB). Na exposição de motivos para a dissolução da instituição, o ministro declarou:  

A Universidade do Distrito Federal, mantida pela Prefeitura, ministra 

cursos (filosofia, ciências, letras, economia, política, pedagogia, etc.) 

que são essenciais a qualquer universidade. A Universidade do Brasil, 

mantida pela União, não pode deixar de instituí-los, à semelhança das 

mais acatadas universidades do mundo, sob pena de permanecer 

indefinidamente como uma entidade anômala, sempre longe de ser uma 

honra para o país. Dessa maneira, é fora de dúvida que o caminho mais 

simples, mais certo e mais econômico é que os cursos da Universidade 

do Distrito Federal se incorporem à Universidade do Brasil (GC 

36.09.18, doc. 13, série g. CPDOC/FGV apud FAVERO, 2001, p. 98.)  

Foi dessa forma, então, que se concluiu um ciclo na história da participação de 

Anísio Teixeira na formulação e implementação de um projeto para a universidade 

brasileira.  No caso da UDF, o educador foi vencido pelo centralismo e pelo autoritarismo 

do governo central que, em nome da garantia da disciplina e da ordem, pôs em xeque uma 

proposta de universidade fora do padrão de educação superior existente até então no país.  

As ideias de Anísio Teixeira sobre a universidade voltaram à cena com a criação 

da Universidade de Brasília (UnB). Ao lado de Darcy Ribeiro, o educador liberal-

progressista reeditou seu projeto e viu, mais uma vez, nascer uma universidade com 

características também inéditas, na história da universidade brasileira.  

A Universidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1962, durante o 

governo de João Goulart. Com proposta inovadora, adotou uma metodologia 

interdisciplinar inédita na história da universidade brasileira. Apresentou uma estrutura  
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[...] tripartida e integrada, composta por institutos centrais de ensino e 

pesquisa, por faculdades responsáveis pela formação profissional e por 

órgãos complementares destinados a funcionar supletivamente como 

centros de extensão para a Capital e demais pontos do país (FÁVERO, 

1977, p. 42). 

A não existência da cátedra e a institucionalização do Departamento de Ensino 

como unidade mínima universitária foram outras novidades apresentadas pela 

Universidade de Brasília. A possibilidade de concretização do ideal de uma educação 

superior universitária foi derrotada, mais uma vez, a partir de 1964, com o afastamento 

de grande número de professores, em obediência a medidas de exceção adotadas pelo 

governo civil-militar. Após crises e intervenções, o projeto original de universidade 

sofreu transformações e foi descaracterizado. 

Outro fato que merece destaque na tentativa de constituição de uma instituição 

propriamente universitária, no Brasil, foi a reforma da Universidade do Brasil 2, projetada 

em 1962. A estratégia foi a de formulação de um projeto de reforma que deveria ser 

elaborado por uma Comissão Especial designada pelo Conselho Universitário, em 

fevereiro daquele ano, para recuperar uma proposta de reformulação da instituição já 

colocada em discussão em 1937, após a criação da USP (FÁVERO, 1977). 

Uma vez constituída, a comissão iniciou os seus trabalhos com a promoção de 

debates entre alunos, professores e demais interessados na questão da reforma da 

Universidade. Para a execução da tarefa de coleta de sugestões e elaboração de um 

relatório, foi montado o “Escritório de Planejamento da Reforma da Universidade do 

Brasil”, coordenado pelo prof. Jorge Felipe Kafuri, que apresentou o resultado dos 

trabalhos à comissão de reforma (FÁVERO, 1977, p. 54). 

A Comissão de Reforma da Universidade do Brasil, após receber o relatório 

contendo as sugestões organizadas pelo escritório de planejamento, elaborou o seu  

relatório, contendo as “Diretrizes para a Reforma da Universidade do Brasil”. Dessas 

diretrizes constavam: 

[...] a) os fins da Universidade; b) o problema da autonomia, 

salientando-se a autonomia financeira, administrativa e didática; c) a 

estrutura organizacional, compreendendo os órgãos fins e meios da 

Universidade; d) a constituição e as características do corpo docente; e) 

o corpo discente, no que se refere: ao acesso e preparo prévio, à 

 
2 A Universidade do Rio de Janeiro, criada por meio do Decreto nº 13.343, de 7 de setembro de 1920, foi 

transformada pela Lei nº 452, de 5/7/1937 em Universidade do Brasil. Em 5/11/1965 recebeu a 

denominação de Universidade Federal do Rio de Janeiro, por força da Lei nº 4.831 (FÁVERO, 1977,  p. 

30).  
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assistência ao estudante, à representação e participação em órgãos 

deliberativos, aos direitos e deveres dos estudantes; f) a política relativa 

aos cursos de graduação e pós-graduação, à pesquisa, à criação literária 

e artística, à responsabilidade e cooperação com a comunidade local, 

nacional e internacional; g) o aproveitamento e a mobilização dos 

recursos da universidade (FÁVERO, 1977, p. 55). 

Após ser analisado pelo Conselho Universitário, em julho de 1963, o projeto 

apresentado pela Comissão de Reforma recebeu algumas alterações e foi transformado 

em projeto definitivo, englobando as diretrizes da reforma. Esse projeto, no entanto, não 

chegou a ser implementado, tornando-se também inviável a partir da mudança política 

ocorrida em abril de 1964. Esgotou-se, dessa forma, a última tentativa de modificação da 

educação superior, no sentido de adotar o modelo universitário idealizado pelos liberais 

protagonistas do debate desde os anos 1930. 

Especialmente após a reforma implementada pelo regime civil-militar por meio 

da Lei nº 5.540/68 (BRASIL, 1968b), a universidade brasileira assumiu mais um papel 

de prestação de serviços do que de formação intelectual e científica, adequando-se à 

perspectiva neoliberal do Estado cada vez menos responsável pelo ensino e pela pesquisa. 

Como afirma Paula (2002, p. 216),  

O movimento de busca de uma maior “racionalidade, eficiência e 

produtividade” para esta faculdade (a Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da USP (FFLCH), como alma mater da 

universidade) reflete a orientação tecnicista e instrumental 

predominante na política universitária, a partir da década de 60. 

Orientação esta que privilegia os meios aos fins, o “rendimento 

econômico” das instituições ao seu papel intelectual e formativo. 

A busca pela produtividade, pela eficiência e pela racionalidade dos processos nas 

universidades brasileiras, especialmente nas instituições públicas, foi o que predominou 

a partir dos anos 1980. Nesse contexto, surgiram os mecanismos de avaliação do trabalho 

docente e do desempenho institucional, cada vez mais preocupados em aferir o resultado 

do trabalho acadêmico, com a intenção de aproximar a universidade pública do mercado 

produtivo sob a alegação da falta de recursos para o seu financiamento. A maneira como 

a universidade brasileira foi se transformando, a partir dos anos 1950, e incorporando a 

ideia da avaliação institucional como forma de controle será discutida mais adiante. 
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1.4.1 Ideal liberal x prática autoritária na organização da educação superior 

brasileira, na época recente 

 Os militares assumiram o governo central brasileiro, em abril de 1964, com o 

apoio de grupos civis. Implementaram medidas autoritárias, conservadoras e 

desenvolvimentistas que transformaram setores e instituições sociais, como a 

universidade. 

O período entre 1969 e 1973 ficou conhecido, pela historiografia brasileira, como 

o do “milagre econômico”, caracterizado por altas taxas de desenvolvimento, baixas taxas 

inflacionárias e elevado grau de endividamento externo (VELOSO; VILLELA; 

GIAMBIAGI, 2008). O processo de crescimento das nossas cidades foi o maior até então 

verificado, potencializado pela política estatal de desenvolvimento do país, por meio do 

avanço do seu parque industrial. 

Nos anos 1960, o binômio segurança e desenvolvimento foi sustentado pela 

Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento (DSND), proposta pela Escola 

Superior de Guerra (ESG) (GONÇALVES, 2011). A questão do desenvolvimento passou 

a ser associada à noção de segurança e os militares assumiam a responsabilidade de 

promover o crescimento econômico do país, ao mesmo tempo em que o protegiam da 

ameaça do comunismo. 

O projeto desenvolvimentista do governo civil-militar formulado sob a forte 

ideologia da DSND recebeu a influência do programa “Aliança para o Progresso”, 

proposto pelo governo norte-americano, na gestão de John F. Kennedy, e conduzido pela 

CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina), como forma de conter o avanço 

do comunismo na América Latina, que presenciava a experiência da revolução comunista 

cubana. Segundo a Escola Superior de Guerra (ESG, 1975 apud GONÇALVES, 2011, p. 

3),  

[...] a Política Nacional se desdobra em Política de Desenvolvimento e 

em Política de Segurança, admitindo, respectivamente, os seguintes 

conceitos: 

Política Nacional de Desenvolvimento, integrada na Política Nacional, 

é a arte de orientar o Poder Nacional no sentido de seu fortalecimento 

global, visando à conquista e à manutenção dos Objetivos Nacionais. 

Política Nacional de Segurança, integrada na Política Nacional, é a arte 

de orientar o Poder Nacional, visando a garantir a conquista ou a 

manutenção dos Objetivos Nacionais. 
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A assistência às classes menos favorecidas e a oferta de emprego na indústria eram 

apresentadas como a solução dos problemas sociais. O “progresso” foi imposto às custas 

do êxodo rural que provocou um forte processo de urbanização. Nesse contexto, a 

educação aparecia como fator de solução de um problema que se apresentava ao capital: 

a formação da mão de obra necessária à plena utilização da capacidade instalada. A 

“teoria do capital humano” (GERMANO, 1990, p. 143) ganhava força, então, ao lado da 

ideologia desenvolvimentista. Essa perspectiva movimentou o conjunto de reformas no 

campo educacional que fez com que a educação passasse a cumprir os objetivos voltados 

para a formação para o trabalho. 

A situação vivenciada pelas universidades brasileiras, no período pós-1964, foi de 

grande repressão a estudantes e professores. Algumas delas sofreram intervenções, como 

ocorreu, por três vezes, com a Universidade de Brasília e por duas vezes com a Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras da USP (GERMANO, 1990, p. 146). Reitores foram 

substituídos, como Anísio Teixeira, na UnB, professores foram presos e destituídos dos 

seus cargos, estudantes foram perseguidos e presos. O que os militares combatiam, com 

essas medidas, era a infiltração das ideias marxistas nas universidades que, segundo eles, 

promoviam o comportamento subversivo e indesejado. 

Em 1969, por força do Ato Institucional nº 5 (AI-5), editado em 13 de dezembro 

de 1968, quando ocupava o Ministério da Justiça o reitor licenciado da USP Luiz Antônio 

da Gama e Silva, vários professores universitários foram aposentados compulsoriamente. 

Dentre esses professores estavam 

Bolívar Lamounier. Florestan Fernandes, Villanova Artigas, José Leite 

Lopes, Manuel Maurício de Albuquerque, Maria Yeda Linhares, 

Miriam Limoeiro Cardoso, Bento Prado Jr., Caio Prado Jr., Elza 

Berquó, Emília Viotti da Costa, Fernando Henrique Cardoso, Isaias 

Raw, Jean  Claude Bernardet, José Arthur Gianotti, Luiz Hildebrando 

Pereira da Silva, Mário Schemberg. Octavio Ianni, Paulo A. M. Duarte 

e Paul I. Singer (GERMANO, 1990, p. 153). 

Além desses professores, “Josué de Castro, Paulo Freire e Celso Furtado” 

(GERMANO, 1990, p. 153) foram intelectuais perseguidos e punidos pelo regime de 

exceção instaurado no país em 1964 e endurecido em 1968, com o AI-5. A perseguição 

aos professores universitários causou grande prejuízo à intelectualidade brasileira, com 

vários dos seus representantes sendo obrigados a deixar o país para não serem presos e/ou 

mortos. Os que permaneceram no país fundaram, com o apoio financeiro externo, centros 

de estudos e pesquisas, onde passaram a desenvolver suas atividades intelectuais, como 
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foi o caso do “Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP)” (GERMANO, 

1990, p. 154). 

A universidade não se constituiu, no entanto, num espaço apenas de resistência ao 

governo civil-militar. Também se apresentou como um lugar de recrutamento de adesões 

por parte daqueles que a viam como uma oportunidade de obtenção de cargos na 

administração universitária e no próprio governo central. Este foi o caso, por exemplo, 

dos uspianos “Gama e Silva, Alfredo Buzaid, Zeferino Vaz, Laerte R. Carvalho e Antônio 

Delfim Netto”, de “Flávio Suplicy de Lacerda”, da Universidade Federal do Paraná, além 

de “Raymundo Muniz de Aragão” e “Eduardo Portella”, da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (GERMANO, 1990, p. 155-156). 

A Fundação Getúlio Vargas foi outra instituição acadêmica que colaborou com o 

regime civil-militar. Dos seus quadros saíram “Mário Henrique Simonsen” e “Carlos 

Geraldo Langoni”. Enquanto isso, da Mackenzie de São Paulo saiu “Esther de Figueiredo 

Ferraz” (GERMANO, 1990, p. 156). 

A reforma universitária se apresentava aos militares como uma medida que 

deveria ser adotada, desde o início do período de governo. Isso para que fosse possível 

tanto reestruturar a universidade dentro dos parâmetros do desenvolvimento, sob a 

“ideologia do capital humano”, quanto retirar dela todas as possibilidades de resistência 

às medidas tomadas pelo governo na esfera da vida social. 

Uma das grandes preocupações do governo civil-militar era com a “despolitização 

do campo acadêmico” (PAULA, 2002). Os dirigentes interventores passaram a realizar 

ações na direção da eliminação da resistência imposta pelos estudantes às reformas 

propostas para o sistema educacional como um todo e a educação superior em particular. 

O primeiro alvo de ataque foi, então, o movimento estudantil, organizado em torno de 

uma entidade nacional – a União Nacional dos Estudantes (UNE) – que, já em 1964, por 

meio da Lei nº 4.464/64 (BRASIL, 1964), também conhecida como Lei Suplicy de 

Lacerda, teve negada a sua autonomia, com o estabelecimento de novas regras para a 

organização estudantil, em nível institucional, estadual e nacional. Essa Lei instituiu os 

Diretórios Acadêmicos (D. A.) vinculados aos cursos de graduação, o Diretório Central 

de Estudante (D. C. E.) em cada universidade, o Diretório Estadual de Estudantes (D. E. 

E.), em cada Estado, Território ou Distrito Federal e o Diretório Nacional de Estudantes 

(D. N. E.), com sede na capital federal (BRASIL, 1964, Art. 2º). 
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Com as medidas adotadas na Lei nº 4.464/64 (BRASIL, 1964), a UNE, substituída 

pelo D. N.  E., foi posta na ilegalidade. Além de destruir a autonomia do movimento 

estudantil, a legislação imposta pelo governo civil-militar para normatizar a organização 

dos estudantes proibiu a prática de atividades políticas no meio estudantil, bem como a 

realização de movimentos de greve: “É vedada aos órgãos de representação estudantil 

qualquer ação, manifestação ou propaganda de carácter político-partidário, bem como 

incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares” (BRASIL, 1964, 

Art. 14). Essas medidas representavam a força que, sem legitimidade política, pretendia 

garantir o sucesso das reformas pretendidas para o sistema de educação superior. 

No início da década de 1960, os estudantes estavam em franca mobilização em 

favor de uma reforma universitária. Realizaram diferentes encontros e seminários, 

organizados pela UNE, para a discussão do problema da Universidade e elaboraram 

documentos com o registro de suas proposições. 

Os eventos realizados pelos estudantes para a discussão das questões da 

Universidade brasileira foram (FÁVERO, 1977, p. 45): o 1º Seminário Nacional de 

Reforma Universitária, realizado em Salvador, entre 20 e 27 de maio de 1961, onde foi 

formulada a “Carta da Bahia”; o 1º Encontro da Região Sul, realizado em Porto Alegre, 

em junho de 1961, resultando no documento “Diretrizes para uma Universidade Sulina”; 

o 2º Seminário Nacional de Reforma Universitária, que ocorreu no período de 20 a 27 de 

março de 1962, que resultou na “Carta do Paraná”; a greve do 1/3 e o 3º Seminário 

Nacional de Reforma Universitária, realizado em Belo Horizonte, em 1963. 

As discussões empreendidas pelos estudantes partiam de um questionamento das 

próprias condições vivenciadas pela sociedade brasileira, à época: “[...] uma nação 

capitalista em fase de desenvolvimento e um Estado oligárquico e classista, com uma 

infra-estrutura (sic) agrária de base latifundiária, permeada de sérias contradições” (UNE, 

1961 apud FÁVERO, 1977, p. 46). O movimento pela reforma universitária estava aliado 

à luta pela transformação da estrutura da sociedade. Segundo Ianni (1975 apud FÁVERO, 

1977, p. 50),  

[...] é como se o jovem universitário compreendesse a sociedade 

nacional a partir da situação concreta por ele vivida dentro da 

Universidade. Essa postura difundiu-se amplamente através das 

organizações estudantis, revelando a tomada de consciência, por parte 

da juventude universitária, das conexões reais e abstratas entre a 

reforma da Universidade e as transformações gerais da sociedade. 
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Entender a reforma universitária empreendida nos anos 1960 exige a 

compreensão, portanto, dos questionamentos realizados pelos estudantes acerca da 

sociedade e da universidade. Em decorrência da crítica social feita pelo movimento 

estudantil, as críticas à universidade adquiriram uma grande proporção. Os principais 

questionamentos realizados pelos estudantes, em relação à universidade, estavam 

relacionados à fixidez da cátedra vitalícia, à falta de autonomia universitária, à ausência 

do regime de trabalho em tempo integral dos docentes, à falta de uma política de formação 

dos professores, à falta de participação dos estudantes, dos professores e dos  ex-alunos 

na administração das universidades, à permanência dos dirigentes em seus cargos por 

longos períodos, à falta de vagas nas instituições para ingresso nos cursos de graduação, 

à ausência de currículos e programas ajustados às necessidades de desenvolvimento do 

país e à inexistência de diretrizes curriculares gerais que permitissem a descentralização 

da elaboração dos currículos e programas (UNE, 1961 apud FÁVERO, 1977, p. 47).  

A reforma educacional do governo civil-militar foi elaborada sob a égide da 

Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, sustentada pela Escola Superior de 

Guerra. Por outro lado, o economista Delfim Netto, à frente do Ministério da Fazenda, 

conduzia o projeto de desenvolvimento.  

A Lei 5.692/71 (BRASIL, 1971) introduziu a profissionalização do então 2º grau. 

A Lei 7.044/82 (BRASIL, 1982), ao modificar a Lei 5.692/71 estendeu a 

profissionalização também ao então ensino de 1º grau. Enquanto isso, a Lei 5.540/68 

(BRASIL, 1968b) já havia modificado o ensino superior. Esse conjunto de reformas deu 

o tom da política educacional do governo civil-militar e representou os ideais de um 

projeto tecnocrático aliado a uma forte ideologia modernizante. 

O governo central consolidou o processo de reforma da universidade, em 1968, 

dispondo de informações sobre o funcionamento da educação superior no país. 

Mecanismos de coleta e sistematização de dados sobre a realidade da educação superior 

brasileira foram montados, logo após a instalação do regime. Dentre esses mecanismos, 

os mais importantes foram o Plano Atcon, os acordos MEC-USAID e a Comissão Meira 

Mattos (GERMANO, 1990). 

Plano Atcon foi o nome dado a um trabalho realizado a convite da Diretoria do 

Ensino Superior do MEC, entre junho e setembro de 1965, por uma equipe de consultores 

norte-americanos liderada pelo prof. Rudolf P. Atcon, cujo relatório foi divulgado em 
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1966 (ATCON, 1966). O trabalho consistia na formulação de propostas para a 

reestruturação da universidade brasileira, a partir de um estudo da organização de algumas 

delas.  

Segundo Germano (1990), a principal contribuição de Atcon estaria relacionada 

ao aspecto privatizante da reforma universitária. A esse respeito, o consultor norte-

americano e sua equipe recomendaram o seguinte: “[...] um planejamento dirigido à 

reforma administrativa da universidade brasileira, no meu entender, tem que se dirigir ao 

propósito de implantar um sistema administrativo tipo empresa privada e não do serviço 

público” (ATCON, 1966 p. 82). 

Como parte dos acordos firmados entre o MEC e a United States Agency for 

International Development (Agência Norte-americana para o Desenvolvimento 

Internacional – tradução livre), conhecidos como acordos MEC-USAID, foi constituído 

um grupo de trabalho chamado de “Equipe de Assessoria ao Planejamento do Ensino 

Superior (EAPES)” (GERMANO, 1990, p. 173). Esse grupo também produziu um 

relatório e o entregou ao governo brasileiro, em 1968. 

Segundo Germano (1990, p. 173), o relatório apresentado pela EAPES reforçava 

a ideia da educação como base para o desenvolvimento econômico, bem como 

recomendava medidas como “[...] sistema de créditos, organização departamental, ciclo 

básico e ciclo profissional”. Também segundo o autor (GERMANO, 1990, p. 173), o 

referido relatório apresentou, ainda, “[...] grande ênfase à privatização do ensino [...] 

como forma de expandir as oportunidades educacionais, à medida que as escolas privadas 

complementassem a ação do Estado no campo educacional”.  

Em relação à educação superior, segundo Martins (1989 apud GERMANO, 1990, 

p. 174), o relatório da EAPES fez a seguinte recomendação:  

[...] deve ser estimulada a criação de universidades particulares, 

prestando-lhes o governo auxílios, a fim de assegurar nelas vagas para 

os alunos pobres. Mas somente em casos extremos, deverá o governo 

encampá-las assumindo os seus encargos financeiros. Os recursos 

governamentais disponíveis devem ser empregados sobretudo no 

alargamento das universidades oficiais existentes. Em vez de fundar 

novas escolas ou encampar as particulares, deve o governo aumentar a 

lotação de suas escolas superiores tradicionais. As escolas particulares 

devem lutar pela própria subsistência, mobilizando recursos de fontes 

não governamentais, entre as quais as anuidades de seus alunos. 

É importante destacar que, embora o relatório da EAPES recomendasse a 

subsistência das instituições privadas às suas próprias custas, também sugeria que o 
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Estado garantisse vaga para os pobres nessas mesmas instituições. Esse fator sinalizava o 

problema dos “excedentes”, que se agravou no final da década de 1960 e também serviu 

de motivo para a grande expansão da educação superior privada, no Brasil, verificada a 

partir dos anos 1970. 

Em 29 de dezembro de 1967, por meio do Decreto nº 62.024/67 (BRASIL, 1967), 

o Presidente da República Artur da Costa e Silva instituiu uma comissão com a seguinte 

finalidade (BRASIL, 1967, Art. 1º):  

a) emitir parecer conclusivo sôbre (sic) as reivindicações, teses e 

sugestões referentes às atividades estudantis; 

b) planejar e propor medidas que possibilitem melhor aplicação das 

diretrizes governamentais, no setor estudantil; 

c) supervisionar e coordenar a execução dessas diretrizes, mediante 

delegação do Ministro de Estado. 

Essa comissão ficou conhecida como Comissão Meira Mattos, por ter sido 

presidida pelo “Coronel Meira Mattos, do Corpo Permanente da Escola Superior de 

Guerra” (BRASIL, 1967, Art. 2º). A Comissão fez um diagnóstico sobre a situação da 

educação  no Brasil e em seu relatório, emitido em 1968, apresentou diversas 

considerações e recomendações que, em linhas gerais, foram as seguintes (FÁVERO, 

1977, p. 60-64): necessidade de uma reforma administrativa no MEC, para possibilitar a 

criação de uma estrutura de base técnica capaz de fazer a integração da política 

governamental nos setores da educação e da cultura; urgência na solução de uma crise de 

autoridade existente no sistema educacional que impossibilitava a aplicação adequada da 

legislação vigente; necessidade de tomada de decisão em relação à baixa remuneração 

dos professores que comprometia a qualidade do ensino; abuso da liberdade de cátedra, 

que precisava ser limitada; déficit de matrículas na educação superior, que exigia uma 

política explícita para tratar o problema dos excedentes; inadequabilidade na implantação 

da reforma universitária por meio da legislação disponível – Decretos-lei nº 53/66 e 

252/67, sendo um dos impedimentos para tal a falta de recursos, que poderia ser resolvida 

com a cobrança de anuidades aos alunos e redução do tempo de duração de alguns cursos; 

necessidade de criação de uma liderança estudantil “autêntica e democrática” para o 

enfrentamento da subversão do movimento estudantil não contido pela “Lei  

Suplicy de Lacerda” – Lei 4.464/64 (BRASIL, 1964); necessidade de implantação de 

medidas de fiscalização do emprego dos recursos públicos destinados à educação, 

exigindo, inclusive, a busca de novas formas de captação. 
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Ficou evidente, na redação do relatório da Comissão, a preocupação com a 

desmobilização dos estudantes como forma de se evitar a oposição ao regime, tanto que 

dava especial atenção à ordem e à disciplina. Para que o exercício do controle fosse 

possível, era necessária uma reforma universitária que oferecesse algo aos professores e 

aos estudantes. Nesse sentido, criticava a forma como vinha sendo feita a reforma 

universitária e recomendava agilidade na sua implementação. 

Reconhecendo como válidas as recomendações da Comissão Meira Mattos e 

visando a enfrentar o movimento estudantil que ganhava as ruas e o interior das 

universidades, no início do ano de 1968, o presidente Artur da Costa e Silva instituiu um 

grupo de trabalho, por meio do Decreto nº 62.937/68 (BRASIL, 1968a). Sua incumbência 

era “[...] acelerar a reforma da Universidade brasileira, visando à sua eficiência, 

modernização, flexibilidade administrativa e formação de recursos humanos de alto nível 

para o desenvolvimento do País” (BRASIL, 1968a, Art. 1º). Tinha como presidente o 

Ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra e deveria apresentar os resultados dos 

trabalhos em 30 dias. 

 O relatório apresentado pelo Grupo de Trabalho da Reforma Universitária (MEC, 

1983) concluiu que, para a obtenção dos objetivos propostos pelo governo, seria 

necessária uma reorganização acadêmico-administrativa de toda a educação superior. 

Para tanto, sugeriu alguns parâmetros, como: o reconhecimento da capacidade crítica e 

criadora da universidade, devendo esta ser considerada um espaço de reflexão sobre as 

condições e o sentido do desenvolvimento do homem no seu contexto histórico; 

implementação da eficiência técnico-profissional no sistema universitário, de forma a 

impor-lhe uma certa racionalidade instrumental; substituição das cátedras por 

departamentos e unidades autônomas por estruturas orgânicas e flexíveis. 

Além de parâmetros, o Relatório apresentou sugestões práticas que pudessem 

viabilizar a reforma. Dentre estas medidas estavam (MEC, 1983): organização das 

Universidades em autarquias, fundações ou associações, assegurando-lhe a autonomia 

universitária; unificação do concurso vestibular, em primeiro lugar por grupos de cursos 

afins, depois abrangendo todos os cursos de uma Universidade, abrangendo todas as 

universidades e estabelecimentos isolados para, finalmente, alcançar uma determinada 

região; implantação de um ciclo básico na graduação, com a função de suprir carências 

evidenciadas no vestibular, orientar a escolha profissional e proporcionar estudos básicos 

para os ciclos seguintes; criar carreiras de curta duração, num patamar intermediário entre 
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o nível médio e os cursos superiores de longa duração; introdução do sistema de créditos 

e matrículas por disciplinas em substituição ao regime seriado; implementação da pós-

graduação, para a formação de cientistas, professores e técnicos de alto nível; expansão 

da educação superior, com definição de metas e critérios para o crescimento integrado 

dos sistemas educacionais; implementação da participação estudantil nos órgãos 

acadêmicos e administrativos das instituições, por meio da representação; maior ênfase 

nos recursos da educação, com vistas à expansão dos sistemas e criação de mecanismos 

de sustentabilidade financeira; criação do sistema departamental por área de 

conhecimento, para a concentração dos recursos humanos e materiais. Por fim, o referido 

Relatório propôs a criação da carreira docente aberta e o regime de dedicação exclusiva 

para os professores, além da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Fernandes (1975 apud FÁVERO, 1977, p. 67) afirma que o Relatório do Grupo 

de Trabalho da Reforma Universitária apresenta um mérito: “constituir-se um diagnóstico 

dos problemas estruturais do ensino superior brasileiro”. No entanto, é possível afirmar, 

como faz Germano (1990), que as medidas adotadas em relação à educação superior pelo 

governo civil-militar, nos anos de 1967 e 1968, envolvendo os diferentes grupos e 

comissões de trabalho tiveram um propósito: o de conter o movimento estudantil que 

contaminava alguns setores da sociedade civil contra o regime. Diante da crise, o governo 

se viu obrigado a responder com a introdução em sua agenda das demandas dos estudantes 

e de parte da classe média pela expansão da educação, especialmente a superior. 

Como resposta “definitiva” à crise imposta pelo movimento estudantil, o governo 

civil-militar editou, em novembro de 1968, a Lei 5.540/68 (BRASIL, 1968b). Em 

complementação ao que já dispunham os Decretos-Lei 53/66 e 252/67, estabeleceu as 

bases para a reforma universitária. 

A reforma de 1968 provocou mudanças na organização das universidades, 

contribuiu para o alargamento da base do sistema de educação superior, modificou as 

regras de acesso aos sistemas, eliminou a cátedra vitalícia, introduziu o ciclo básico, o 

sistema de créditos e os departamentos de ensino, mudou a estrutura da carreira docente 

e criou as condições para o desenvolvimento da pós-graduação no país. Essas 

transformações foram responsáveis pela configuração do sistema de educação superior 

brasileiro que, com pequenas modificações, perdura até a atualidade. 
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Um dos efeitos da reforma universitária de 1968 foi a grande expansão que se deu 

no sistema de educação superior, a partir da década de 1970. Uma vez estabelecendo que 

“o ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado em universidades e, 

excepcionalmente, em estabelecimentos isolados, organizados como instituições de 

direito público ou privado” (BRASIL, 1968b, Art. 2º), a legislação abriu caminho para o 

surgimento de instituições privadas, na sua maioria não universitárias, os chamados 

“estabelecimentos isolados”. Fávero (1977, p. 73) afirma que “[...] no período de 1970 a 

1973 [...] o crescimento da matrícula nos Estabelecimentos Isolados é superior àquele das 

Universidades. Como o setor privado mantém maior número de Estabelecimentos 

Isolados, oferece mais vagas, tem o maior número de matrículas”. Essa foi a saída 

encontrada para a expansão do número de vagas na educação superior, diminuindo a 

quantidade de excedentes aprovados nos exames de ingresso e que não encontravam 

vagas para acesso aos respectivos cursos de graduação. 

A reforma da universidade brasileira empreendida em 1968 não pode ser 

entendida simplesmente como o resultado da ingerência dos Estados Unidos sobre a 

política educacional brasileira, expressa, por exemplo, nos acordos MEC-USAID e no 

Plano Atcon. Essa reforma se deu a partir de um conjugado de fatores que envolveram o 

interesse e a preocupação dos militares com a consolidação do governo ditatorial apoiado 

pelas classes dominantes, a intensão de conter os movimentos sociais, especialmente o 

movimento estudantil, que significava uma ameaça ao sistema de governo e uma célula 

que representava a escalada comunista que avançava por países da América Latina. 

O ideal liberal de uma universidade integrada e socialmente referenciada 

defendida por Anísio Teixeira e seus seguidores encontrou barreiras no projeto 

autoritário-conservador do governo civil-militar. Existiu, entre os dois projetos de 

universidade, uma divergência quanto à concepção de ordem política que orientou a 

organização da instituição universitária. Como afirma Scruton (2019, p. 28), para explicar 

a diferença entre liberais e conservadores, originários, segundo o autor, da mesma 

corrente filosófica, “os liberais viam a ordem política como derivando da liberdade 

individual; os conservadores viam a liberdade individual como derivando da ordem 

política”. Assim, o regime autoritário, com os militares à frente da reforma universitária, 

foi quem se prestou à definição das regras para que o sistema de educação superior e a 

universidade seguissem o seu destino. O resultou foi uma grande diversificação do 

sistema e a racionalização imposta às universidades públicas, especialmente as federais. 
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A reforma universitária empreendida pelos militares, em 1968, comprometeu o 

projeto liberal de uma universidade autônoma, de pesquisa e socialmente referenciada. 

Embora a introdução da pós-graduação e o regime de trabalho em tempo integral dos 

professores nas IES públicas tenham representado fatores de crescimento e benefício ao 

desenvolvimento científico do país, a pesquisa ficou restrita a poucas instituições; a 

grande maioria permaneceu dedicada ao ensino e, quando muito, à extensão. Por outro 

lado, a expansão da educação superior pela via da iniciativa privada escamoteou o 

problema das vagas que, na reivindicação do movimento estudantil, deveria ser resolvido 

por meio da ampliação das possibilidades de acesso às instituições públicas já existentes, 

assim como pela criação de novas instituições dessa natureza. 

Nos anos 1990, com a inserção do Brasil na agenda neoliberal, novas 

transformações são produzidas no sistema de educação superior do país. Essas mudanças 

decorrem, em parte, das orientações propostas por organismos internacionais como o 

Banco Mundial (BM), a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que apresentam a avaliação 

institucional como uma proposta a ser implementada como garantia da melhoria da 

qualidade do sistema e das instituições escolares, em especial as de nível superior. No 

próximo capítulo, vamos abordar a avaliação institucional no contexto das mudanças 

ocorridas no Estado e na sociedade brasileira, buscando responder à seguinte questão: 

como a avaliação institucional se estabelece no processo de transformação da educação 

superior brasileira, a partir da implementação das medidas neoliberais e 

neoconservadoras que transformam o Estado brasileiro e suas instituições, especialmente 

as universidades? 
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CAPÍTULO II 

 

“Não conservamos, não regredimos, não 

progredimos; ouvimos o canto de sereias do 

mercado” (Friedrich Nietzsche, 1887). 

 

A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA EM TEMPOS 

NEOLIBERAIS E NEOCONSERVADORES 

Procuramos entender, neste capítulo, o protagonismo assumido pela avaliação 

institucional na educação superior brasileira, a partir dos anos 1990, no contexto de 

reorganização do Estado brasileiro, sob influência das ideias neoliberais e 

neoconservadoras. No processo de reconfiguração do Estado, que deixou de assumir 

atribuições em áreas sociais, dentre elas a educação, ocorreram modificações profundas 

nas   instituições, em especial naquelas que desenvolvem a educação superior. Nesse 

contexto surgiu a avaliação institucional que passou a integrar a política oficial para a 

educação superior, no país, atendendo, inclusive, às orientações de organismos 

internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização para o 

Comércio e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial (BM). As 

reflexões que desenvolvemos nas páginas seguintes são no sentido de compreender como 

isso tem ocorrido. 

Foucault (2008a) percebe o Estado como potência mutável e flexível, dotado de 

uma razão e de técnicas de governamento que fizeram com que se constituíssem novas 

formas de poder3 de uns sobre os outros. A racionalidade característica do Estado tem, 

 
3 Foucault não entende o poder como algo estático, que pertence a alguém e por esse alguém é exercido 

sobre outrem(ns). Pelo contrário, entende que o poder deve ser admitido “[...] como a multiplicidade de 

correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas de sua organização” 

(FOUCAULT, 2015, p. 100). Por outro lado, “[...] se produz a cada instante, em todos os pontos, ou melhor, 

em toda relação entre um ponto e outro. O poder está em toda parte; não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares. [...] o poder não é uma instituição nem uma estrutura, não é uma certa potência 

de que alguns sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa sociedade 

determinada” (FOUCAULT, 2015, p. 101). Portanto, não é possível falar de um poder permanente e fixo, 

mas de um poder que se constitui na tessitura das relações sociais e que muda de lugar conforme essas 

relações se (re)estabelecem. 

Dadas as características do poder, ele “[...] deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é 

apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os 

indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua ação; nunca 

são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder 

não se aplica aos indivíduos, passa por eles” (FOUCAULT, 2018, p. 284).  
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para Foucault, origem no poder pastoral, cuja principal preocupação é com o cuidado com 

o outro, portanto, um poder que se dá de forma mais individualizada, para alcançar o 

poder disciplinar e, finalmente, o ‘biopoder’ ou poder sobre as populações. 

O Estado moderno não surgiu, no entanto, para Foucault, da simples transferência 

do poder pastoral para o ‘biopoder’, mas de um processo de contraconduta, isto é, de 

resistência. Como insurgente, o movimento da Reforma Protestante e da própria 

contrarreforma católica impôs reação à conduta do pastorado, fazendo surgir uma nova 

instituição: o Estado, cuja legitimação de força foi atribuída ao poder divino ou aos 

desígnios da natureza. 

Foucault (2008a) vê o liberalismo como o conjunto de princípios que instituiu a 

racionalidade política do Estado. Nessa racionalidade, no entanto, também foi fundada a 

democracia, que se instaurou de forma paradoxal: se por um lado ela se colocava a favor 

da liberdade, essa mesma liberdade estava presa às práticas de poder. A promessa de 

liberdade tornou-se, então, dependente das formas de dominação política, o que colocou 

limites à própria implementação do Estado liberal. 

 A partir do final da II Guerra Mundial, novos questionamentos em relação ao 

Estado começaram a ser postos. O principal deles foi o elaborado por Hayek (1990) contra 

as intervenções econômicas e políticas existentes em diferentes países, com a finalidade 

de implementar um Estado de bem-estar social. Para o autor, esse Estado intervencionista 

e protetor constituía-se em severa amarra ao desenvolvimento do capitalismo mundial. 

Esse pensamento ficou conhecido como neoliberal e passou a ser a principal bandeira de 

luta de diferentes intelectuais, defensores de um Estado fraco em relação à atuação 

econômica e à oferta de benefícios sociais e forte no controle do poder das instituições 

sindicais, do dinheiro e dos gastos sociais. 

As ideias de Hayek e seus seguidores pouco tiveram repercussão até o início da 

década de 1970, quando o mundo passou a viver uma grave crise econômica. A partir de 

então, diferentes países, a começar pelo Reino Unido, deram início à implementação de 

reformas estruturantes para se adequarem a uma agenda neoliberal. 

Alguns Estados nacionais, como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e Chile se 

reorganizaram politicamente, a partir dos anos 1980 e assumiram características 

neoliberais, mas com um certo antagonismo entre o liberalismo e o conservadorismo. Se 

por um lado o Estado afastou-se da esfera econômica e se desfez das suas obrigações 
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sociais, por outro fortaleceu-se do ponto de vista do controle do dinheiro e dos gastos 

públicos, além de se posicionar de forma autoritária, seguindo uma tradição escravista e 

patriarcal. 

A transformação do Estado na esfera política vivenciou, do ponto de vista 

econômico, um outro processo: a globalização. No contexto do neoliberalismo e da 

globalização as sociedades se transformaram e, com elas, as instituições. Medidas 

passaram a ser tomadas em todas as esferas da sociedade, incorporando ideias muitas das 

quais formuladas por organismos internacionais que passaram a exercer forte influência 

sobre as políticas locais dos países em desenvolvimento, como o Brasil. 

 

2.1 O LIBERALISMO COMO FILOSOFIA POLÍTICA DE SUSTENTAÇÃO DO 

ESTADO MODERNO  

Para compreendermos o conjunto de ideias políticas que hoje chamamos de 

neoliberais, é preciso entender o projeto que vem transformando o capitalismo e as 

sociedades, desde os anos 1930. O que representa o neoliberalismo é, na verdade, um 

conjunto de princípios estabelecidos por Hayek (1990) que redefiniram as relações de 

preços e salários, o papel do Estado na economia e na sociedade e os direitos sociais, tais 

como os programas habitacionais, educacionais, previdenciários e de saúde.  

A respeito da inserção do Estado na economia e na sociedade, Hayek (1990) 

defendeu sua ausência nas atividades econômicas, mas sua presença ativa na vigilância e 

controle dos conflitos sociais, para a garantia dos princípios liberais. Isso é o que podemos 

depreender da seguinte passagem: 

[...] O Estado que controla pesos e medidas (ou impede de qualquer 

outro modo o estelionato e a fraude) é indubitavelmente ativo, ao passo 

que o Estado que permite o uso da violência - por piquetes de grevistas, 

por exemplo - é inativo. Entretanto, é no primeiro caso que o Estado 

observa os princípios liberais, enquanto no segundo não o faz. Do 

mesmo modo, no que concerne à maioria das normas gerais e 

permanentes estabelecidas pelo Estado no campo da produção, tal como 

códigos de construção ou legislação fabril, elas podem ser sensatas ou 

insensatas num caso particular, mas não conflitam com os princípios 

liberais, desde que se destinem a ser permanentes e não sejam usadas 

para favorecer ou prejudicar determinados indivíduos. [...] (HAYEK, 

1990, p. 104). 

O Estado proposto pelo ideólogo neoliberal é aquele que garante a ação da 

iniciativa privada. Ao mesmo tempo em que não interfere na liberdade do mercado, 

exerce a vigilância e o controle. É considerado ativo ao inibir práticas que prejudicam o 
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desenvolvimento do capital e ao reprimir atos de contestação organizados pela sociedade 

civil e pela classe trabalhadora. Por outro lado, também é considerado sensato na 

proposição de normas que não entrem em conflito com os interesses liberais e individuais. 

Analisando essa concepção de organização do Estado e da sociedade, Foucault 

(2008a, p. 40) destaca que  

[…] essa nova arte de governar ou essa arte de governar o menos 

possível, essa arte de governar entre urn máximo e urn mínimo, e mais 

para o mínimo do que para o máximo, pois bem, essa arte tern de ser 

considerada uma espécie de duplicação, em todo caso, digamos, de 

burilamento interno da razão de Estado, é o princípio para a sua 

manutenção, para o seu desenvolvimento mais completo, para o seu 

aperfeiçoamento. Digamos que não é algo diferente da razão de Estado, 

que não é urn elemento externo e negador em relação à razão de Estado. 

É antes o ponto de inflexão da razão de Estado na curva do seu 

desenvolvimento […]. 

 

A análise de Foucault (2008a) baseia-se no conceito de ‘biopoder’ ou “poder 

sobre a vida” e no entendimento de como a ação governamental se desloca, ao longo do 

tempo, da disciplina exercida sobre o corpo do indivíduo para a população, que passa a 

ser o foco das políticas governamentais. Nesse sentido, a população é entendida como um 

sujeito de necessidades que deve ser conduzido pelo governo, que não mais se preocupa 

com o território, mas com a população. 

O conceito de governamentalidade, segundo Duarte (2013, p. 2), refere-se, 

ainda, a um   

[...] instrumento heurístico para a investigação da racionalidade das 

práticas de controle, vigilância e intervenção governamental sobre os 

fenômenos populacionais, funcionando, ademais, como recurso 

analítico para a discussão das práticas de governamento de tipo 

especificamente liberal. 

 

A governamentalidade compreende um conjunto de técnicas de governamento; 

representa as formas de implementação da ação administrativa que possibilita o governo 

da população. Esse conjunto de técnicas ou de formas adquiridas pela ação administrativa 

possibilitou, segundo Foucault (2008a, p. 139), o surgimento do Estado moderno: “o 

Estado moderno nasce, a meu ver, quando a governamentalidade se torna efetivamente 

uma prática política calculada e refletida.” 

Foucault não entende o Estado como uma unidade onipotente  e onipresente. Ao 

contrário, percebe o poder estatal exercido a partir de técnicas difusas e discretas de 
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ordenamento dos indivíduos, em diferentes aspectos. Isso é o que podemos observar na 

seguinte passagem: 

[...] o Estado, sem dúvida não mais hoje em dia do que no curso da sua 

história, nunca teve essa unidade, essa individualidade, essa 

funcionalidade rigorosa e, diria até, essa importância. Afinal de contas, 

o Estado talvez não seja mais que urna realidade compósita e uma 

abstração mitificada cuja importância é bem mais reduzida do que se 

imagina (FOUCAULT, 2008a, p. 144). 

Essa interpretação a respeito do Estado revela a perspectiva do autor de considerar 

o poder estatal como algo mutável e flexível. Essa concepção rompe com a ideia clássica 

do Estado único, onipotente: “[...] o Estado em sua sobrevivência e o Estado em seus 

limites só devem ser compreendidos a partir das táticas gerais da govenamentalidade” 

(FOUCAULT, 2008a, p. 145).  

O estado foucaultiano é definido, então, a partir do próprio conceito de 

governamentalidade (FOUCAULT, 2008a, p. 143-144):   

[...] o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, 

análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa 

forma bem específica, embora muito complexa, de poder que tem por 

alvo principal a população, por principal forma de saber a economia 

política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de 

segurança. Em segundo lugar, por “governamentalidade” entendo a 

tendência, a linha de força que, em todo o Ocidente, não parou de 

conduzir, e desde há muito, para a preeminência desse tipo de poder que 

podemos chamar de “governo” sobre todos os outros – soberania, 

disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de uma série 

de aparelhos específicos de governo, o desenvolvimento de toda uma 

série de saberes. Enfim, por “governamentalidade”, creio que se deveria 

entender o processo, ou antes, o resultado do processo pelo qual o 

Estado de justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI se tornou 

o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco “governamentalizado”.  

O estado foucaultiano é também dotado de uma racionalidade e tem origem no 

poder pastoral, passando pelo poder disciplinar e alcançando o “biopoder” ou poder sobre 

as populações. Isso significa entender o poder a partir da ação sobre o indivíduo; poder 

esse que vai alcançar uma dimensão coletiva, na contemporaneidade. 

 O poder pastoral exprime uma preocupação de cuidado com o outro. Trata-se 

de um cuidado individualizado, mas também coletivo, que nasce com a noção de 

pastorado, na era cristã. O pastor é responsável pelo rebanho, mas, ao mesmo tempo, por 

cada uma das ovelhas. Esse poder pastoral dá fundamento, então, à 

“governamentalidade”. Como afirma Foucault (2008a, p. 118-119),  
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[...] o pastorado no cristianismo deu lugar a toda uma arte de conduzir, 

de dirigir, de levar, de guiar, de controlar, de manipular os homens, uma 

arte de segui-los e de empurrá-los passo a passo, uma arte que tem a 

função de encarregar-se dos homens coletiva e individualmente ao 

longo de toda a vida deles e a cada passo de sua existência. 

Esse poder pastoral representa uma ação muito estreita entre o individual e o 

coletivo. Isso porque a responsabilidade do pastor pelo rebanho e por cada uma das 

ovelhas recai sobre si mesmo, no sentido de que, em caso de perder uma das ovelhas ou 

algum mal recair sobre elas ou alguma delas, esse mal terá repercussão sobre si próprio, 

porque não foi capaz de garantir a sua salvação: 

O mal que sucede à ovelha ou que ocorre através da ovelha ou por causa 

dela, o pastor deverá considerá-lo também como acontecendo com ele 

próprio ou que ele mesmo faz. Ele tem portanto que se rejubilar com 

um júbilo próprio e pessoal com o bem da ovelha, desolar-se ou 

arrepender-se ele próprio pelo que se deve à sua ovelha (FOUCAULT, 

2008a, p. 225). 

 O pastorado expressa a noção de conduta na qual Foucault encontra a origem da 

“governamentalidade”. Segundo ele (FOUCAULT, 2008a, p. 305), é no movimento de 

contraconduta, isto é, nas “insurreições de conduta” da Reforma protestante e da própria 

contrarreforma católica do séc. XVI  que se dá a reação à conduta e nela a transformação 

da “pastoral das almas ao governo político dos homens”, da “economia das almas ao 

governo dos homens e das populações”. Nesse sentido, é na ação de resistência ou na 

reação à pratica de conduta que nasce uma nova instituição: o Estado. 

Obviamente que o pastorado não desaparece, no processo de criação da nova 

instituição. O que ocorre é um reforço das práticas pastorais, com a introdução de outras 

formas de exercício do domínio de uns sobre os outros. Segundo Foucault (2008a, p. 307-

308),  

[...] há uma intensificação do pastorado religioso [...] em suas formas 

espirituais, mas também em sua extensão e em sua eficiência temporal. 

Tanto a Reforma quanto a Contra-Reforma deram ao pastorado 

religioso um controle, uma influência sobre a vida espiritual dos 

indivíduos muito maior que no passado: aumento das condutas de 

devoção, aumento dos controles espirituais, intensificação da relação 

entre os indivíduos e seus guias. Nunca o pastorado havia sido tão 

intervencionista, nunca havia tido tamanha influência sobre a vida 

material, sobre a vida cotidiana, sobre a vida temporal dos indivíduos: 

é a assunção, pelo pastorado, de toda uma série de questões, de 

problemas referentes à vida material, à higiene, à educação das crianças. 

Portanto, intensificação do pastorado religioso em suas dimensões 

espirituais e em suas extensões temporais. 
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As práticas de poder que nasceram com o Estado estão fundamentadas nas práticas 

pastorais e  

O soberano que reina, o soberano que exerce sua soberania se vê a partir 

desse momento, encarregado, confiado, assinalado a novas tarefas, e 

essas novas tarefas são precisamente as da condução das almas. Não 

houve portanto passagem do pastorado religioso a outras formas de 

conduta, de condução, de direção. Houve na verdade intensificação, 

multiplicação, proliferação geral dessa questão e dessas técnicas da 

conduta. Com o século XVI, entramos na era das condutas, na era das 

direções, na era dos governos (FOUCAULT, 2008a, p. 309). 

   O soberano, ao assumir as responsabilidades sobre o Estado moderno, diferente 

do pastor, também assumiu uma nova tarefa: a de governar os homens. Essa nova 

atribuição colocou, por sua vez, um problema: com que técnicas, com que racionalidade 

será possível passar do governo dos indivíduos para o governo dos homens? Foucault 

(2008a, p. 312) encontra em São Tomás de Aquino uma explicação para o 

estabelecimento de uma analogia entre a responsabilidade de governar assumida pelo 

soberano e aquela designada ao pastor:  

[...] a natureza é regida por Deus, porque Deus criou a natureza e não 

cessa de governá-la todos os dias. (...) E assim como Deus criou a 

natureza, o rei será aquele que fundará o Estado ou a cidade, e como 

todo Deus governa a natureza, o rei governará seu Estado, sua cidade, 

sua província. 

Outra explicação que o autor encontra, também em São Tomás de Aquino, para o 

estabelecimento do poder soberano é a analogia a uma organização natural dos seres, em 

prol do bem comum. Essa mesma força motriz que organiza os seres da natureza estaria 

atuando na organização do Estado e do poder exercido por ele sobre os indivíduos, porque  

Cada indivíduo num reino tenderia a seu próprio bem, porque 

precisamente tender ao seu próprio bem é uma das características, um 

dos traços essenciais do homem. Cada um tenderia a seu bem próprio 

e, por conseguinte, negligenciaria o bem comum. É necessário portanto 

que haja no reino algo que corresponda ao que é a força vital, a força 

diretriz do organismo, e esse algo que vai dirigir as tendências de cada 

um ao seu próprio bem no sentido do bem comum vai ser o rei 

(FOUCAULT, 2008a, p. 312). 

O nascimento do Estado está relacionado à necessidade de cuidado, mas de 

cuidado individual, uma vez que o pastor cuida de cada uma de suas ovelhas. A ideia de 

Estado, então, tem fundamento no princípio cristão de cuidado e monitoramento do outro, 

em busca da salvação. Nesse cuidado, no entanto, está impressa uma noção de poder que 

é, ao mesmo tempo, individualizante e totalizante. Foucault (2008a, p. 218-219) define 

esse poder da seguinte forma: 
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[...] o pastorado no cristianismo deu lugar a toda uma arte de conduzir, 

de dirigir, de levar, de guiar, de controlar, de manipular os homens, uma 

arte de segui-los e de empurrá-los passo a passo, uma arte que tem a 

função de encarregar-se dos homens coletiva e individualmente ao 

longo de toda a vida deles e a cada passo de sua existência. 

O Estado, tendo nascido do poder pastoral, com base nas técnicas de conduta da 

vida, adquiriu uma racionalidade, uma inteligibilidade própria. Essa inteligibilidade é 

entendida como uma “Razão de Estado”. Foucault, em diálogo com Botero, assim define 

o Estado e sua racionalidade: “o Estado é uma firme dominação sobre os povos” e a Razão 

de Estado “[...] é o conhecimento dos meios adequados para fundar, conservar e ampliar 

essa dominação” (BOTERO, 1997 apud FOUCAULT, 2008a, p. 318). 

O liberalismo é, então, uma forma de governar; uma forma de organização 

político-democrática fundada na necessidade de governar a conduta. A democracia que 

se instalou com o liberalismo experimentou um paradoxo: se por um lado defendia os 

princípios da liberdade, essa liberdade estava presa às práticas de poder. A promessa de 

liberdade tornou-se dependente das formas de dominação política, o que impôs limites a 

sua própria implementação. 

Esse paradoxo comprometeu a concepção liberal de democracia que estabeleceu 

um estreitamento entre liberdade e poder político, isto é, a liberdade, como direito 

individual, deve ser assegurada pelo poder político. Foucault resolve esta questão 

propondo o seu entendimento a partir da genealogia da governamentalidade. Desta forma, 

o autor toma o liberalismo não como uma teoria política, mas como “[... uma maneira de 

ser e de pensar. É um tipo de relação entre governantes e governados, muito mais que 

uma técnica dos governantes em relação aos governados” (FOUCAULT, 2008b, p. 301). 

Nesse sentido, a questão não passa pela preocupação com os limites da ação 

governamental, com vistas à proteção dos direitos individuais, mas pelo entendimento 

acerca da tecnologia política que assegura a eficácia do poder do Estado no controle sobre 

os indivíduos e as populações. 
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2.2 A RECONFIGURAÇÃO DO LIBERALISMO PELAS VIAS DAS IDEIAS 

NEOLIBERAIS 

As ideias neoliberais divulgadas por Hayek, em 1944, representam, 

fundamentalmente, um ataque ao intervencionismo estatal em defesa dos mecanismos de 

mercado; mecanismos estes considerados fundamentais à garantia das liberdades 

individuais. Na verdade, as preocupações de Hayek (1990) são com as intervenções 

econômicas e políticas verificadas, em diferentes momentos e países, com a finalidade de 

implementar um Estado de bem-estar social. 

Hayek (1990) confessa ter escrito exclusivamente ao povo inglês, num momento 

em que o Partido Trabalhista ascendia ao poder, naquele país. As provocações do autor, 

então, vão na direção da condenação às ideias social-democratas que, segundo ele, teriam 

implantado uma outra servidão, tão condenável quanto o autoritarismo imposto pelo 

nazismo alemão. Segundo ele, “a tendência moderna ao socialismo não implica apenas 

um rompimento definitivo com o passado recente, mas com toda a evolução da civilização 

ocidental” (HAYEK, 1990, p. 41). 

Apoiado em De Toqueville (1848), Hayek (1990, p. 52) expressa suas ideias em 

relação ao regime socialista que combate. Dessa forma o autor se refere a esse tipo de 

organização social: 

A democracia atribui a cada homem o valor máximo; o socialismo faz 

de cada homem um mero agente, um simples número. Democracia e 

socialismo nada têm em comum exceto uma palavra: igualdade. Mas 

observe-se a diferença: enquanto a democracia procura a igualdade na 

liberdade, o socialismo procura a igualdade na repressão e na servidão. 

Sintomaticamente, as ideias neoliberais ganharam força no período pós-II Guerra 

Mundial, quando se deu a bipolarização entre as duas grandes potências econômicas e 

políticas – os Estados Unidos da América e a então União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. Esse momento, conhecido como Guerra Fria, experimentou uma disputa de 

estratégias que envolveu o desenvolvimento da indústria armamentista e a produção de 

conflitos indiretos, representando, por um lado, a soberania capitalista norte americana e, 

por outro, o domínio socialista soviético.  

Em 1947, Hayek liderou um movimento de economistas defensores de suas ideias 

que resultou na criação da Sociedade de Mont Pèlerin, “[...] uma espécie de franco-

maçonaria neoliberal, altamente dedicada e organizada, com reuniões internacionais a 

cada dois anos” (ANDERSON, 1998, p. 9). Essa nova entidade se propôs tanto a combater 
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o “keynesianismo” 4 e o “solidarismo” 5  dominantes, naquele momento, quanto a preparar 

as bases de sustentação de um outro capitalismo; este mais duro e livre de quaisquer 

regras. 

As ideias de Hayek e seus seguidores não encontraram repercussão imediata, 

devido ao grande avanço do capitalismo experimentado entre as décadas de 1950 e 1960, 

conhecidas como a “idade de ouro” do capital. No momento em que a prosperidade 

econômica era evidente, não repercutiram como verdadeiros os alertas aos prejuízos 

possivelmente causados pela regulação de mercado realizada pelo Estado. Em oposição 

aos princípios de proteção de mercado, os ideólogos neoliberais defendiam que o 

igualitarismo promovido pelo Estado de bem-estar social levaria à destruição das 

liberdades individuais e da vitalidade da concorrência, necessárias ao pleno 

desenvolvimento do capitalismo e, consequentemente, à prosperidade de todos. Impondo 

um desafio àqueles que defendiam a consolidação do Estado de bem-estar social, os 

economistas neoliberais argumentavam que “[...] a desigualdade era um valor positivo – 

na realidade imprescindível em si –, pois disso precisavam as sociedades ocidentais” 

(ANDERSON, 1998, p. 10). 

As ideias neoliberais começaram a se tornar expressivas a partir do início da 

década de 1970, quando o mundo capitalista experimentou a grande crise verificada no 

período pós-II Guerra Mundial, a chamada “Crise do Petróleo”, que passou a representar 

uma ameaça à economia dependente do combustível fóssil. Nesse momento de evidente 

crise do sistema capitalista, Hayek e seus seguidores reforçaram a crítica ao modelo 

intervencionista de Estado e atribuíram a causa da crise ao excessivo poder dos sindicatos 

e do movimento operário, tendo eles comprometido as bases de acumulação capitalista, 

dadas as suas pressões reivindicatórias sobre as recomposições salariais e sobre o 

aumento dos gastos sociais, por parte dos Estados. 

A fórmula desenhada pelos economistas liderados por Hayek para a recuperação 

da economia capitalista foi baseada no princípio da manutenção de um Estado forte para 

ser capaz de romper com o poder dos sindicatos e exercer o controle sobre o dinheiro e 

 
4 “Keynesianismo” é o nome dado ao conjunto de ideias defendidas por  John Maynard Keynes (Inglaterra 

– 1883-1946) que, no período da grande depressão iniciada em 1929 e estendida aos anos 1930, se opôs ao 

pensamento liberal de Alfred Marshall (Inglaterra – 1842-1924). Keynes defendeu, além de outras medidas, 

uma ação intervencionista do Estado para proteger o capitalismo contra suas próprias crises (JESUS, 2011).  
5 “Solidarismo” é o nome dado às práticas sociais solidárias opostas às práticas propriamente capitalistas 

(GAIGER, 2004). Aqui está sendo entendido como prática econômica solidária, baseada não na 

competição, mas na parceria, no compartilhamento.  
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os gastos sociais. Por outro lado, um Estado fraco em relação à atuação na esfera 

econômica e na oferta de benefícios sociais. 

O Estado neoliberal precisa, segundo seus ideólogos, promover a estabilidade 

monetária, sob o exercício de forte disciplina orçamentária, consequentemente, 

reduzindo, fortemente, o investimento em políticas sociais. De outra forma, deve lutar 

pela restauração de uma taxa de desemprego que sirva à manutenção de um exército de 

reserva, necessário ao desmantelamento do poder dos sindicatos. Além disso, deve 

promover reformas fiscais, visando a adotar normas de incentivo aos agentes econômicos, 

implicando na redução de impostos sobre altas rendas e rendimentos. 

Como defensor do neoliberalismo, Hayek (2016, online) condenou o 

conservadorismo6, que representaria uma ameaça ao sucesso de sua proposta de 

organização social, política e econômica. A esse respeito o autor revela o seguinte: 

[...] por sua própria natureza, o conservadorismo não pode oferecer uma 

alternativa ao caminho que estamos seguindo. Por resistir às tendências 

atuais poderá frear desdobramentos indesejáveis, mas, como não indica 

outro caminho, não pode impedir sua evolução. Por esta razão, o destino 

do conservadorismo tem sido invariavelmente deixar-se arrastar por um 

caminho que não escolheu. 

A luta pela supremacia entre conservadores e progressistas só afeta o 

ritmo, não o rumo dos acontecimentos contemporâneos.  E, embora seja 

necessário frear o ritmo da evolução de determinadas políticas, 

pessoalmente não posso limitar-me a ajudar a puxar o freio. Acima de 

tudo, os liberais devem perguntar não a que velocidade estamos 

avançando, nem até onde iremos, mas para onde iremos. 

Com efeito, o liberal difere muito mais do coletivista radical dos nossos 

dias do que o conservador. Enquanto este geralmente representa uma 

versão moderada dos preconceitos de seu tempo, o liberal dos nossos 

dias deve opor-se, de maneira muito mais positiva, a alguns dos 

conceitos básicos (como o planejamento e a hierarquização, por 

exemplo) que a maioria dos conservadores compartilha com os 

socialistas. 

 
6 O conservadorismo refere-se ao conjunto de ideias políticas e sociais que defendem a manutenção das 

instituições, dos valores, da cultura tradicionais. Como o próprio termo designa, é a tentativa de conservar 

a sociedade existente. O filósofo irlandês  Edmund Burke (1729-1797) é considerado o teórico moderno 

representante do conservadorismo. Tal como o liberalismo clássico, defende a liberdade. No entanto, 

também defende as instituições e as maneiras de se moldar os cidadãos para que estes  assegurem os 

benefícios da liberdade para todos. Segundo Scruton (2019, p. 39), “Burke reconhece que a liberdade está 

sempre em risco e deve ser protegida pela lei. [...] a sociedade moderna deve ser politicamente organizada, 

com um governo até certo ponto independente de laços religiosos, tribais e familiares. Mas defende a 

religião e a família como formas de sabedoria coletiva e rejeita o individualismo extremo que se recusa a 

reconhecer o papel indispensável desempenhado pelo pertencimento social no exercício da escolha livre e 

racional”. 
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Embora pareça contraditório, presenciamos, na atualidade, a coexistência de 

práticas neoliberais e neoconservadoras, seja nos países centrais, seja nos países em 

desenvolvimento, como ocorre nos Estados Unidos, com o governo de Donald Trump, no 

Reino Unido, com Boris Johnson e no Brasil, com Jair Messias Bolsonaro. Silva (2010) 

explica esse fenômeno com o argumento de que o conservadorismo não é um pensamento 

homogêneo, assim como não o são o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo e outras 

formas de pensamento. A esse respeito, o autor afirma que  

Embora vinculado às suas bases originais, o conservadorismo passou 

por mutações determinadas pelo processo histórico. Assim, o 

pensamento político conservador pode ser classificado em vários tipos: 

o conservadorismo tradicionalista, o romântico, o paternalista, o de 

cunho liberal e o identificado com uma nova direita (SILVA, 2010, p. 

54). 

Moraes e Ruy (2006) também se referem ao processo histórico de transformação 

das ideias conservadoras e atribuem a coexistência do neoliberalismo e do 

neoconservadorismo a práticas das elites, como a da escravidão, que teriam forjado uma 

elite racista e patriarcal, como no caso brasileiro. Por outro lado, explicam esse fenômeno 

a partir da “[...] pretensa missão civilizatória das grandes potências imperialistas que 

acompanham o pensamento das classes dominantes [...]” (MORAES; RUY, 2006, p. 7). 

Enfim, são pensamentos que se conjugam. Ao se utilizar da ideia do cumprimento de uma 

tal missão civilizatória, as potências imperialistas impõem suas regras de dominação aos 

povos subordinados que se constituem, historicamente, como sociedades também 

autoritárias. Nos tempos recentes, sob o jugo do neoliberalismo, mantêm sua tradição 

autoritária, embora passem a praticar formas de organização e de vida segundo a lógica 

neoliberal. 

O equilíbrio da economia capitalista sob a orientação neoliberal representa, de 

certa forma, uma (re)invenção do capitalismo, baseada na (re)criação de uma 

desigualdade considerada saudável e necessária ao dinamismo das economias mais 

fortalecidas, porém muito prejudicadas pela crise instalada a partir dos anos 1970. Isso 

tem consequências para as economias de capital dependente, como a brasileira, gerando 

transformações nas diferentes esferas da sociedade, produzindo mudanças, por exemplo, 

nas políticas educacionais que conduzem a um processo de reorganização das instituições, 

especialmente as Instituições de Educação Superior (IES). 
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2.3 AS ORIENTAÇÕES DAS AGÊNCIAS INTERNACIONAIS NA FORMULAÇÃO 

DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, NO CONTEXTO NEOLIBERAL 

 Como analisamos no capítulo anterior, a instituição universitária passou por 

processos de intensa transformação, desde a sua criação, no séc. XII. Surgiu como 

corporação de ofício e lutou para desvincular-se da Igreja católica, em defesa da 

autonomia necessária ao desenvolvimento do trabalho acadêmico. Com o surgimento dos 

Estados nacionais modernos, passou a servir a um projeto de nação muitas vezes não 

articulado aos seus propósitos básicos – o ensino e a pesquisa. Na época recente, passou 

a enfrentar o desafio de tanto servir ao ensino e à pesquisa quanto cumprir as exigências 

do mercado produtivo, pelas novas configurações impostas a sua estrutura e a sua forma 

de organização. 

Na esteira desse processo de transformação, foram formulados diferentes 

documentos que orientam o processo de reorganização da instituição universitária, 

principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Esses documentos foram 

elaborados por agências internacionais de grande influência na formulação das políticas 

para a educação, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Banco Mundial (BM). A 

orientação feita por esses organismos à formulação das políticas educacionais dos 

diferentes países passa a caracterizar um processo de internacionalização de políticas, no 

campo da educação.  

A internacionalização das políticas para a educação nos países em 

desenvolvimento se deu no bojo do processo de globalização que se verificou a partir da 

segunda metade do século XX e se caracterizou pelo “[...] predomínio da economia de 

mercado acompanhada de políticas para liberalização do comércio de bens ou de serviços 

e pelo desenvolvimento das migrações internacionais” (AKKARI, 2011, p. 22), 

fortalecendo as grandes potências econômicas e as empresas transnacionais. Isso visando 

à recuperação do velho capitalismo, numa espécie de processo de revitalização do sistema 

produtivo, sob a égide de uma interligação mundial que aproxima os mercados, o 

dinheiro, as pessoas e o conhecimento. 

Nesse contexto da globalização, ganharam destaque as agências internacionais e 

os documentos por elas formulados no sentido de orientar os países em desenvolvimento, 

dentre os quais o Brasil, para a formulação de políticas públicas em diferentes esferas da 
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sociedade. Como o que nos interessa, aqui, é a educação superior, vamos analisar, adiante, 

alguns documentos editados pela OMC (Organização Mundial do Comércio) e pelo 

Banco Mundial, buscando identificar como essas agências se posicionam em relação a 

esse importante segmento educacional. 

 

2.3.1 A OMC e as políticas para a educação superior 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) ou World Trade Organization 

(WTO – nomenclatura na língua inglesa) foi criada como uma instituição especializada 

da Organização das Nações Unidas (ONU), em 12 de abril de 1994, passando a entrar em 

vigor em 1º de janeiro de 1995 (BORGES, 2009, p. 84). Sua criação representou o 

principal resultado da longa rodada de negociações que ocorreu entre 1986 e 1994 – a 

Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais, que ficou conhecida como 

Rodada do Uruguai. Essa nova organização passou a ser um importante espaço de 

regulação do comércio internacional, complementando as ações do Acordo Geral de 

Tarifas e Comércio (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – nomenclatura 

na língua inglesa).  

É importante destacar que no advento da OMC também ocorreu a 

institucionalização do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS – General 

Agreement on Trade in Services – nomenclatura na língua inglesa), que passou a ser 

responsável pela regulação internacional dos serviços, como os educacionais. Por essa 

razão, é correto afirmar que a OMC, ao ser constituída, passou a ser uma organização 

responsável pela  

Liberalização do comércio entre os países-membros nas mais diversas 

áreas e questões, abarcando aspectos que não se restringem ao comércio 

de bens materiais. [...] inclui, no âmbito de suas regras e negociações, 

áreas antes não reguladas por critérios comerciais e mercantis, tais 

como os serviços educacionais e os relacionados aos direitos de 

propriedade intelectual (BORGES, 2009, p. 84). 

A OMC, por tratar-se de uma organização com estrutura de suporte às negociações 

internacionais, incorporou o GATT, criado a partir das discussões realizadas na 

Conferência de Havana, no período de novembro de 1947 a janeiro de 1948, com a 

finalidade de debater um projeto de criação da Organização Internacional do Comércio 

(OIC) (BORGES, 2009, p. 84). Os países reunidos na Conferência de Havana, não 

conseguindo gestar uma organização internacional encarregada da definição das normas 
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para o comércio internacional, contentaram-se com a criação de um acordo, o GATT, até, 

finalmente, a institucionalização de uma outra organização – a OMC. 

O documento que instituiu o GATS define o comércio de serviços como  

a prestação de um serviço: 

a) Do território de um Membro ao território de qualquer outro Membro; 

b) No território de um Membro aos consumidores de serviços de 

qualquer outro Membro; 

c) Pelo prestador de serviços de um Membro, por intermédio da 

presença comercial no território de qualquer outro Membro; 

d) Pelo prestador de serviços de um Membro por intermédio da 

presença de pessoas naturais de um Membro no território de qualquer 

outro Membro (OMC, 1995, Art. I, § 2º). 

Ainda sobre a definição de serviços, o documento indica que  

b) “Serviços” inclui qualquer serviço em qualquer setor, exceto aqueles 

prestados no exercício da autoridade governamental; 

c) Um serviço prestado no exercício da autoridade governamental 

significa qualquer serviço que não seja prestado em bases comerciais, 

nem em competição com um ou mais prestadores de serviços (OMC, 

1995, Art. I, § 3º). 

 

O comércio de serviços, no âmbito do acordo, envolve entidades, prestadores e 

consumidores dos respectivos países associados. Isso quando estes podem ser 

considerados membros, nos seguintes termos: “i) governos e autoridades centrais, 

regionais e locais; e ii) órgãos não-governamentais no exercício de poderes delegados por 

governos e autoridades centrais, regionais e locais” (OMC, 1995, Art. I, § 3º, alínea a). 

Para reger o comércio internacional de serviços, o documento que instituiu o 

GATS estabeleceu regras gerais e obrigações. Para a nossa finalidade de entender como 

os acordos internacionais de comércio afetam os serviços educacionais, destacamos as 

seguintes: tratamento da nação mais favorecida, transparência, revelação de informação 

comercial, participação crescente dos países em desenvolvimento, reconhecimento, 

pagamentos e transferências e tratamento nacional. 

Segundo a regra de tratamento da nação mais favorecida, não é possível haver 

favorecimento de um membro sobre o outro. Isso porque “[...] cada Membro deve 

conceder imediatamente e incondicionalmente aos serviços e prestadores de serviço de 

qualquer outro Membro, tratamento não menos favorável do que aquele concedido a 

serviços e prestadores de serviços similares de qualquer outro país” (OMC, 1995, Art. II, 

§ 1º, Parte II). 
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A regra de transparência implica na necessidade de cada membro da OMC 

informar ao Conselho para o Comércio de Serviços toda modificação realizada na 

legislação que afete o comércio dos serviços acordados no GATS. Além disso, segundo 

essa regra, cada membro pode solicitar explicação a outro sobre qualquer regra específica, 

assim como responder a pedido de informação feito por qualquer membro, além de poder 

notificar o Conselho em caso de haver qualquer medida que contrarie os interesses que 

envolvem a liberalização dos serviços (OMC, 1995, Art. III, Parte II). 

Por meio da regra relativa à revelação de informação comercial, é assegurado aos 

membros da OMC o direito à não revelação de “[...] informações confidenciais, cuja 

revelação possa dificultar o cumprimento da lei, ser contrária ao interesse público ou que 

possa prejudicar interesses comerciais legítimos de empresas específicas, públicas ou 

privadas” (OMC, 1995, Art. III bis, Parte II). Esse princípio garante a preservação de 

informações essenciais e estratégicas para a soberania de empresas de diferentes 

naturezas administrativas. 

A participação crescente dos países em desenvolvimento no comércio mundial, 

como regra estabelecida pelo documento do GATS (OMC, 1995, Art. IV, Parte II) garante 

a esses países:   

a) o fortalecimento de sua capacidade nacional em matéria de serviços 

e de sua eficiência e competitividade mediante, entre outras coisas, o 

acesso à tecnologia em bases comerciais; 

b) a melhora de seu acesso aos canais de distribuição e às redes de 

informação; e 

c) a liberalização do acesso aos mercados nos setores e modos de 

prestação de interesse de suas exportações. 

 

Em relação à regra referente ao reconhecimento, o documento estabelece que um 

membro pode reconhecer os títulos e os processos educacionais de outros membros. 

Também está vedada a ocorrência de situações que caracterizem discriminação entre os 

integrantes do GATS, revelando a preocupação da instituição com possíveis retaliações 

entre os seus membros em consideração à diferença existente na prestação dos serviços 

educacionais: 

Nenhum Membro outorgará o reconhecimento de maneira que constitua 

um meio de discriminação entre países na aplicação de suas normas e 

critérios para a autorização, certificação ou concessão de licenças aos 

provedores de serviços ou uma restrição encoberta ao comércio de 

serviços (OMC, 1995, Art. VII, § 3º, Parte II). 
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A regra de pagamentos e transferências estabelecida no documento do GATS 

(OMC, 1995, Art. XI, Parte II) regulamenta os pagamentos e transferências internacionais 

realizados pelos membros signatários do acordo. Em razão disso, nenhum dos seus 

membros poderá aplicar restrições a essas operações, a menos que elas prejudiquem a 

balança de pagamentos.  

Por fim, vale destacar a regra tratamento nacional (OMC, 1995, Art. XVII, Parte 

III), que regulamenta o tratamento dispensado aos membros da OMC em relação ao 

comércio internacional de serviços. Segundo ela, todos os membros da organização, 

assim como todos os seus prestadores de serviço têm o direito a um tratamento igual ao 

dispensado aos seus próprios serviços e prestadores em nível nacional. No processo de 

concorrência, então, no âmbito da OMC, não pode haver tratamento diferenciado entre 

quaisquer dos seus membros ou dos serviços por eles prestados, seja em nível nacional, 

seja nas negociações internacionais. 

Segundo as regras estabelecidas pela OMC, a educação passa a ser entendida 

como um serviço. Como tal, passa a ser regulada pela perspectiva do lucro e da 

competição e torna-se objeto de disputa internacional. Como afirma Siqueira (2004, p. 

146), começa a existir  

[...] uma crescente pressão para que a educação seja tratada, cada vez 

mais, como uma mercadoria como outra qualquer, regulada pelas 

normas supostamente “neutras e gerais” do mercado/ comércio, sem 

maiores interferências das regulamentações locais (barreiras).   

A OMC dá tratamento à educação superior em documento de 1998 (BORGES, 

2009, p. 87), considerando-a um serviço de relevância na sociedade do conhecimento. 

Para a sua comercialização, a Organização recomenda que esse nível educacional seja 

diversificado, visando a “[...] promover, por intermédio da presença de instituições 

universitárias e não-universitárias no campo da educação superior, um maior atendimento 

dos interesses das empresas e dos indivíduos, ambos tratados como consumidores”. 

Esse novo entendimento do que seja a educação superior implica numa mudança 

conceitual em que a educação deixa de ser considerada um direito humano fundamental 

para ser concebida como um bem que pode ser adquirido no mercado educacional, 

pagando-se o preço definido pelos seus comerciantes (BORGES, 2009). Por outro lado, 

aqueles que buscam a educação deixam de ser considerados cidadãos dotados de direitos 

educacionais para tornarem-se consumidores. Sua relação com a educação, então, passa 

a ser regulada pelas leis de mercado. 
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2.3.2 O Banco Mundial e as políticas para a educação superior 

O Banco Mundial entende ser a educação uma oportunidade de formação para o 

trabalho e alívio da pobreza. Esse pensamento está presente em documentos oficiais, 

como nesta passagem: 

A estratégia do Banco Mundial para reduzir a pobreza se concentra na 

promoção do uso produtivo do trabalho, que é o principal ativo dos 

pobres, e na prestação de serviços sociais básicos aos necessitados. Os 

investimentos em educação contribuem para a acumulação de capital 

humano que é essencial para o alcance de rendas mais altas e um 

crescimento econômico sustentado. A educação, especialmente a 

educação básica (ensino fundamental e médio) contribui para reduzir a 

pobreza e aumentar a produtividade dos pobres, reduzir a taxa de 

natalidade e melhorar a saúde, dotando as pessoas das habilidades 

necessárias à participação plena na economia e na sociedade (BM, 

1996, p. 1 – tradução livre). 

Em relação à educação superior, a mesma agência sugere a necessidade de 

modificação na forma de financiamento das instituições, estabelecendo prioridade para a 

educação básica. Essa ideia pode ser encontrada na seguinte passagem de documento 

divulgado pelo Banco Mundial (BM, 1996, p. 12 – tradução livre): 

Um conjunto consistente de medidas em relação a mensalidades e 

gastos mais eficientes no setor público poderia consistir no seguinte: 

- Educação básica gratuita, que inclua custos compartilhados com as 

comunidades e bolsas para os alunos de baixa renda; 

- Cobrança seletiva de mensalidades no ensino médio, agregada a bolsas 

de estudo para grupos específicos. 

- Cobrança de mensalidades em todo o ensino superior público, 

agregada a empréstimos, impostos e outros sistemas para permitir que 

os estudantes carentes retardem seus pagamentos até que obtenham 

renda e programas de bolsa que possam evitar que estudantes pobres 

acumulem dívidas contra ganhos futuros incertos. 

Por outro lado, o Banco Mundial também defende a promoção da diversificação 

entre as instituições públicas de educação superior, colocando em xeque sua função de 

promover a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa, descaracterizando, desta forma, 

a instituição universitária. Em documento da referida agência encontramos a seguinte 

inscrição (BM, 1996, p. 137 – tradução livre): 

Uma maior separação entre as atividades de ensino e de pesquisa 

promoverá maior diversificação entre as universidades públicas e 

reduzirá seus custos. Muitas atividades de pesquisa científica requerem 

equipamento de custo elevado e a concentração dessas atividades em 

umas poucas instituições será, sem dúvida, benéfica. Deve ser feita uma 

reavaliação em vista da tese predominante de que toda universidade 

pública deve desenvolver atividades de pesquisa. 
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Como podemos perceber, as orientações do Banco Mundial apontam para a 

existência de instituições universitárias públicas de diferentes naturezas: umas dedicadas 

ao ensino, outras dedicadas à pesquisa. A justificativa para essa diversificação é a 

otimização dos recursos utilizados no desenvolvimento da pesquisa. Na verdade, essa 

proposta de descaracterização tem como finalidade a produção de modificações muito 

significativas nos sistemas de educação superior. 

O Banco Mundial (BM) faz severas críticas à utilização de recursos públicos na 

manutenção da educação superior dos países periféricos, com a alegação de que esse nível 

educacional é frequentado por alunos oriundos das camadas mais favorecidas da 

sociedade. Em razão disso, defende a realização de uma profunda reforma nesse nível 

educacional, capaz de eximir o poder público da responsabilidade pela educação pós-

média. Essa ideia está presente em documento datado de 1995, elaborado com vistas a 

orientar as políticas de educação superior dos países em desenvolvimento na América 

Latina, Ásia e Caribe: 

Pelo fato de os estudantes do ensino superior geralmente virem das 

camadas mais altas, um grande sistema financiado com recursos fiscais 

tende a produzir efeitos adversos na distribuição de renda. Por outro 

lado, existe um amplo reconhecimento da necessidade de se realizar 

uma reforma integral do ensino pós-secundário (BM, 1995, p. vii – 

tradução livre). 

 Para a realização da reforma, a agência recomenda quatro providências. Elas 

apontam para a diversificação do sistema, com a elevação no número de instituições 

públicas e privadas, o incentivo para as instituições públicas buscarem novas fontes de 

financiamento, a redefinição do papel do Estado como financiador da educação superior 

e a adoção de políticas de promoção da qualidade e da equidade. Isso é o que podemos 

identificar na seguinte passagem: 

[...] há quatro orientações-chave para a reforma: 

Fomentar a maior diferenciação das instituições, incluindo o 

desenvolvimento de instituições privadas 

Proporcionar incentivos para que as instituições públicas diversifiquem 

suas fontes de financiamento, por exemplo, pela participação dos 

estudantes nos custos e a estreita relação entre financiamento fiscal e 

resultados 

Redefinir a função do governo na educação superior 

Adotar políticas que estejam voltadas a dar prioridade aos objetivos de 

qualidade e equidade (BM, 1995, p. 4 – tradução livre). 

A recomendação da diversificação institucional leva à descaracterização das 

instituições universitárias, por meio da criação de instituições não universitárias públicas 
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ou privadas e a introdução de uma multiplicidade de cursos, como os politécnicos, os de 

curta duração e a educação a distância. A diversificação possibilita, então, a criação de 

produtos educacionais de mais fácil comercialização, facilitando o processo de 

mercantilização da educação superior. 

A diversificação das fontes de financiamento das instituições públicas 

recomendada pelo Banco Mundial traz consequências também fundamentais. Implica na 

cobrança de matrícula e mensalidades aos estudantes, com benefícios aos menos 

favorecidos economicamente; no corte de verbas públicas destinadas à alimentação e 

moradia dos estudantes; na utilização de verbas privadas originárias de doações de 

empresas e associações de ex-alunos e na venda de cursos de curta duração, além da 

comercialização de consultorias e resultados de pesquisa. Essas ideias podem ser 

encontradas nas seguintes passagens: 

1) mobilizar mais fundos privados para a educação superior; 2) 

proporcionar apoio aos estudantes de alto rendimento que não podem 

seguir estudos superiores devido à insuficiência da renda familiar; 3) 

melhorar a distribuição e a utilização dos recursos fiscais entre e dentro 

das instituições. 

[...] 

Os governos podem permitir que as instituições públicas estabeleçam 

seus próprios critérios de matrícula sem intervir, embora tenham uma 

importante função a desempenhar ao disponibilizar informação objetiva 

aos supostos estudantes acerca da qualidade das instituições. 

[...] 

O financiamento proveniente dos ex-alunos, a ajuda externa e as 

agências de crédito. As doações de ex-alunos e da indústria privada 

constituem uma segunda fonte de recursos privados (BM, 1995, p. 7 – 

tradução livre). 

 

É importante ainda destacar que, em referência à diversificação das fontes de 

financiamento das instituições públicas, o benefício aos estudantes menos favorecidos 

economicamente e que possuem méritos acadêmicos passa pela concessão de bolsas de 

estudo, mas também pela implementação de um programa de financiamento dos custos 

de formação. Isso pode ser verificado em: 

A participação dos gastos não pode ser aplicada equitativamente sem 

que funcione um programa de empréstimos estudantis que ajude aos 

que precisam obter empréstimos para sua educação. É necessário um 

programa de bolsas de estudo que garanta o apoio financeiro necessário 

aos estudantes pobres e academicamente qualificados que não podem 

assumir os gastos diretos nem indiretos (rendimentos não obtidos) do 

ensino superior (BM, 1995, p. 8 – tradução livre). 
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A recomendação de redefinição do papel do Estado na manutenção da educação 

superior estabelece a forma de privatização da educação superior, ao propor a construção 

de um arcabouço político e jurídico que garanta a reconfiguração das instituições. Isso 

implica na concessão de uma autonomia administrativa plena, capaz de promover a 

desresponsabilização do Estado pelas instituições, seja do ponto de vista administrativo, 

seja financeiro, como apontado anteriormente, pelas vias da diversificação das fontes de 

financiamento. A ideia da regulamentação jurídica e da autonomização administrativa 

pode ser encontrada em: 

Ao invés de exercer um controle direto, a função do governo está 

passando a ser a de proporcionar um ambiente de políticas favoráveis 

para as instituições públicas e privadas de nível terciário e empregar o 

efeito multiplicador dos recursos públicos para encorajá-las a satisfazer 

de forma eficiente as necessidades nacionais de ensino e pesquisa.  [...] 

o sucesso da execução das reformas da educação superior depende do 

seguinte: 1) estabelecimento de um marco coerente de políticas; 2) 

maior apoio aos incentivos e mecanismos orientados ao mercado para 

aplicar as políticas, e 3) maior autonomia administrativa das instituições 

públicas. 

[...] 

Os sistemas de educação superior mais diferenciados precisam de um 

marco jurídico bem definido e políticas coerentes (BM, 1995, p. 10 – 

tradução livre).  

 

A recomendação do Banco Mundial não se refere apenas a uma nova configuração 

do Estado na sua relação com as instituições públicas de educação superior. A agência 

também recomenda a institucionalização de mecanismos de avaliação e controle que 

podem ser exercidos por organismos externos e independentes, inviabilizando o processo 

de autoconhecimento, autoavaliação e autocontrole das respectivas instituições. Assim se 

posiciona o documento do Banco Mundial (1995, p. 10 – tradução livre) a esse respeito: 

Por sua vez isso requer uma visão a longo prazo das autoridades na 

relação com o setor em geral e a função que compete a cada tipo de 

instituição dentro dessa totalidade, incluídas as instituições privadas. 

Organismos independentes de fiscalização, pequenos, porém capazes, 

podem formular e supervisionar as políticas para a educação superior, 

orientar as alocações de recursos e avaliar e dar a conhecer o 

desempenho das instituições em benefício dos futuros estudantes. 

Os mecanismos aperfeiçoados da “sociedade de controle” (DELEUZE, 1992) 

passam a ser utilizados para o exercício de uma vigilância aberta e ampla que vai ser 

capaz de monitorar os resultados dos trabalhos acadêmicos e prestar as informações sobre 

o funcionamento das instituições, tanto aos órgãos oficiais, quanto ao público em geral e 

em especial aos futuros alunos. O Estado, então, mesmo ao se desresponsabilizar pela 



85 

manutenção e pelo desenvolvimento das instituições públicas de educação superior, 

mantém sobre elas sua ação fiscalizadora como forma de melhor garanti-las ao mercado, 

porque como também afirma Deleuze (1992, p. 223), “[...] o que ele (o capitalismo) quer 

vender são serviços”. 

A alegação do Banco Mundial para a modificação na atuação do Estado como 

principal provedor de recursos para as instituições públicas de educação superior é a crise 

que atravessa os países em desenvolvimento: 

[...] na maioria dos países em desenvolvimento, o grau de participação 

do governo no ensino pós-secundário tem ultrapassado em muito o que 

é economicamente eficiente. As crises da educação superior, sobretudo 

no setor público, estão estimulando uma mudança na magnitude, nos 

objetivos e nas modalidades de intervenção do governo na educação 

superior, a fim de assegurar um emprego mais eficiente dos recursos 

públicos (BM, 1995, p. 62 – tradução livre). 

 Na verdade, é preciso considerar que, como supõe Deleuze (1992, p. 225), as 

crises das instituições são “[...] a implantação progressiva e dispersa de um novo regime 

de dominação”. Isso significa que, sob a alegação da crise, uma nova configuração de 

instituição de educação superior pública vai se impondo para o atendimento de novos 

interesses – agora os de mercado – e novos mecanismos de controle são colocados em 

prática.  

É importante destacar, ainda, a orientação do Banco Mundial para a reforma da 

educação superior dos países em desenvolvimento concernente à adoção de políticas de 

promoção da qualidade e da equidade voltadas para o atendimento às necessidades 

apresentadas pelos setores privados, indicando a opção por uma perspectiva 

instrumentalizadora da educação superior, negando sua dimensão humanista e formativa. 

Ela prevê a participação direta de representantes dos setores econômicos nos conselhos 

administrativos das instituições, públicas ou privadas, dedicadas ao ensino e à pesquisa 

de alto nível. Essa participação garantiria a relevância dos programas acadêmicos. A esse 

respeito, o documento do Banco (BM, 1995, p. 79 – tradução livre) apresenta o seguinte: 

[...] é fundamental que os programas de ensino e pesquisa atendam à 

evolução e às exigências da economia. As pesquisas a cargo dos 

programas avançados de ensino e pesquisa deveriam contar com a 

orientação de representantes dos setores produtivos. A participação de 

representantes do setor privado nos conselhos de administração das 

instituições de educação superior, públicas e privadas, pode contribuir 

para assegurar a pertinência dos programas acadêmicos. 
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Essa orientação do Banco Mundial representa, na verdade, a opção por um modelo 

de gestão empresarial das instituições de educação superior públicas, sob o olhar do 

privilegiamento da relação custo-benefício em que a eficiência e a eficácia institucionais 

são medidas com base na relação das instituições com o mercado. Quanto mais próximas 

estiverem do mercado, quanto mais seus produtos estiverem orientados para o 

atendimento às necessidades empresariais, mais eficientes e eficazes serão consideradas 

as instituições acadêmicas. A educação pública, sob essa ótica, perde seu sentido de 

direito social e adquire um caráter essencialmente empresarial, deixando de atender aos 

interesses e expectativas de formação superior da população para tornar-se um bem 

comercial, capaz de servir como moeda de troca entre aqueles que podem adquiri-la a alto 

custo.  

O documento do Banco Mundial (BM, 1995) ainda faz referência a aspectos 

importantes, em relação à educação superior: a pesquisa e a pós-graduação, a cooperação, 

a internacionalização, a formação e a carreira docente. Esses fatores merecem destaque 

por apresentarem elementos que expressam a proposta de reorganização da educação 

superior feita por essa agência. 

A pesquisa e a pós-graduação são tratadas, no documento do Banco Mundial (BM, 

1995), como um fator a ser considerado e desenvolvido apenas nas instituições que 

possuam infraestrutura e pessoal capacitado para tal. Isso significa que devem ser 

executadas pelas instituições vocacionadas, inclusive especializadas, isto é, não 

necessariamente universitárias. A alegação para tal recomendação é o alto custo das 

atividades de pesquisa e pós-graduação e o baixo retorno, considerando o pouco interesse 

demonstrado pelos egressos dos cursos de graduação, mais interessados no ingresso no 

mercado de trabalho: “os estudantes que têm interesse em seguir estudos de pós-

graduação e reúnem as condições para fazê-lo, geralmente formam um grupo 

relativamente pequeno, com várias opções de progressão na carreira” (BM, 1995, p. 80 – 

tradução livre). Isso sem considerar os alunos oriundos das camadas sociais mais baixas 

que só se interessariam pela pesquisa e pós-graduação se vinculadas a oportunidades de 

trabalho e com a participação em programas de bolsas de estudo. 

O Banco Mundial também considera que a pesquisa deve organizar-se segundo 

três princípios: a combinação dos estudos e da pesquisa de pós-graduação na mesma 

instituição; a concentração da pesquisa e da pós-graduação em instituições com adequada 

infraestrutura e recursos suficientes para desenvolvê-las e o desenvolvimento da pesquisa 
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básica e interdisciplinar em universidades e a pesquisa aplicada em instituições públicas 

ou privadas especializadas. O documento (BM, 1995, p. 80-81) apresentada razões para 

essas recomendações.  

 A realização do ensino e da pesquisa na mesma instituição é uma forma de elevar 

a qualidade tanto de um quanto de outro. Já a concentração da pesquisa e da pós-

graduação em instituição com infraestrutura e pessoal adequados, especialmente nas 

ciências experimentais, é uma maneira de otimizar os recursos disponíveis que, em geral, 

são de alto custo. Por fim, o desenvolvimento da pesquisa básica e interdisciplinar em 

universidades é uma forma de melhor aproveitar a vocação do ambiente universitário, 

enquanto o desenvolvimento da pesquisa aplicada em instituições especializadas facilita 

a sua aplicação no setor produtivo. 

A cooperação é apresentada, no documento da organização internacional, como 

uma possibilidade de desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em nível regional, 

com a otimização de recursos. Dessa forma, poderiam ser organizados centros regionais 

especializados, mantidos com os recursos oferecidos por determinados países, engajados 

em projetos do seu interesse. Essa é a ideia que encontramos em BM (1995, p. 82 – 

tradução livre): 

Cada país que participe do projeto prestará seu apoio a alguns 

programas nacionais importantes que operam como centros regionais 

de especialização, no âmbito de uma instituição integrada por vários 

países, como a Universidade do Pacífico Sul ou a Universidade das 

Índias Ocidentais. 

Em relação à internacionalização, o Banco Mundial considera que deve ocorrer 

um processo de formação internacional do pessoal dedicado à pesquisa e à pós-graduação, 

mas aponta para os riscos que correm os países em desenvolvimento que investem na 

formação externa do pessoal qualificado que, ao retornar, não encontrando as condições 

favoráveis ao desenvolvimento do trabalho, retorna ao país onde obteve a formação, 

produzindo-se a evasão de cérebros e a perda de grandes recursos. Como solução para a 

formação com experiência internacional, mas com menor custo e menor risco, o 

documento recomenda a formação “sanduiche” (BM, 1995, p. 77– tradução livre): 

Os programas de estudos superiores “sanduiche” em que a universidade 

nacional desenvolve um programa de pesquisa relevante em cooperação 

com uma instituição estrangeira têm muito mais possibilidades de 

contribuir para consolidar os programas de ensino e pesquisa das 

universidades nacionais que os doutorados tradicionais no exterior. 



88 

Vale a pena também chamar a atenção para o fato de que o documento do Banco 

Mundial (BM, 1995), ao se referir à educação superior, utiliza-se do termo “educação 

terciária” (“educación terciaria”). Isso aponta para uma concepção da educação superior 

apenas como um terceiro estágio de formação voltado para um ensino massificado, 

pautado na transmissão de informações, no treinamento, na instrução e na capacitação; 

um ensino baseado na capacidade instrumentalizadora, completamente desvinculado da 

pesquisa e da produção crítica do conhecimento. Aliás, em diferentes momentos, o 

referido documento aponta para uma concepção de pesquisa restrita a pequenos grupos 

de estudantes vocacionados. 

Zanardini (2014) chama a atenção para o fato de que as políticas educacionais 

formuladas pelos países em desenvolvimento e orientadas pelas agências internacionais 

estão cumprindo um papel de alívio da pobreza. Este pensamento se apresenta em 

documento do Banco Mundial (BM, 1996, p. 30 – tradução livre), da seguinte forma: 

[...] a educação pode contribuir consideravelmente para a redução da 

pobreza. Ela confere habilidades, conhecimentos e atitudes que 

aumentam a produtividade do trabalho dos pobres, aumentando sua 

produção como agricultores e, quando não há discriminação, seu acesso 

ao emprego nos setores formal e informal.  

 Essa ideia adota um viés ideológico de culpabilização da pobreza pelos malefícios 

sociais. Implica em o indivíduo pobre assumir, necessariamente, uma condição subalterna 

e pouco produtiva na sociedade, tornando-se vulnerável às formas de degradação social. 

A solução apresentada está na educação como instrumento de preparação dos indivíduos 

para o mercado de trabalho, dando-lhes melhores condições de produtividade e renda, 

minimizando as desigualdades sociais. Essa perspectiva pode ser encontrada também na 

seguinte passagem de outro documento do Banco Mundial (BM, 2011, p. 3): 

[...] o crescimento, desenvolvimento e redução da pobreza dependem 

dos conhecimentos e qualificações que as pessoas adquirem, não no 

número de anos que passaram sentados numa sala de aula. No nível 

pessoal, embora um diploma possa abrir as portas para um emprego, 

são as competências do trabalhador que determinam a sua 

produtividade e capacidade para se adaptar a novas tecnologias e 

oportunidades. Conhecimento e qualificações contribuem também para 

que um indivíduo possa ter uma família saudável e instruída, e participe 

na vida cívica. No nível social, pesquisas recentes mostram que o nível 

de competências de uma força de trabalho – medido pelos resultados de 

avaliações internacionais de estudantes, como o Programa Internacional 

para a Avaliação de Alunos (PISA) e as Tendências Internacionais no 

Estudo da Matemática e das Ciências (TIMSS) – preveem taxas de 

crescimento económico muito mais elevadas que as médias de 

escolaridade. 
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A respeito dessa perspectiva ideológica, Leher (1998, p. 86 – grifo do autor) 

afirma que  

O movimento dos países não alinhados simbolizou a luta por uma Nova 

Ordem Econômica Internacional; os EUA, por meio do Banco Mundial, 

produziram um deslocamento da noção de desenvolvimento, 

reduzindo-a ao atendimento das necessidades básicas. Assim, o Banco 

passou a ter importância crescente na definição de diretrizes políticas 

para os países em desenvolvimento, com destaque para a política 

educacional. 

Leher (1998) entende que a prioridade adquirida pela educação se dá no contexto 

mais recente da globalização. Isso porque as políticas desenvolvimentistas adotadas no 

período pós-guerra e especialmente nos anos 1960 e 1970 priorizaram o investimento no 

desenvolvimento econômico como forma de atenuar as contradições do capitalismo, 

como foi o caso da Aliança para o Progresso, conduzida pelos Estados Unidos, na 

América Latina. Já a partir dos anos 1990, os documentos de agências internacionais, 

como o Banco Mundial, apontam para a educação como política prioritária capaz de atuar 

no alívio da pobreza. Segundo o autor, 

A reforma dita estrutural do sistema educacional constitui um dos 

pilares ideológicos do neoliberalismo, cabendo à Educação o precioso 

papel de   prover esta ideologia, tão redutora de direitos sociais e do 

trabalho, de brechas para o futuro das pessoas, das regiões e dos países 

(LEHER, 1998, p. 85). 

A pobreza é uma condição inerente e irreparável do sistema de produção 

capitalista. Logo, para a reprodução do próprio sistema, são construídas explicações 

ideológicas que mascaram sua verdadeira causa: a produção da riqueza restrita a poucos 

que a ela têm acesso. Essas explicações, sob a ótica do desenvolvimentismo, veem a 

pobreza como resultado da falta de acesso ao trabalho e aos bens de consumo; para 

resolvê-la, buscam promover o desenvolvimento e a ampliação do mercado de trabalho, 

pelas vias do crescimento econômico e a educação é entendida como fator de mobilidade 

social. As explicações produzidas segundo a lógica da globalização entendem a educação 

como fator de instrumentalização para o trabalho e a escola perde a centralidade, podendo 

ser complementada por outros espaços e instituições: 

[...] Na fase primária, o ensino de qualidade é essencial para dar aos 

estudantes a alfabetização e aritméticas básicas, das quais depende a 

aprendizagem no resto da vida. A adolescência é outro período fértil de 

aprendizagem, mas é também uma altura em que muitos estudantes 

deixam a escola para casar (em especial as raparigas) ou para trabalhar 

em tempo integral. Segundas oportunidades e oportunidades de 

aprendizagem informais são assim essenciais para garantir que todos os 
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jovens possam adquirir competências para o mercado de trabalho (BM, 

2011, p. 4). 

Se a educação básica, na era da globalização, é entendida como 

instrumentalizadora, a educação superior não foge à regra. E a qualidade tem como 

referencial os produtos acadêmicos mais ou menos incorporados ao setor produtivo. Esse 

princípio é encontrado no documento do Banco Mundial (BM, 1995, p. 79-80 – tradução 

livre): 

Os incentivos financeiros para a investigação em parceria entre a 

indústria e a universidade, estágios de estudantes patrocinados pelas 

empresas e o emprego em tempo parcial de profissionais do setor 

privado no desempenho de trabalhos acadêmicos podem ajudar a 

fortalecer os vínculos e a comunicação entre o sistema de ensino 

superior e os demais setores da economia. 

No estreitamento da relação com o mercado ocorre a banalização da formação 

universitária e a descaracterização do próprio conceito de universidade como instituição 

dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão. Como afirma Paula (2003, p. 55), “[...] num 

Estado que limite a liberdade de ensino e de pesquisa, que impeça a busca e a transmissão 

incessante da verdade científica, não será possível a existência de uma autêntica 

universidade”. Neste contexto, ocorre a avaliação institucional como instrumento capaz 

de exercer o controle sobre as instituições acadêmicas por meio da calculabilidade e da 

vigilância sobre o pensamento subordinado à mercadoria. 

 

2.4 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

FORMULADA SOB A ÓTICA NEOLIBERAL 

A avaliação institucional passou a ganhar lugar de destaque no processo de 

reorganização das instituições de educação superior forjado pelas políticas neoliberais. 

Surgiu como elemento de controle do Estado sobre o trabalho acadêmico desenvolvido. 

O Estado assumiu o papel de avaliador, atuando tanto sobre o processo de regulação do 

sistema, como de aferição da “qualidade” do produto acadêmico. Afonso (2013) entende 

que existem duas fases desse “Estado-avaliador”. A primeira deu-se nos anos 1980, 

inicialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, estendendo-se a outros países 

capitalistas. Para o autor, nesse primeiro momento a avaliação passou a ser um dos eixos 

estruturantes das reformas da administração pública e do próprio Estado, quando o termo 

“Estado-avaliador” começou a ser utilizado em referência às mudanças produzidas na 

educação superior. Esse seria o momento de “ [...] uma globalização de baixa 
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intensidade” (AFONSO, 2013, p. 273 – grifo do autor) no campo da educação, 

caracterizada por uma presença discreta de agências internacionais, como o Banco 

Mundial, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)  

na agenda educacional de países periféricos, como o Brasil, na medida em que não 

atuavam diretamente na formulação de políticas educacionais, mas na prestação de 

serviços de assistência técnica aos diferentes governos.  

O segundo momento do “Estado-avaliador”, também segundo Afonso (2013), 

compreende os anos 1990, quando organizações internacionais como a OCDE passaram 

a ter atuação decisiva na formulação das políticas educacionais dos países periféricos. 

Nesse momento, os governos de grande parte dos países, independente de suas 

concepções políticas e ideológicas, se aliaram na construção de um sistema de indicadores 

de avaliação em escala mundial para que, a exemplo do Programme for International 

Student Assessment (PISA – Programa de Avaliação Internacional de Estudantes – 

tradução livre), pudessem ser implementados mecanismos de avaliação da qualidade da 

educação em nível global/internacional, gerando uma certa consensualidade que acabou 

por dar à avaliação uma legitimidade, um caráter científico e uma determinada 

neutralidade difíceis de serem questionados. Como afirma Afonso (2008 apud AFONSO, 

2013, p. 274), 

[...] nos países capitalistas ocidentais, as políticas de avaliação foram 

ganhando um carácter relativamente indiferente às concepções político-

ideológicas de diversos governos, alcançando, em decorrência disso, 

uma certa imunidade ou indiferença às realidades e especificidades 

nacionais em que os diferentes dispositivos avaliativos se têm instalado 

e desenvolvido. É, aliás, esta aparente consensualidade que vem 

ampliando a eficácia legitimadora da avaliação e tornando mais difícil 

desocultar a sua propalada cientificidade e pretendida neutralidade 

(ética, política, social…). 

Nesse segundo momento do “Estado-avaliador” a OCDE assumiu um 

protagonismo nas discussões acerca da educação no mundo, tornando-se o principal ator 

na formulação das políticas educacionais dos países em geral, especialmente dos países 

periféricos, tomando os resultados da avaliação global realizada pelo PISA como 

principal indicador de qualidade e padrão de referência para a intervenção nas políticas 

locais. Esse fato gerou o compromisso, por parte dos diferentes governos, pressionados 

por organismos internacionais, com o controle da qualidade por meio da utilização de 

diferentes formas de avaliação interna e externa, tanto em relação à educação básica, 
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como também à educação superior. Em documento assinado pela OCDE (2018, p. 163), 

encontramos o seguinte: 

[...] existe uma tendência geral entre os formuladores de políticas e 

órgãos internacionais que trabalham na garantia da qualidade de 

recomendar maior responsabilidade institucional pela qualidade e 

esforços de avaliação externa principalmente a nível institucional. 

Os processos globais de internacionalização da política para a educação aos quais 

nos referimos anteriormente ganharam força, no Brasil, a partir dos anos 1990, justamente 

no momento em que se deu o início do processo de inserção do país no programa de 

desenvolvimento pautado nas ideias neoliberais e neoconservadoras. Uma visão 

econômica da educação passou a predominar e se expressou nas reformas que passaram 

a ser discutidas em diferentes esferas, exteriores às instituições escolares, como em 

grupos políticos e sociais, industriais ou financeiros. As discussões que levaram adiante 

a ideia das reformas sociais e educacionais basearam-se nos padrões de qualidade 

definidos internacionalmente e difundidos por organizações como as que já mencionamos 

– a OMC e o Banco Mundial. Nesse sentido, grande parte das mudanças estiveram 

relacionadas “[...] à crença nos benefícios da comercialização da Educação e da prestação 

de serviços educacionais aos clientes (alunos e familiares), que estariam livres para 

escolher e negociar as melhores condições de oferta educativa (GOODSON, 2003 apud 

AKKARI, 2011, p. 14). 

O documento do Banco Mundial (BM, 1995, p. 78-79 – tradução livre) se refere 

à avaliação institucional da seguinte forma: 

O fator determinante do desempenho acadêmico talvez seja a 

capacidade de avaliar e controlar a qualidade dos resultados do ensino 

e da pesquisa. [...] a fim de avaliar a qualidade do ensino, os 

mecanismos de autoavaliação podem promover um senso de verdadeira 

responsabilidade institucional. Em vários países, as universidades 

verificam periodicamente o trabalho realizado com vistas a julgar, entre 

outras coisas, a qualidade e a pertinência dos programas, a eficiência 

interna e as necessidades de financiamento. Para avaliar o ensino 

ministrado pelo corpo docente, os métodos empregados com maior 

frequência dependem das notas dos estudantes, da análise das matrizes 

dos cursos, das avaliações realizadas pelos chefes dos departamentos e 

pelos pares e dos prêmios obtidos pelos professores. É importante que 

os procedimentos e os critérios de avaliação sejam transparentes e que 

seus resultados sejam utilizados para a adoção de medidas corretivas. 

A preocupação expressa no texto é com a autoavaliação como instrumento de 

controle da qualidade do ensino e da pesquisa e de conhecimento e análise da situação 

institucional, inclusive em relação à necessidade de recursos. Por outro lado, indica a 
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obrigatoriedade da transparência dos procedimentos e critérios e a utilização dos 

resultados para a adoção de medidas corretivas das dificuldades e erros encontrados, 

visando à promoção da confiabilidade do processo avaliativo. Essa preocupação com a 

autoavaliação é limitada pela indicação de mecanismos externos de controle: “[...] É 

possível melhorar a validade do processo de avaliação estabelecendo sistemas externos 

de acreditação, exames e avaliação, especialmente no caso das disciplinas específicas 

mais avançadas” (BM, 1994, p. 79 – tradução livre). Isso significa que, pelo processo de 

avaliação institucional, a universidade tem a oportunidade de conhecer-se e modificar-se, 

mas precisa submeter-se a mecanismos externos de controle da eficiência e eficácia do 

trabalho acadêmico. 

Autores que discutem o neoliberalismo e o processo de globalização, como Akkari 

(2011, p. 24) questionam se o poder do Estado se torna enfraquecido pela globalização. 

Na verdade, é possível verificar que não há um enfraquecimento do poder do Estado, mas 

um fortalecimento da sua prerrogativa regulatória, visando a garantir a ação dos próprios 

agentes econômicos. A esse respeito, Afonso (1999, p. 150) afirma existir um  

[...] “paradoxo do Estado neoliberal”: por um lado, o Estado quer 

controlar mais de perto os resultados escolares e educacionais 

(tornando-se assim mais Estado, Estado-avaliador), mas, por outro lado, 

tem que partilhar esse escrutínio com os pais vistos agora como clientes 

ou consumidores (diluindo também por aí algumas fronteiras 

tradicionais e tornando-se mais mercado e menos Estado). Produz-se 

assim um mecanismo de quase-mercado em que o Estado, não abrindo 

mão da imposição de determinados conteúdos e objetivos educacionais 

[...] permite, ao mesmo tempo que os resultados/produtos do sistema 

educativo sejam controlados pelo mercado. 

Podemos afirmar, então, que, sob a perspectiva da globalização, o Estado 

estabeleceu com o mercado uma espécie de relação simbiótica, em que ambos passaram 

a desempenhar funções muito próximas. No caso da educação, o “Estado-avaliador” 

assumiu o papel de regulação e de vigilância e controle sobre os resultados educacionais. 

Já o mercado passou a estabelecer os critérios de qualidade e a orientar os resultados 

institucionais, por meio da imposição de suas demandas, no caso da educação superior, 

ao ensino e à pesquisa.  

O “Estado-avaliador” tornou-se, também, um Estado-regulador, visto que 

avaliação e regulação passaram a ser considerados, do ponto de vista oficial, elementos 

de garantia da qualidade. Em documento do Banco Mundial (BM, 1996, p. 173 – tradução 

livre), a regulação se apresenta como uma das condições para a qualidade da educação 
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superior: “[...] haverá que prestar mais atenção ao marco regulatório da educação, 

inclusive os mecanismos que melhoram especialmente a qualidade, como o 

estabelecimento de normas, o controle dos resultados, a inspeção escolar e, no nível 

superior, a acreditação”.  

Segundo Leite e Genro (2012, p. 766), o processo de globalização que vem 

produzindo transformações profundas na educação em geral e na educação superior em 

particular, no mundo e em especial nos países em desenvolvimento se realiza  

[...] com o concurso da ação política dos atores globais privados e das 

agências financeiras internacionais. Nos diferentes contextos da 

América Latina (AL), as reformas educacionais, nas quais se insertaram 

os processos de avaliação das IES, incidiram fortemente sobre o 

pensamento e a ação educacionais, privilegiaram a preparação 

profissional em detrimento da formação cidadã e instituíram um modo 

de redesenho capitalista das universidades em que as lógicas da 

mercadorização estão presentes. 

É preciso considerar que a condução do processo de transformação da sociedade 

e das instituições de educação superior, no Brasil, tem se dado sob tensão e contradição. 

Na interpretação de Leite e Genro (2012, p. 766-767), 

[...] esse processo não ocorreu sem contradições, sem fissuras, sem 

resistências. Estas se fizeram presentes através de diferentes 

experiências de sujeitos coletivos que apontaram para a 

desmercadorização do mundo, um ‘outro mundo possível’ cujos 

caminhos seriam tecidos pela democracia participativa no combate a 

todas as formas de totalitarismos e opressões. 

 

2.5 TRAJETÓRIA DA POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA 

Para pensarmos sobre as circunstâncias atuais que envolvem a avaliação da 

educação superior brasileira, especialmente da universidade pública federal, é preciso 

considerar alguns importantes elementos do percurso da avaliação que se desenhou, ao 

longo do tempo, no âmbito das universidades brasileiras. Para tanto, é preciso rever 

algumas colocações como a de Sguissardi (1997, p. 46) que considera que 

É no final dos anos 50 e nos anos 60, culminando com a Reforma 

Universitária, que se pode localizar as origens do atual processo da 

avaliação no ensino superior, ainda que ele tenha sofrido significativas 

transformações em razão das mudanças nos principais fatores 

estruturais e conjunturais que o condicionam. 
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A discussão em torno da avaliação institucional da universidade brasileira 

remonta, então, aos anos 1950 e 1960 quando a sociedade passava a questionar as 

condições da educação superior, demandando reformas que pudessem promover uma 

maior democratização do sistema como, por exemplo, a abertura de mais vagas para os 

estudantes que saíam das escolas secundárias. Os governos nacional-desenvolvimentista 

(Juscelino Kubitschek) e democrático-populista (Jânio Quadros e João Goulart), diante 

da intensa mobilização da sociedade civil, especialmente do movimento estudantil, 

realizaram ações, embora assistemáticas, de avaliação das instituições, visando à revisão 

do projeto brasileiro de educação superior. Como afirma Kipnis (1991 apud 

SGUISSARDI, 1997, p. 47), 

[...] a proposta de uma revisão do projeto vigente foi, na realidade, 

resultado de uma avaliação, ainda que assistemática, do desempenho 

destas instituições acadêmicas acerca do papel e funções estabelecidas 

tendo em vista a mobilização social em torno das reformas de base de 

que a sociedade brasileira necessitava. 

Com a instauração do regime civil-militar no Brasil a partir de 1964, os projetos 

nacional-desenvolvimentista e democrático-populista foram interrompidos, assim como 

foram extintas as possibilidades de uma reforma da educação superior pautada nas 

avaliações assistemáticas realizadas. A educação superior passou a servir a um outro 

projeto: o desenvolvimento capitalista dependente dos países centrais, no caso brasileiro, 

especialmente dos Estados Unidos da América. Nessa nova fase, a avaliação das 

instituições ganhou novas orientações onde o binômio eficiência e produtividade passou 

a ter destaque, porque as instituições educacionais passaram a servir a um outro projeto 

de modernização. Como afirma Cardoso (1989 apud SGUISSARDI, 1997, p. 48), a 

educação passou a ser  

[...] instrumento de aceleração do desenvolvimento, Universidade a 

serviço de produção prioritária, criação de condições racionais para 

administração da Universidade, Universidade funcionando como uma 

empresa privada — com o máximo de rendimento e o mínimo de 

investimento. [...] as questões educacionais foram traduzidas em termos 

de custos e benefícios. 

Para alinhar os interesses políticos, econômicos, sociais e educacionais do 

governo brasileiro ao seu principal aliado – os Estados Unidos da América – o Banco 

Mundial (BM) passou a prestar apoio técnico e financeiro ao Brasil, em diversas áreas, 

especialmente na educação, firmando acordos de parceria. Como resultado desses 

acordos, merecem destaque algumas ações, realizadas já na década de 1960, como a que 
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resultou no Plano Atcon, em que fica implícito o papel da avaliação para a solução da 

crise da universidade brasileira que já se tornava tema de debate (ZANDAVALLI, 2009). 

Rudolph Atcon, um dos assessores da UNESCO, à época, permaneceu no Brasil 

por um longo período, durante a vigência do acordo entre o Brasil e a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID), criada em 1961. O consultor 

chegou ao território brasileiro antes da década de 1960 e permaneceu até 1975, quando 

se deu a redução no número de consultores norte-americanos no Brasil e ocorreu a 

diminuição da assistência da USAID ao país (PEREIRA, 2017, p. 25).  

No ano de 1965, a convite do Ministério da Educação e Cultura, Atcon realizou 

um estudo com vistas à reformulação da estrutura das universidades brasileiras. Para 

cumprir sua missão, visitou algumas instituições, dentre as quais: Universidade Federal 

do Pará (UFPA), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), Universidade Federal do  Rio Grande do Sul (UFRS) e Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) (FÁVERO, 1991, p. 10). Nelas, realizou uma 

espécie de avaliação em que procurou identificar “[...] acontecimentos e processos que se 

coadunassem com a perspectiva de modernização, assentada nos pressupostos norte-

americanos de racionalidade, eficiência e eficácia das instituições” (FÁVERO, 1991, p. 

10). 

O trabalho de Atcon (1966) resultou num documento que ficou conhecido como 

Plano Atcon. Ao final do mesmo foram apresentadas vinte recomendações, com destaque 

para uma delas: “Um curso no IBGE, dirigido especificamente à preparação uniforme de 

uns 40 especialistas em estatística educacional de nível superior, a fim de que estes 

possam, depois, assumir a direção da Estatística Educacional em cada Universidade” 

(ATCON, 1966, p. 123). Essa recomendação deu origem a uma série de relatórios com a 

consolidação de dados estatísticos produzidos por cada universidade (PALHARINI et al., 

2003), revelando uma preocupação com a geração de informações sobre as instituições 

universitárias, numa perspectiva de avaliação. 
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Segundo Zandavalli (2009, p. 388), os princípios do documento apresentado por 

Atcon ao governo brasileiro já constavam em trabalho apresentado, em 1958, à 

Universidade de Princeton sob o título “Esboço de uma proposta de política dos EUA 

para a reorganização universitária e integração econômica na América Latina”. Isso 

mostra o interesse dos norte-americanos pelas questões da América Latina, especialmente 

pela problemática da universidade. Como afirma Zandavalli (2009, p. 389), “Atcon 

propõe um controle norte-americano do modelo de universidade na América Latina, pois 

parte do pressuposto de que são os graduados que dominam os aspectos importantes da 

vida social, sendo necessário, portanto, ‘modelar’ a sua formação”. 

No início dos anos 1980, mais especificamente em julho de 1983, o governo 

brasileiro investiu em nova iniciativa de avaliação do sistema de educação superior, por 

meio do lançamento do Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU); 

reforma essa empreendida por meio da Lei 5.540/68 (BRASIL, 1968b). Essa iniciativa 

ocorreu “[...] como desdobramento de discussões havidas no âmbito do Conselho Federal 

de Educação”, que por sua vez “[...] resultaram das greves ocorridas nas universidades 

federais nos anos anteriores e das críticas dirigidas à legislação relativa ao ensino 

superior” (CUNHA, 1997, p. 22). 

A ideia de realização do PARU baseou-se na experiência de avaliação até então 

existente na educação superior brasileira – a avaliação da pós-graduação realizada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – que, embora 

sofresse críticas por seu caráter quantitativista, tinha o reconhecimento do espaço 

acadêmico. A graduação, ao contrário, não contava com qualquer dispositivo que pudesse 

ser comparado ao utilizado na pós-graduação. Segundo Cunha (1997, p. 23), “faltava-lhe 

um mecanismo que pudesse apontar em que medida a reforma universitária realmente se 

efetivou, quais as vantagens alcançadas e quais os problemas enfrentados pelos diversos 

tipos de cursos e de instituições”. 

A partir da experiência da avaliação da pós-graduação, o PARU, enquanto grupo 

de trabalho, foi então constituído com o próprio diretor-geral da CAPES, Edson Machado 

de Souza, também membro do Conselho Federal de Educação (CFE), que tornou-se 

coordenador-geral do grupo, auxiliado por Sérgio Costa Ribeiro e Isaura Belloni, na 

coordenação técnica. Também compuseram o grupo de trabalho cinco técnicos do MEC 

(CUNHA, 1997, p. 23). 
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A missão do novo grupo de trabalho era analisar as instituições acadêmicas em 

dois eixos. O primeiro, a gestão das Instituição de Ensino Superior (IES), compreendendo 

as áreas de poder e tomada de decisões, administração acadêmica e financeira, 

financiamento e política de pessoal. O segundo, a produção e disseminação do 

conhecimento, envolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão (CUNHA, 1997, p. 23). De 

acordo com  Barreyro e Rothen (2008, p. 134), 

A proposta do PARU destacava a diferença entre a norma ideal 

sancionada e a operacionalização desta na realidade. Propunha 

questionar o conhecimento produzido, levando em conta o contexto 

sócio-econômico no qual estaria inserida a IES. Assim, pretendia 

desvendar como estariam sendo concretizados os objetivos de cada IES, 

bem como sua articulação com o uso de recursos, com as determinações 

externas e as relações políticas internas. 

Com a finalidade de realização de um “estudo-base” a partir de uma “[...] pesquisa 

do tipo survey e análise de práticas das IES que se apresentassem como voluntárias, a 

partir de uma metodologia que permitisse comparações” (CUNHA, 1997, p. 23), o PARU 

elaborou uma série de questionários que seriam aplicados aos estudantes de graduação e 

pós-graduação stricto sensu, professores e administradores. Além desses questionários, 

foi elaborado um roteiro que serviria para a coleta de informações complementares 

necessárias à contextualização da IES. 

Apesar de todo o trabalho inicial desenvolvido, a proposta do PARU não chegou 

a ser desenvolvida. Segundo Cunha (1997, p. 23), o grupo foi dissolvido ainda em 1984, 

devido a “[...] disputas internas ao próprio Ministério da Educação, em torno de quem 

competia fazer a avaliação da Reforma Universitária”. Em consequência disso, “os dados 

de milhares de questionários não foram sequer apurados e vários estudos institucionais 

não passaram das versões preliminares”. 

Assumindo a presidência da República, em março de 1985, o presidente José 

Sarney nomeou Marcos Maciel para o Ministério da Educação. Cessando definitivamente 

os trabalhos do PARU, o novo ministro criou um outro expediente para substituir o 

anterior: a Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior, instituída pelo 

Decreto nº 91.177 (BRASIL, 1985), de 29 de março de 1985. Sua incumbência era “[...] 

oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a educação superior brasileira” 

(BRASIL, 1985, Art. 1º). 

A Comissão apresentou o seu relatório (MEC, 1985), ainda em novembro de 1985, 

sob a relatoria de Simón Schwartzman, colaborador de José Goldemberg na reitoria da 
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Universidade de São Paulo e criador do Núcleo de Estudos do Ensino Superior (NUPES), 

na mesma instituição. Nas palavras de Cunha (1997, p. 24), a enorme diversidade dos 

membros que compunham a Comissão fez com que o seu resultado se transformasse num 

“[...] conjunto de textos a propósito de questões desencontradas, base de um relatório 

conforme as diretrizes implícitas do ministério, seguido de votos em separado”.   

O documento apresentou uma preocupação com a autonomia, defendendo que a 

mesma fosse prerrogativa apenas das universidades que se tornariam responsáveis pela 

supervisão acadêmica dos estabelecimentos isolados próximos. Defendeu a reformulação 

do Conselho Federal de Educação, para que se transformasse numa “[...] instituição 

responsável pelo acompanhamento contínuo do desempenho do ensino superior, pela 

criação de mecanismos efetivos e permanentes de avaliação inter-pares” (MEC, 1985, p. 

10). Fez consideração à necessidade da avaliação como condição para o financiamento, 

ao afirmar que “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” (MEC, 1985, p. 14-15). 

Em razão disso, recomendou: “[...] padrões de custo modulares poderiam ser 

estabelecidos a partir da avaliação do desempenho das instituições de melhor qualidade” 

(MEC, 1985, p. 15) e “a fixação dos recursos deve levar em consideração as necessidades 

da instituição e o resultado da avaliação do desempenho de suas atividades (MEC, 1985, 

p. 25). 

Ainda em relação à avaliação, o documento indicou o estabelecimento de “[...] 

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” 

(MEC, 1985, p. 29). Por outro lado, criticou a autoavaliação, por ser um mecanismo que 

não permite “[...] o estabelecimento de padrões externos de comparação” (MEC, 1985, p. 

57) e valorizou a avaliação externa, ao propor que a “avaliação deve ser feita com a 

participação de personalidades do mundo acadêmico estranhas à instituição avaliada 

(MEC, 1985, p. 30). 

Em fevereiro de 1986, portanto logo após a conclusão do relatório da Comissão 

Nacional de Reformulação da Educação Superior, o Ministro da Educação criou o Grupo 

Executivo para Reformulação da Educação Superior (GERES), como um grupo de 

trabalho interno do Ministério. Foi composto por cinco membros: Antônio Octávio 

Cintra, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Getúlio Pereira Carvalho, 
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secretário-geral adjunto do MEC, Sérgio Costa Ribeiro, ex-coordenador técnico do 

PARU, Edson Machado de Souza, diretor da Capes e ex-coordenador do PARU e Paulo 

Elpídio Menezes Neto, ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (CUNHA, 1997, p. 

25). 

Partindo do relatório produzido pela Comissão Nacional de Reformulação da 

Educação Superior, o GERES produziu um relatório e um anteprojeto de lei voltado 

apenas para as instituições federais de educação superior. Em relação à avaliação, o 

documento faz menção à necessidade de existência de “um sistema de avaliação de 

desempenho” das instituições públicas federais de educação superior, em razão de sua 

autonomia na gestão dos recursos públicos e como forma de exercício do controle social 

sobre as mesmas. Além disso, aponta para que 

O processo deverá contemplar duas vertentes básicas: a da avaliação do 

desempenho institucional e da avaliação da qualidade dos cursos 

oferecidos. [...] Dado o interesse de dar prioridade ao controle social da 

utilização de recursos públicos, o processo deverá iniciar-se com vistas 

a avaliação das instituições federais de ensino superior, estendendo-se 

progressivamente às demais instituições do sistema. Contudo, no que 

se refere à avaliação da qualidade dos cursos poder-se-á, desde logo, 

considerar instituições de qualquer natureza em cada área do 

conhecimento (MEC, 1986, p. 9). 

O conhecimento do relatório e do anteprojeto de lei por parte da comunidade 

acadêmica gerou críticas, revoltas e ameaças de greve por parte de professores, estudantes 

e servidores das universidades federais. Diante dessa reação em pleno processo 

constituinte, o presidente José Sarney retirou o anteprojeto de lei do Congresso Nacional. 

No entanto, suas diretrizes passaram a nortear as políticas para a educação superior. No 

que se refere à avaliação institucional, as sugestões do GERES tiveram consequências 

importantes. 

A partir da divulgação da proposta do GERES, algumas instituições, como a 

Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília realizaram ações de avaliação, 

tanto na graduação quanto na pós-graduação. Além disso, o MEC, em parceria com o 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) promoveu, em setembro de 

1987, em Brasília, o “Encontro Internacional sobre Avaliação Superior”, com a 

participação de representantes de países como Inglaterra, França, Canadá e Japão 

(CUNHA, 1997, p. 26-27). 
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A animosidade provocada na comunidade acadêmica pela proposta do GERES 

criou uma forte desconfiança por parte de professores, estudantes e servidores das 

universidades públicas em relação à avaliação institucional. Essa desconfiança gerou um 

clima de rejeição à avaliação quando, em 1988, foi feita uma divulgação antecipada, pelo 

Jornal Folha de S. Paulo, de informações levantadas pela Universidade de São Paulo, com 

vistas à avaliação. A matéria foi intitulada “lista de improdutivos” e referia-se, de forma 

equivocada, aos “docentes sem publicações” nos anos de 1985 e 1986 (GOLDEMBERG, 

1990, p. 4). A respeito dessa publicação e suas consequências, Ristoff (2005, p. 37) se 

manifesta da seguinte forma: “[...] veio a lista dos improdutivos do Goldemberg, e a 

confusão foi completa, pois a avaliação passou a ser associada à execração pública e 

tornou-se por algum tempo um tabu, um assunto politicamente, pelo menos, proibido”. 

Com a posse do governo Fernando Collor de Mello, em março de 1990, o que era 

projeto passou a ser política de Estado. Inaugurando uma agenda de redução do tamanho 

do Estado, foram feitas várias privatizações e extinção de autarquias, fundações e 

empresas públicas. Na área da educação, foram imediatamente extintos o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a CAPES. No 

entanto, após forte reação do meio acadêmico e de aliados do próprio governo, esses 

órgãos foram recriados. 

Em relação à avaliação institucional, a ação mais importante só se deu após o 

governo de Fernando Collor de Mello, que durou menos de dois anos (de março de 1990 

a outubro de 1992), tendo sido interrompido por denúncias de corrupção. Já no início do 

governo de Itamar Franco, foi instituído, em novembro de 1993, o Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). 

O PAIUB foi um documento elaborado com a parceria de importantes entidades, 

dentre elas a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES), que formaram a Comissão Nacional de Avaliação.  Sustentou-se 

no princípio da adesão voluntária das universidades e traçou como um dos seus objetivos  

Impulsionar um processo criativo de auto-crítica da instituição, como 

evidência da vontade política de autoavaliar-se para garantir a qualidade 

da ação universitária e para prestar contas à sociedade da consonância 

dessa ação com as demandas científicas e sociais da atualidade (MEC, 

1994, p. 13). 

Como princípios básicos desse programa, merecem destaque:  
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[...] a preocupação com a globalidade, abrangendo ensino, pesquisa e 

extensão; a comparabilidade entre as instituições, buscando estabelecer 

uma linguagem comum, diferente da padronização homogeneizadora; 

o respeito à identidade institucional, valorizando as suas 

especificidades e particularidades; a continuidade do processo de 

avaliação (PAULA; AZEVEDO; SINDER, 2004, p. 157). 

Ao contrário dos processos anteriores, o PAIUB foi tratado pelo MEC de forma 

diferenciada. Se antes o ministério se comportava como um condutor das atividades, 

dessa vez adotava uma postura de articulador, viabilizador e financiador. Para Ristoff 

(2005), a equipe do MEC havia finalmente compreendido que só conseguiria fazer a 

avaliação institucional e promover mudanças com a parceria das universidades. Esse 

clima de cooperação acabou sendo bastante profícuo, porque “71 universidades 

submeteram projetos de avaliação à Secretaria de Ensino Superior (SESu) do MEC” 

(RISTOFF, 2005, p. 38), com vistas a participarem do Programa.  

Em 1995, uma nova ação no campo da avaliação institucional da educação 

superior foi instituída, com a criação do Exame Nacional de Cursos (ENC) pelo artigo 3º 

da Lei nº 9.131/95 (BRASI, 1995), que ficou conhecido como Provão. Essa medida fez 

com que a autoavaliação como princípio do processo de avaliação institucional perdesse 

a centralidade, demonstrando o interesse do governo em investir na avaliação 

quantitativa, predominantemente externa. 

Como uma prova obrigatória, aplicada, anualmente, aos alunos concluintes dos 

cursos de graduação, o Provão acabou por produzir o ranqueamento das instituições de 

educação superior e seus cursos. Essa prática comprometeu o desenvolvimento do 

PAIUB, revelando também a intenção do governo de se utilizar da avaliação de resultados 

para “[...] proceder à distribuição de verbas federais, atendendo à lógica de 

mercantilização da educação adotada mais fortemente na década de 90” (PAULA; 

AZEVEDO; SINDER, 2004, p. 160). 

A avaliação na perspectiva de resultados como a realizada por meio do Provão 

acabou produzindo mudanças na própria identidade da instituição pública universitária 

brasileira, facilitando a sua aproximação com o mercado, retirando dela o caráter de 

instituição voltada para a produção do conhecimento. Esse pensamento está presente em 

Silva Jr. e Sguissardi (2001 apud RODRIGUES, 2012, p. 41) da seguinte forma: 

A produção do conhecimento – consubstancial à ideia de universidade 

desde os seus primórdios – tende a ser substituída pela administração 

de dados e informações em um processo de assessoramento ao mercado, 

o que impõe a sensível perda do necessário distanciamento que essa 
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instituição deve ter em relação à sociedade, da capacidade de reflexão 

crítica, característica da universidade e de qualquer outra categoria de 

IES.  

Corroborando com esse pensamento, Santos (2011), ao analisar o contexto das 

reformas que são processadas nas universidades de todo o mundo, orientadas pela lógica 

do mercado globalizado, adverte que  

[...] o atual paradigma institucional da universidade tende a ser 

substituído por um paradigma empresarial a que devem estar sujeitas 

tanto as universidades públicas, como as privadas, e o mercado 

educacional em que estas intervêm deve ser desenhado globalmente 

para poder maximizar a rentabilidade (SANTOS, 2011, p. 31). 

O Provão foi realizado até o ano de 2003. Sua extinção ocorreu em decorrência 

da criação, em 2004, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), por meio da Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004), 

que instituiu um outro exame global aplicado aos alunos de graduação, embora com 

características diferentes: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

O SINAES é considerado a expressão mais recente da política pública no campo 

da avaliação institucional da educação superior, no Brasil. A promulgação da lei 

(BRASIL, 2004) que o tornou obrigatório em todo o sistema federal de educação superior, 

no entanto, foi precedida de um trabalho, no âmbito do Ministério da Educação (MEC), 

realizado pela Comissão Especial de Avaliação (CEA), instituída pela Portaria 

MEC/SESu nº 11 (BRASIL, 2003), de 28 de abril de 2003. 

A CEA foi composta por 23 (vinte e três) membros, dentre eles, pesquisadores do 

quadro de IES federais e privadas, representantes do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da então Secretaria de Educação Superior (SESu), 

do Ministério da Educação. Os estudantes também estiveram representados por três 

integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi presidida por José Dias 

Sobrinho, da UNICAMP, teve a coordenação executiva de Daniel Ximenes e a assessoria 

de Adalberto Carvalho, ambos da SESu. Também contou com a colaboração especial de 

Teofilo Bacha Filho, do Conselho Estadual de Educação do Paraná (BASES, 2003, p. 7). 

A finalidade da Comissão Especial de Avaliação foi “[...] 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” (BRASIL, 2003, Art. 1°). 
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Representou um espaço de ampla discussão, dada a sua composição heterogênea, onde 

predominou a divergência de opiniões. De um lado, os defensores do Exame Nacional de 

Cursos (ENC) que, de certa forma, também defendiam a avaliação da educação superior 

desvinculada do processo de regulação; de outro, os defensores de um processo integrado 

– a avaliação e a regulação, simultaneamente. 

O professor José Dias Sobrinho, presidente da CEA, era contrário ao Exame 

Nacional de Cursos, por condenar o seu aspecto regulador. Defendia uma avaliação de 

processo e não de resultados, capaz de contribuir para a construção de uma universidade 

pública e socialmente referenciada. A respeito desse instrumento de avaliação ele 

declarou:  

[...] o Provão é um instrumento de verificação de desempenho. Como 

controle, pode ser útil para instrumentar práticas regulatórias, como é o 

caso da expansão do mercado educacional, mas não chega a indagar 

sobre os sentidos das formas e conteúdos pedagógicos no horizonte da 

formação humana, tampouco da pertinência e da eqüidade e muito 

menos age para consolidar um modelo de universidade com sentido 

público e social (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 37). 

Não há dúvida de que os exames em larga escala são úteis para subsidiar 

as ações dos operadores do estado concernentes à educação, mas é 

duvidoso que produzam efeitos pedagógicos significativos se não 

contam com a adesão de professores e alunos. É comum que assumam 

caráter tecnocrático e induzam na comunidade educativa o 

cumprimento burocrático e formal das exigências e padrões (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 206). 

Dias Sobrinho (2003a) lutou por uma avaliação institucional formativa, não 

exclusivamente voltada ao atendimento das exigências do processo de controle e 

regulação instaurado pelo “Estado Avaliador” – forte no controle do campo social e 

liberal em relação à economia. A esse respeito, o autor afirmou: 

A avaliação da Educação Superior deverá [...] ser concebida como um 

amplo processo de conhecimento, interpretação, atribuição de juízos de 

valor, organização e instauração de ações e metas para melhorar o 

cumprimento das finalidades políticas e sociais das instituições (DIAS 

SOBRINHO, 2003a, p. 39). 

A avaliação institucional educativa deve ser um amplo e democrático 

processo de busca de compreensão das dimensões essenciais de uma 

instituição e de organização das possibilidades de transformações. [...] 

deve estar orientada essencialmente para as finalidades essenciais da 

instituição, sob os seguintes aspectos: conhecimento, compreensão, 

redefinição, valoração e construção das transformações desejadas. 

Estando voltada para a melhoria do funcionamento institucional e sua 

responsabilidade social, e não atrelada às necessidades de momento dos 

governos e do mercado, a avaliação requer uma decisão política de cada 
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instituição no exercício de sua autonomia (DIAS SOBRINHO, 2003a, 
p. 40). 

Além de experimentar um valioso debate interno, a Comissão Especial de 

Avaliação realizou audiências públicas, durante a reunião da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), em 2003, com o intuito de ampliar a discussão em torno 

de uma proposta para a avaliação da educação superior. O resultado foi uma lei que 

integrou os dois processos: a avaliação e a regulação. Isso é o que podemos depreender 

do parágrafo único do Art. 2º da lei que instituiu o SINAES (BRASIL, 2004): 

Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão 

referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 

superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de 

credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o 

reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de 

graduação. 

Nos termos em que concebe Dias Sobrinho (2003a), a regulação deve ser de 

responsabilidade do Estado e instaurada por meio de procedimentos de controle e 

fiscalização, com a finalidade de garantir a qualidade do sistema. Por outro lado, a 

regulação deve ser um procedimento diferente da avaliação enquanto prática social a 

serviço da qualidade das instituições e condição para sua emancipação social. Como 

processos distintos, entretanto, ainda segundo o autor, regulação e avaliação precisam ser 

realizados de forma articulada. 

Belloni (1999) levanta uma outra questão, ao referir-se à avaliação como 

regulação. A autora adverte para a função meritrocrática da avaliação, quando passa a 

servir aos princípios da regulação: 

[...] uma concepção de avaliação que poderia ser considerada 

meritocrática; é orientada pela lógica da regulação e do controle, do 

cumprimento de requisitos e normas, e está voltada para a identificação 

e seleção dos ‘melhores’, com vistas a políticas de incentivos e 

financiamento, assim como ao estabelecimento de padrões de status e 

excelência, traduzidos em listas hierárquicas ou rankings (BELLONI, 

1999, p. 37 – grifo da autora). 

Por outro lado, a autora defende que a avaliação institucional em educação tem as 

suas especificidades: 

[...] a prática da avaliação institucional em educação, que – 

diferentemente da avaliação em outros setores sociais – tem um 

compromisso social, pois visa contribuir no processo de reconstrução 

e democratização social através da melhoria da qualidade das atividades 

educacionais (BELLONI, 1999, p. 40 – grifo da autora). 
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A autora entende a qualidade “[...] como o nível de aceitabilidade ou adequação 

de uma atividade ou produto definido por vários setores internos ou externos, tendo como 

parâmetros eficiência, eficácia e efetividade social” (BELLONI, 1999, p. 39). Isso 

significa dizer que a avaliação é uma atividade característica da prática educativa, mas 

deve estar socialmente referenciada, para que possa ter como consequência a melhoria da 

qualidade da instituição, porque também representa “[...] um compromisso de ordem 

filosófica, social e política com a educação” (BELLONI, 1999, p. 37 – grifo da autora) 

como uma prática social. 

A previsão dos processos de regulação e sua vinculação à avaliação estão 

presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 9.394/96 (BRASIL, 

1996). No caput do seu Art. 7º encontramos o seguinte: “O ensino é livre à iniciativa 

privada, atendidas as seguintes condições”. Uma dessas condições é a prevista no inciso 

II: “autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público”. Já em 

seu Art. 46 encontramos a seguinte inscrição: “A autorização e o reconhecimento de 

cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação”. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) encerrou uma 

fase de discussão em torno de um modelo para a avaliação institucional da educação 

superior brasileira que teve início, como vimos, já na década de 1960. O novo sistema 

evidencia a preocupação do governo brasileiro em relação à consolidação de uma 

proposta de avaliação da educação superior que, de certa forma, recuperou o valor da 

autoavaliação. No entanto, estabeleceu uma certa relação de dependência entre a 

regulação e a avaliação, como vimos no Art. 2º, parágrafo único, inciso IV da Lei 

10.861/04 (BRASIL, 2004), citado anteriormente. 

O Art. 10 da mesma lei (BRASIL, 2004), por sua vez, determinou que “os 

resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo de 

compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação superior e o Ministério da 

Educação”. Posteriormente, o SINAES foi regulamentado pelo Decreto nº 5.773, de 2006 

(BRASIL, 2006), que “dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

seqüenciais (sic) no sistema federal de ensino”, garantindo a interligação das funções de 

regulação, avaliação e supervisão. 
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Podemos afirmar que a edição do SINAES também representou um avanço em 

relação ao Exame Nacional de Cursos. Ao contemplar a autoavaliação como princípio 

avaliativo, passou a garantir às IES certa autonomia no processo de avaliação 

institucional. A Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004), em seu artigo 11, instituiu a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e lhe outorgou a responsabilidade pela condução do processo 

autoavaliativo: “[...] com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos 

da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP”. 

Outro fator que representou um avanço do SINAES em relação ao Exame 

Nacional de Cursos foi a instituição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). Estabelecido no Art. 5º da lei (BRASIL, 2004), teve o propósito de ser “[...] 

aplicado periodicamente, admitida a utilização de procedimentos amostrais, aos alunos 

de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso”. Essa 

característica representou a intenção de superação do caráter finalístico do Provão, dando 

à avaliação dos estudantes uma dimensão processual. Na avaliação de Dias Sobrinho 

(2010, p. 208),  

[...] o SINAES se baseia numa concepção de avaliação e de educação 

global e integradora. Mais que um simples instrumento isolado, busca 

construir um sistema nacional de avaliação da Educação Superior. Um 

sistema se realiza como uma idéia (sic) básica e integradora que se 

materializa em determinadas práticas articuladas entre si, com a 

finalidade de produzir efeitos e alcançar objetivos coerentes e 

consistentes. Para ser realmente um sistema de avaliação, o SINAES 

propôs a integração entre diversos instrumentos e momentos de 

aplicação, tendo como base e eixo estruturante uma concepção global 

de avaliação e de Educação Superior. 

Consideramos que, em 2007, no início do segundo governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva, ocorreu um estreitamento da relação entre avaliação e regulação, por meio do 

SINAES, com a edição da Portaria Normativa nº 40 (BRASIL, 2010), que instituiu o e-

MEC, um sistema eletrônico com o objetivo de dar transparência ao fluxo de trabalho e 

gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação, avaliação e 

supervisão da educação superior, no âmbito do sistema federal de educação. Nova 

redação foi dada a alguns artigos desse documento normativo, em dezembro de 2010, 

com a inclusão de elementos que não faziam parte do sistema eletrônico, a exemplo da 

gestão do Banco Nacional de Avaliadores do SINAES (BASis) (BRASIL, 2010). Em 

dezembro de 2012, a portaria foi novamente reformulada, com a edição da Portaria 

Normativa nº 24, de 3 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012), deixando explícito que os 
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indicadores produzidos pelo SINAES poderiam ser utilizados para fins de regulação, ao 

acrescentar à portaria anterior o Art. 36-A e seus dois parágrafos: 

Art. 36-A Nos termos dos arts. 60 e 61 do Decreto nº 5.773, de 2006, a 

Secretaria poderá determinar a celebração de protocolo de 

compromisso no prazo de 30 (trinta) dias da divulgação dos indicadores 

de qualidade e conceitos de avaliação de que trata o art. 34 desta 

Portaria. 

§ 1º Na hipótese do caput, somente haverá visita de avaliação in loco 

ao final do prazo do protocolo de compromisso, para fins de verificação 

de seu cumprimento e atribuição de CC (Conceito de Curso) ou CI 

(Conceito Institucional). 

§ 2º A constatação de descumprimento do protocolo de compromisso 

ou a obtenção de conceito insatisfatório enseja, exaurido o recurso 

cabível, a instauração de processo administrativo para aplicação das 

penalidades previstas no art. 10, § 2º, da Lei nº 10.861, de 2004. 

As modificações não pararam em 2012. Em 2017, já no governo de Michel Temer, 

foi editado o Decreto nº. 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2017). O 

documento expressa o seguinte, em seu Art. 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º: 

§ 1º A regulação será realizada por meio de atos autorizativos de 

funcionamento de IES e de oferta de cursos superiores de graduação e 

de pós-graduação lato sensu no sistema federal de ensino, a fim de 

promover a igualdade de condições de acesso, de garantir o padrão de 

qualidade das instituições e dos cursos e de estimular o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino. 

§ 2º A supervisão será realizada por meio de ações preventivas ou 

corretivas, com vistas ao cumprimento das normas gerais da educação 

superior, a fim de zelar pela regularidade e pela qualidade da oferta dos 

cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu e das IES que os 

ofertam. 

§ 3º A avaliação será realizada por meio do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - Sinaes, com caráter formativo, e 

constituirá o referencial básico para os processos de regulação e de 

supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua 

qualidade. 

Percebemos que há, a partir de 1990, no Brasil, um crescente processo de 

vinculação dos procedimentos de regulação, logo de controle, à avaliação institucional da 

educação superior. Cada vez mais, a avaliação institucional passou a se apresentar como 

elemento da política de Estado que favorece o cumprimento de uma agenda internacional 

firmada pelos governos brasileiros de vinculação das instituições acadêmicas às regras do 

mercado. 

Na interpretação de Freitas (2005, p. 82), o “governo da educação”, a partir de 

1990, entrou em uma nova fase: a da “[...] ruptura e ultrapassagem de fronteiras nacionais 
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e, ao mesmo tempo, de re-configuração do (seu) papel regulador”. Neste contexto, ainda 

segundo a autora, “[...] as forças internacionais influenciam externamente as políticas 

educacionais nacionais [...]” (FREITAS, 2005, p. 82). 

A avaliação institucional praticada na educação superior se apresenta como 

instrumento de controle. Por outro lado, também pode ser entendida como mecanismo de 

resistência. Isso porque, mesmo adquirindo viés econômico, a avaliação pode constituir-

se como forma de resistência nas instituições de educação superior públicas federais 

(IFES), contribuindo para o enfrentamento das políticas de transformação das 

instituições, pois pode atuar na contramão dos processos de controle e regulação por meio 

da autoavaliação, possibilitando o autoconhecimento, o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento institucional. Isso porque, segundo Foucault (1995, p. 243),  

[...] o poder não é da ordem do consentimento; ele não é, em si mesmo, 

renúncia a uma liberdade, transferência de direito, poder de todos e de 

cada um delegado a alguns (...) a relação de poder pode ser o efeito de 

um consentimento anterior ou permanente; ela não é, em sua própria 

natureza, a manifestação de um consenso. 

Para Foucault (1995), só há relação de poder onde não há violência, isto é, 

completa submissão e, portanto, possibilidade de resistência. A esse respeito, o autor 

afirma que 

De fato, aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação 

que não age direta e imediatamente sobre os outros, mas que age sobre 

sua própria ação. Uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais, ou 

atuais, futuras ou presentes. Uma relação de violência age sobre um 

corpo, sobre as coisas; ela força, ela submete, ela quebra, ela destrói; 

ela fecha todas as possibilidades; não tem, portanto, junto de si, outro 

pólo (sic) senão aquele da passividade; e, se encontra resistência, a 

única escolha é tentar reduzi-la. Uma relação de poder, ao contrário, se 

articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis por ser 

exatamente uma relação de poder: que o “outro” (aquele sobre o qual 

ela se exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como 

o sujeito da ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo um 

campo de respostas, reações, efeitos, invenções possíveis 

(FOUCAULT, 1995, p. 243). 

Ao preservar o princípio da autoavaliação (SINAES, 2004), a avaliação 

institucional não pode ser entendida como simples submissão e, portanto, como violência 

do governo central sobre as instituições federais de educação superior. Precisa ser 

entendida como relação de poder, como possibilidade de produção da resistência e de 

novos saberes e jogos de verdade, fundamentalmente por meio das ações de 

autoavaliação. 
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A resistência também é “afirmação de si” (FOUCAULT, 1993), como movimento 

que se opõe ao poder e às estruturas de dominação. Ela se dá como desafio ético e político 

contra as formas de dominação e se apresenta como uma espécie de produção de novos 

jogos de verdade porque  

[...] a verdade não é definida pela sua correspondência à realidade, mas 

por uma força inerente aos princípios e que tem de ser desenvolvida no 

discurso. Esta verdade não é algo que se encontra oculto por detrás ou 

sob a consciência na parte mais profunda e obscura da alma. É algo que 

se encontra em frente do indivíduo como ponto de atracção (sic), uma 

espécie de pólo (sic) magnético que o impele em direção a um objetivo 

(FOUCAULT, 1993, p. 9). 

A produção dos novos jogos de verdade não se dá, no caso da avaliação da 

educação superior no Brasil, apenas como recusa à submissão às regras estabelecidas. Ela 

se dá, também, na construção de discursos, saberes e práticas contra-hegemônicos que 

visam a se contrapor à política de avaliação que, cada vez mais, submete as universidades 

federais à lógica do mercado. Esses discursos, saberes e práticas são pautados, por 

exemplo, na preservação da autonomia do trabalho docente, na pesquisa desvinculada dos 

interesses comerciais e na formação de um alunado não apenas preparado para o mercado 

de trabalho, mas para o exercício crítico de uma profissão e para uma vida cidadã 

igualmente crítica e participativa. 

A avaliação institucional tem a responsabilidade de dar respostas sobre a 

“qualidade” do produto desenvolvido pelas instituições acadêmicas porque elas prestam 

um serviço à sociedade. Ao mesmo tempo, pode constituir-se como elemento de 

resistência, de valorização da própria instituição e potencialização do seu crescimento ao 

utilizar-se dos mecanismos de autoavaliação. Esta é a perspectiva de estudo que 

adotamos, ao longo deste trabalho. Buscamos entender como a avaliação institucional 

pode constituir-se fator de oposição e resistência às políticas formuladas para a educação 

pública superior, no Brasil, influenciadas pelas agências internacionais. Além disso, 

procuramos perceber como a autoavaliação pode tornar-se força potencializadora do 

desenvolvimento institucional, no enfrentamento dos processos de mercantilização e 

regulação, buscando alternativas à superação das crises institucionais, numa perspectiva 

emancipatória. 

Como a avaliação institucional da educação superior pode, então, prestar um 

serviço à universidade pública federal? No próximo capítulo, estudaremos a avaliação 

institucional no contexto de uma universidade pública – a Universidade Federal 
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Fluminense, buscando compreender como esse instrumento pode contribuir para o 

desenvolvimento institucional, num caso específico. 

 

2.6 AVALIAÇÃO E CRISE INSTITUCIONAL: A LEGITIMIDADE DA 

UNIVERSIDADE EM QUESTÃO 

A avaliação da universidade está relacionada à crise que passou a caracterizar a 

instituição universitária, principalmente a partir dos anos 1960. Santos (1996, p. 189) 

identifica a crise da universidade no confronto entre as funções que as universidades são 

obrigadas a assumir, na época recente, “[...] e a ideia da universidade fundada na 

investigação livre e desinteressada e na unidade do saber”. No contexto da crise, segundo 

Santos (1996, p. 188), os “[...] fins principais da universidade passaram a ser a 

investigação, o ensino e a prestação de serviços”. Esses novos fins descaracterizam a 

dimensão cultural da universidade e privilegiam o caráter utilitarista e produtivista 

designado à mesma. 

Em 1987, a OCDE (1987 apud SANTOS, 1996, p. 189) emitiu um relatório a 

respeito das universidades. Nele, atribuiu à instituição universitária dez principais 

funções, a saber: 

[...] educação geral pós-secundária; investigação; fornecimento de mão-

de-obra qualificada; educação e treinamento altamente especializados; 

fortalecimento da competitividade da economia; mecanismo de seleção 

para emprego de alto nível através da credencialização; mobilidade 

social para os filhos e filhas das famílias operárias; prestação de 

serviços à região e à comunidade local; paradigmas de aplicação de 

políticas nacionais (ex. igualdade de oportunidades para mulheres e 

minorias raciais); preparação para os papéis de liderança social. 

Essa diversificação de funções suscita, na prática, uma incompatibilidade que 

produz questionamentos quanto à possibilidade de a universidade ser capaz de assumir 

tantas atribuições, criando pontos de tensão na relação, seja da universidade com o 

Estado, seja desta com a sociedade. Além disso, essas tensões também podem se dar 

internamente, devido às suas condições institucionais em que diferentes ideias e interesses 

são postos em disputa. No contexto das relações externas – da universidade com o Estado 

e com a sociedade – e das relações internas é que se dão as crises. Santos (1996) identifica 

a existência de três crises relacionadas à universidade: a crise de hegemonia, a crise de 

legitimidade e a crise institucional. 
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A crise de hegemonia está localizada no confronto entre a tradicional função da 

universidade quanto à produção da alta cultura e do conhecimento científico avançado e 

a diversificação dos produtos acadêmicos, agora voltados para a cultura popular, o 

trabalho e as atividades práticas. Já não são mais atribuições exclusivas da universidade 

a excelência do trabalho com a cultura e a ciência, a criatividade intelectual, a liberdade 

de discussão, a produção da crítica, a autonomia e o universalismo. Como afirma Santos 

(2000, p. 14), provocando o debate em torno do conhecimento válido para a universidade 

dos nossos dias, 

É um mundo de cabeça para baixo que as Universidades estão ajudando 

a criar e a difundir, onde o meio passa ele mesmo a ser um fim. Quando 

a Universidade se transforma em uma oficina do utilitarismo, ela é, ao 

mesmo tempo, esterilizada e esterilizante. Torna-se um corpo morto e 

um corpo morto não cria coisa alguma. O conhecimento produzido 

como meio de produção nasce para morrer quando se torna funcional. 

É o saber do fazer coisas, um processo finito. Ora, a busca do 

conhecimento é um processo infinito, o processo de criação que é, ele 

mesmo, recriador. O seu centro de interesse é no homem e não nas 

coisas. 

Coêlho (2003, p. 119) também contribui para o pensamento a respeito do não lugar 

da universidade, no contexto da crise de hegemonia, ao questionar o tipo de conhecimento 

que é requerido da universidade. A autora afirma que  

[...] não há lugar para a existência da universidade como obra cultural, 

instituição por excelência do pensamento, da formação humana, da 

criação do novo, nem para o ensino e o cultivo da filosofia, das letras e 

das artes, tidos por muitos como inúteis, supérfluos, perdas de tempo, 

próprios de indivíduos afeitos a insignificâncias e coisas exóticas! 

Um confronto de posições se coloca, portanto, quando o debate se instaura em 

torno do saber que deve ser produzido pela universidade dos nossos dias. Conforme 

apontado por Fávero (2003, p. 181-182), é preciso que se faça os seguintes 

questionamentos, ao se pensar nas funções e finalidades da universidade: 

[...] que tipo de conhecimento a universidade está produzindo? Esse 

conhecimento serve a quê e para quem? A que interesses e necessidades 

a universidade – como principal espaço de produção do saber – deve 

atender por meio dos conhecimentos por ela produzidos? São 

conhecimentos e tecnologias a serem utilizadas no processo de 

construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade democrática? 

Ou são conhecimentos e tecnologias adequados à produção de um modo 

de pensar e de agir na visão neoliberal, cuja marca seria a eficiência, o 

lucro, a racionalidade do sucesso individual, e na qual se pensa vender 

quantidade como se fosse qualidade?  

É preciso também lembrar como os organismos internacionais têm se posicionado 

diante da crise enfrentada pelo sistema de educação superior e especialmente pelas 
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universidades, nos países em desenvolvimento. A esse respeito, Delors et al. (1998, p. 

140) afirmam que  

[...] o ensino superior constitui um fardo muito pesado para certos 

países mais pobres, freqüentemente (sic) com dificuldades orçamentais. 

Numa grande parte do mundo em desenvolvimento o ensino superior 

está em crise há cerca de dez anos. As políticas de ajustamento 

estrutural e a instabilidade política oneraram o orçamento dos 

estabelecimentos de ensino. O desemprego de diplomados e o êxodo de 

cérebros arruinaram a confiança depositada no ensino superior. A 

atração excessiva pelas ciências sociais conduziu a desequilíbrios nas 

categorias de diplomados disponíveis no mercado de trabalho, 

provocando a desilusão destes e dos empregadores quanto à qualidade 

do saber ministrado pelos estabelecimentos de ensino superior.  

Na concepção do relatório encomendado pela UNESCO (DELORS et al., 1998), 

a educação superior representa um custo muito alto para os países em desenvolvimento e 

a crise é resultado da oneração causada pelas instituições oficiais de educação superior 

aos cofres públicos. Além disso, a crise é consequência de um investimento “errado” na 

formação de profissionais, muitos dos quais com títulos obtidos em cursos da área das 

ciências sociais que se tornam desempregados, enquanto cérebros formados nas ciências 

exatas são evadidos. Por outro lado, ainda, na visão do documento, a crise de legitimidade 

é reforçada pelo descrédito tanto dos profissionais desempregados quanto dos 

empregadores em relação à qualidade da formação oferecida pelos estabelecimentos de 

educação superior. 

A saída apontada por Delors et al. (1998) é a diversificação das instituições e da 

própria formação, visando à diminuição de custos por meio de uma certificação mais 

rápida e útil ao mercado de trabalho, porque direcionada pela demanda local ou nacional 

de mão de obra. Por outro lado, o documento assinado por Delors e seus colaboradores 

também defende a meritocracia, ao mencionar a existência, em diferentes países, de 

estabelecimentos de educação superior que selecionam os melhores, como podemos 

verificar na seguinte passagem: 

[...] em muitos países, existem, em paralelo com a Universidade, 

numerosos estabelecimentos de ensino superior, alguns dos quais 

participam no processo de seleção dos melhores, enquanto outros foram 

criados para, num período de dois a quatro anos, darem uma formação 

profissional de qualidade e com objetivos bem definidos. Esta 

diversidade está, indiscutivelmente, de acordo com as necessidades da 

sociedade e da economia, expressas a nível nacional e regional 

(DELORS et al., 1998, p. 23-24). 
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A crise de legitimidade se configura, no entanto, na luta por um projeto 

democrático de sociedade que questiona a educação superior como prerrogativa das elites. 

No questionamento da necessidade de a universidade tornar-se uma instituição capaz de 

atender aos anseios de formação superior das camadas populares é que a legitimidade da 

instituição universitária é posta em prova e, de certa forma, a crise de hegemonia se 

inscreve na crise de legitimidade, porque, segundo Santos (1996, p. 211), “[...] o tipo de 

conhecimentos produzidos (questão de hegemonia) tende a alterar-se com a alteração do 

grupo social a que se destina (questão de legitimidade)”. 

Em relação à formação oferecida e efetivada pela universidade, visando ao 

enfrentamento da crise de legitimidade, é preciso que ela contemple uma formação 

específica aliada à produção do conhecimento, da cultura e da tecnologia. Como defende 

Fávero (2003, p. 182), essa formação 

[...] deveria efetivar-se na preparação de sujeitos pensantes, capazes de 

buscar continuamente novos caminhos. Assim sendo, a universidade, 

além de ser ou dever ser uma instância de produção de conhecimento, 

de cultura e de tecnologia, seria também a instituição em que pessoas, 

cidadãos e profissionais receberiam a formação desejada. 

A crise institucional, por outro lado, é a que tem ganhado maior expressividade, 

nas últimas décadas. Isso porque nela estão inseridas tanto a crise de hegemonia quanto 

a de legitimidade. Essa crise tem assistido ao seu agravamento com o avanço do Estado 

neoliberal, no contexto da pós-modernidade, que promove a diminuição dos recursos 

destinados às áreas sociais, como a educação e a saúde. No escopo das políticas públicas 

para a educação, a instituição universitária, especialmente a pública, vê ameaçados os 

seus orçamentos, principalmente os voltados para o desenvolvimento das áreas de 

ciências sociais e humanas. Como consequência e forma de garantir sua própria 

sobrevivência, obriga-se a buscar novas formas de financiamento, utilizando-se de um 

discurso aparentemente contraditório de afirmação de sua autonomia e de sua 

responsabilidade social. Este é o terreno fértil para o surgimento da discussão e para a 

implementação de medidas que levam à avaliação do desempenho institucional. 

Goergen (2000) atribui a crise da universidade à crise do Estado-Nação e à crise 

da própria Razão. Quando, na pós-modernidade, o Estado-Nação se desestrutura e os 

paradigmas da Razão são colocados em xeque, a universidade entra em crise. O autor 

identifica dois modelos de universidade que, originários da modernidade, alcançaram a 

pós-modernidade: o francês e o alemão.  
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O modelo francês baseou-se nos propósitos da razão cartesiana e kantiana, em que 

o sujeito cognoscente busca a neutralidade, a universalidade e a impessoalidade, supondo 

a objetividade no processo de conhecimento. Como afirma Goergen (2000, p. 19), 

O modelo francês de universidade, assumindo este espírito cartesiano 

de ordem e medida, se encaminha como instituição própria do saber 

objetivo, finalizado e profissional que, em termos teóricos e práticos, 

tem como meta o domínio e a instrumentalização da natureza. 

Como resultado de um processo histórico, a universidade iluminista transformou-

se na universidade estatal da era napoleônica, no início do séc. XIX. Como afirma 

Goergen (2000, p. 20), a partir desse momento, a universidade francesa assumiu um 

compromisso com o Estado e transformou a “universalidade do saber” em 

“universalidade do progresso” e  

[...] como sede do saber e propulsora do progresso, é colocada no 

âmbito de influência da vontade de eficácia do poder político moderno. 

Já não busca verdades a-históricas, originais e últimas, mas serve à 

criação de conhecimentos e técnicas destinadas a produzir. Torna-se 

uma instituição técnica a serviço do Estado, guiada pela estrela da 

narrativa do progresso que a modernidade desenhava como o caminho 

da humanidade, a partir do uso adequado da razão. 

Ao tornar-se uma instituição a serviço do Estado, a universidade napoleônica 

assumiu funções tecno-profissionais a serviço do projeto econômico. Ao mesmo tempo, 

no entanto, buscou preservar sua autonomia para atuar na criação do saber e na realização 

da reflexão e da crítica das ações desse mesmo Estado ao qual passou a estar subordinada. 

Podemos considerar essa contradição o elemento fundamental da crise de hegemonia da 

universidade e que produz as condições que mais tarde vão impor as exigências em torno 

da avaliação do desempenho institucional. 

O projeto alemão, fundado nos princípios da especulação científica, foi 

materializado na criação da Universidade de Berlim, em 1810, sob a liderança de Wilhelm 

von Humboldt. Segundo Humboldt (2003, p. 80), “o objetivo principal (da universidade) 

[...] reside na ciência. E somente na medida em que a ciência permanece pura, pode-se 

apreendê-la em si mesma, embora alguns desvios possam ocorrer”. 

O modelo alemão se propunha a fazer oposição à universidade napoleônica 

francesa, pautada no princípio “científico-técnico-profissionalizante” voltado para a 

produção de um saber orientado para os interesses do Estado. Em alusão ao caso francês, 

o próprio Humboldt (2003, p. 88) declara: “O Estado não pode tratar suas universidades 

como se fossem escolas de primeiro e segundo grau ou de ensino profissionalizante. [...] 
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o Estado não pode exigir de suas instituições científicas superiores nada que se relacione 

imediata ou diretamente a si mesmo”. 

A opção da Alemanha foi, então, pela preservação do espírito especulativo da 

universidade e pela preservação da sua independência em relação ao Estado. Nas palavras 

de Humboldt (2003, p. 80), “uma vez que estas instituições (as universidades) só 

cumprem sua finalidade ao realizarem a idéia (sic) pura de ciência, os princípios mais 

importantes de sua organização se encontram na autonomia e na liberdade”. Não que o 

Estado não devesse ter compromisso com a instituição universitária. Segundo o 

pensamento de Humboldt (2003), o Estado precisa propiciar os meios necessários ao 

desenvolvimento da ciência, ao mesmo tempo em que também necessita compreender 

que, mesmo que despropositadamente, cria obstáculos ao desenvolvimento do 

pensamento científico, devendo, para evitar tal prejuízo, “[...] respeitar a lógica interna 

da atividade científica”, ou seja, “[...] intervir cada vez menos” (p. 83). 

Trazer aqui essa breve reflexão acerca dos modelos francês e alemão de 

universidade tem o propósito de relembrar a clássica discussão do papel da universidade 

na produção de um conhecimento prático e utilitarista e, de outro lado, um compromisso 

com a ciência livre e desinteressada. Também tem o objetivo de pensar em como 

diferentes propostas de organização da instituição universitária enfrentam processos 

históricos de transformação; processos esses em que ganha lugar de destaque o 

questionamento do papel da universidade em sociedades também em transformação. 

Embora seja uma discussão datada da modernidade, o questionamento em torno 

do papel e das atribuições da universidade se faz presente em nossos dias. Isso em 

decorrência, mesmo, da própria crise de hegemonia e de legitimidade enfrentada pela 

universidade, na pós-modernidade. Como destaca Coêlho (1998, p. 9), 

Reduzir a universidade e a graduação a locus de produção tecnológica 

e profissionalização dos indivíduos, no sentido utilitário do termo, é 

sem dúvida se deixar levar por uma compreensão pobre e estreita de sua 

função econômica, social, política e cultural, enfim silenciar sua 

dimensão essencialmente humana. 

Nunes et al. (2002, p. 109) participam do debate acerca da essência da 

universidade como instituição responsável pela produção do conhecimento científico, 

humanístico e cultural. Adotando uma postura bastante radical e contrária à delegação ao 

mercado da responsabilidade pela definição do que seja a atribuição da universidade, os 

autores afirmam que  
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[...] se aspiram verdadeiramente ao título de "universidade", precisam 

desenvolver sincero apreço pelo patrimônio científico, humanístico e 

cultural da humanidade, da qual são donatários, e por cujo futuro são 

responsáveis. E não virá do mercado a sinalização correta para o fiel 

cumprimento desta missão. Mercados são animais do lucro, animais 

defeituosos, mesmo em equilíbrio momentâneo, incapazes de 

recomendar alocação espiritual de recursos. 

O debate recente a respeito do papel social da universidade atravessa a discussão 

em torno da necessidade de adequação dos modelos institucionais à realidade de mercado. 

Como afirma Goergen (2000, p. 31), “a universidade está na iminência de perder seu 

distanciamento crítico que lhe era garantido pela muralha que a modernidade lhe havia 

construído”. Além disso, “[...] a universidade precisa refletir sobre sua função e 

identidade no novo contexto social que hoje vivenciamos” (GOERGEN, 2000, p. 33). 

São, portanto, os (des)alentos da pós-modernidade que impõem desafios à universidade, 

exigindo uma nova fundamentação de suas bases. Acreditamos que nesta fundamentação 

esteja inserida a avaliação institucional, que poderá prestar-lhe serviço ou, ao contrário, 

negar-lhe sua própria natureza acadêmica e científica. Isso porque, como também afirma 

Goergen (2000, p. 33), “a avaliação [...] não se restringe à mensuração de sua performance 

relativamente às suas tradicionais funções de pesquisar, ensinar e prestar serviços, mas 

envolve também sua existência, sua identidade”. 

Em função do seu caráter controlador, hierarquizante e meritocrático, a avaliação 

institucional da universidade tem gerado polêmicas. Apesar de se realizar numa 

instituição tradicionalmente voltada para a avaliação: avaliação dos estudantes e dos 

próprios professores e pesquisadores, com fins de progressão na carreira, inúmeras 

discussões e resistências internas são geradas em recusa a uma avaliação externa. Isso 

porque, mesmo que seja realizada pela própria universidade, a avaliação, uma vez 

colocada a favor do controle, da hierarquia e da meritocracia, promove comparações “[...] 

entre modelos institucionais e seus desempenhos”, como afirma Santos (1996, p. 215). 

A crise institucional em que está inserida a avaliação ocorre concomitantemente 

à crise de hegemonia e de legitimidade. O que verificamos é que, na medida em que a 

universidade perde centralidade, abre espaço para a cobrança da avaliação do seu 

desempenho, como ocorre, no caso brasileiro, nos últimos trinta anos, se considerarmos 

o PAIUB, criado em 1993, como a primeira experiência mais sistematizada de avaliação 

da universidade brasileira, aplicada nas instituições públicas federais. No entendimento 

de Santos (1996, p. 216),  
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Se, por um lado, a exigência da avaliação parece estar em contradição 

com a autonomia universitária, por outro parece ser desta o correlato 

natural. A universidade tem tendido a ver sobretudo a contradição e a 

assumir uma posição defensiva, traduzida no accionamento de vários 

mecanismos de dispersão. 

Isso significa que a autonomia universitária tanto pode ser o argumento contra a 

submissão da universidade a processos avaliativos excludentes, quanto pode garantir a 

sua independência na escolha dos caminhos a serem seguidos pela autoavaliação diante 

das pressões que tornam a avaliação um caminho inevitável. Conforme entende Belloni 

(2000, p. 53), “quando a universidade se conhece e reflete sobre si própria, ela está, 

efetivamente, praticando sua autonomia, pois está tomando o seu destino em suas próprias 

mãos”. 

A segunda tendência da avaliação apontada por Belloni (2000, p. 52) está voltada 

para a promoção da “efetividade científica e social da instituição”, baseada na lógica da 

transformação e visa à “[...] construção da qualidade e da excelência não excludentes, 

mediante a identificação dos acertos e das dificuldades com a finalidade de melhoria 

institucional e construção de uma universidade comprometida com o desenvolvimento 

científico e social”. Esta tendência revela a preocupação emancipatória da avaliação, que 

não deixa de considerar os aspectos da qualidade e da excelência, mas estes são 

entendidos como elementos não da promoção de desigualdades entre as instituições, mas 

de garantia da sua capacidade crítica e científica, como contribuição ao desenvolvimento 

social. 

A decisão por uma avaliação transformadora é premissa para a autonomia por 

meio da qual a universidade tem condições de realizar um olhar sobre si mesma, 

possibilitando o enfrentamento dos mecanismos de regulação e controle impostos pelo 

Estado neoliberal avaliador. Como afirmam Paula, Azevedo e Sinder (2004, p. 152), é 

possível que a universidade vivencie uma outra experiência avaliativa; esta democrática 

e emancipatória:  

Uma outra concepção de avaliação da educação superior parte de uma 

visão totalmente oposta: valoriza os processos mais que os produtos, a 

auto-avaliação (sic) das instituições de ensino superior e não apenas a 

avaliação externa vinda das “comissões de especialistas” nomeados 

pelo MEC; pretende ser não apenas reguladora e punitiva, mas 

sobretudo formativa e emancipatória, preservando a identidade e a 

autonomia das instituições; respeitando a sua diversidade e calcando-se 

em vários instrumentos avaliativos utilizados de forma integrada, 

buscando uma visão global de avaliação. Esta proposta valoriza a 
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democracia e a participação ativa dos sujeitos no processo de 

construção do seu projeto de universidade. 

Também segundo Dias Sobrinho (2005b, p. 63), “a avaliação institucional pode 

desenvolver [...] uma nova cultura, fundada na ética da aceitação da diversidade e da 

polissemia, da busca do saber articulado e da compreensão global, enfim, da pedagogia 

da integração, que não seja mera negação de conflitos”. Isso significa entender e tomar a 

avaliação como uma oportunidade de diálogo com a diferença, com a pluralidade de 

vozes, de interesses, de perspectivas, de saberes e de sabores que caracterizam a 

universidade. 

Belloni (2000, p. 40) entende a avaliação institucional como “[...] um instrumento 

para o aprimoramento da gestão acadêmica e administrativa, tanto das instituições quanto 

dos sistemas educacionais, com vistas à melhoria da qualidade e da sua relevância social”. 

Portanto, é possível pensar e admitir a avaliação da universidade para além dos seus 

aspectos quantitativos e voltados para a aferição pura e simples do seu desempenho diante 

dos referenciais de mercado.  

Qualidade é um conceito indiscutivelmente envolvido na avaliação, especialmente 

na avaliação institucional. Quando referida à avaliação de uma instituição como a 

universidade, precisa levar em consideração não somente a forma como é realizada (os 

instrumentos utilizados e a abrangência dos respondentes, por exemplo – eficiência), 

como também a utilização adequada dos seus resultados (eficácia) e a reflexão sobre o 

que representam os resultados dos trabalhos acadêmicos no contexto da comunidade em 

que a instituição está inserida (efetividade social). 

Gatti (2010) discute a qualidade da educação, chamando a atenção para a 

necessidade de um posicionamento filosófico em relação ao papel social a ser 

desempenhado pela mesma, que ultrapassa os limites da aplicação prática no mundo do 

trabalho, por exemplo. Pensar a qualidade na educação, nesse sentido, requer entender 

sua contribuição para o desenvolvimento de aspectos essenciais à existência humana. Isso 

é o que podemos depreender da seguinte passagem: 

A qualidade da educação passa por questões como a existência de uma 

filosofia educacional e pela consciência do papel social da educação – 

não só seu papel instrumental, de utilidade, por exemplo, para o 

trabalho, mas seu papel para a civilização humana, para a constituição 

de valores de vida e convivência, seu papel no desenvolvimento de 

sensibilidades ao outro, ao meio ambiente, às expressões humanas de 

cultura. Portanto, passa por elementos formativos que transcendem, 
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embora não dispensem de modo algum, a aquisição de conhecimentos 

apenas (GATTI, 2010, p. 3). 

Dias Sobrinho (2005b, p. 59-60) reconhece a complexidade do termo qualidade 

quando referido à avaliação da educação, por envolver valores e estar mergulhado “[...] 

em sistemas filosóficos, políticos, éticos e culturais”. Em relação à avaliação da 

instituição, segundo também o autor, o termo qualidade ganha uma dimensão social, 

porque é  

[...] variável conforme os interesses dos grupos organizados dentro e 

fora da universidade. Os juízos de valor a respeito dessa instituição 

poderão divergir conforme os grupos e segmentos considerem que a 

universidade responde ou não às suas respectivas prioridades e 

demandas (DIAS SOBRINHO, 2005b, p. 60). 

 A noção de qualidade é definida, portanto, em determinado contexto social, 

levando-se em conta diferentes interesses. É, ao mesmo tempo, um conceito flexível e 

múltiplo, uma vez que está em construção no seio de sociedades também flexíveis e 

múltiplas. Sua definição, como defende Dias Sobrinho (2005b, p. 60) depende de 

“consensos” e é resultado de “relações de forças”. 

Demo (2012, p. 11 – grifo do autor) afirma que qualidade “[...] aponta para a 

dimensão da intensidade. Tem a ver com profundidade, perfeição, principalmente com 

participação e criação. É mais para o ser do que para o ter”. Esse entendimento, portanto, 

aponta para o aspecto humano da avaliação que envolve a valorização do ser ou do ter e 

compreende um posicionamento ético de consideração à diferença e à diversidade, 

características fundamentais da condição humana. Essa ideia pode ser depreendida 

também da seguinte passagem, onde o autor (DEMO, 2012, p. 14 – grifo do autor) chama 

a atenção para a “qualidade formal”, que pode ser relacionada ao ter e a “qualidade 

política”, que por sua vez pode estar relacionada ao ser: 

Qualidade formal significa a habilidade de manejar meios, 

instrumentos, formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios do 

desenvolvimento. Entre eles, ressaltam manejo e produção de 

conhecimento. 

Qualidade política quer dizer a competência do sujeito em termos de se 

fazer e de fazer história, diante dos fins históricos da sociedade humana. 

É condição básica da participação. Dirige-se a fins, valores e conteúdos. 

[...]. 

É preciso considerar, ainda, que os dois termos são inseparáveis, porque, como 

afirma o próprio autor (DEMO, 2012, p. 14), “[...] não são duas coisas, mas faces do 

mesmo todo” porque “qualidade é [...] questão de competência humana. Implica 
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consciência crítica e capacidade de ação, saber & mudar. Diante da sociedade, pode ser 

resumida em dois desafios: o construtivo e o participativo (DEMO, 2012, p. 19). 

O conceito de qualidade, quando relacionado à avaliação institucional da 

universidade brasileira, na atualidade, ganha a dimensão da produtividade, da 

racionalização, da otimização de recursos, da eficiência da gestão e da eficácia de 

resultados. Esses termos, tradicionalmente utilizados nos setores produtivos, ganham 

destaque no campo educacional e passam a orientar as políticas de avaliação, 

especialmente da educação superior, no contexto de uma sociedade que valoriza, cada 

vez mais, o mercado. Como afirma Chauí (1999, p. 6 – grifo da autora),  

A ‘qualidade’ [...] é definida como competência e excelência cujo 

critério é o ‘atendimento às necessidades de modernização da economia 

e desenvolvimento social’; e é medida pela produtividade orientada por 

três critérios: quanto uma universidade produz, em quanto tempo 

produz, e qual o custo do que produz. 

Coêlho (2003, p. 118) também questiona a visão empresarial utilizada no 

tratamento à universidade brasileira. O autor afirma que “[...] a própria universidade 

pública tem sido vista como uma empresa e sua existência e avaliação submetidas à lógica 

empresarial da relação de custo-benefício”. A esse respeito, ainda, Santos (2000, p. 14) 

declara que 

“[...] a universidade é chamada a realizar uma produção comercial do 

saber, um conhecimento adredemente (propositadamente) planejado 

como um valor de troca, destinado desde a sua concepção [...] a criação 

de um valor mercantil. O conhecimento assim produzido é uma 

mercadoria, sujeito à lei do valor econômico. 

A lógica da produtividade imposta à universidade modifica sua estrutura e 

organização. As mudanças ocorrem em relação a  

[...] encurtamento de prazos para a realização dos estudos de graduação 

e de pós-graduação, bem como a criação de novos cursos e diplomas, 

sobretudo em áreas técnicas, científicas ou que tenham como 

preocupação central a estrutura, o funcionamento e a 

instrumentalização das instituições e da existência humana, nos planos 

individual e coletivo, propondo estratégias para torná-las mais seguras 

e produtivas. Envolvem também a tecnicização dos cursos, do ensino e 

das aulas, em seu conteúdo e em sua forma, através do uso da 

multimídia, dos softwares e de equipamentos diversos. A formação 

superior fica reduzida à formação profissional e esta limita-se ao 

preparo dos estudantes para conquistar um espaço no mercado de 

trabalho, à sua instrumentalização para operar o mundo, fazer funcionar 

a sociedade e a economia (COÊLHO, 2003, p. 119).  

O projeto de universidade implementado nos nossos dias reflete os interesses das 

agências internacionais que orientam a formulação das políticas educacionais nos países 
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em desenvolvimento, como o Brasil. O documento do Banco Mundial (BM, 1995), por 

exemplo, promove o incentivo à diversificação das instituições de educação superior, bem 

como a competitividade entre as mesmas; estimula a ampliação da rede privada de 

educação superior; orienta as universidades públicas a produzirem sua subsistência por 

meio da adoção de mecanismos como a venda dos seus produtos e a cobrança de taxas e 

mensalidades dos seus alunos e incentiva o emprego dos recursos públicos com base em  

critérios de eficiência e produtividade vinculados ao mercado.  

As agências internacionais, por meio de orientações bem específicas, cumprem a 

tarefa de empurrar a universidade dos países em desenvolvimento para o mercado, 

utilizando-se, principalmente, do argumento da qualidade: “[...] os governos podem 

utilizar-se das forças do mercado para melhorar a qualidade e a eficiência do ensino 

superior” (BM, 1995, p. 56 – tradução livre). Em outra passagem do mesmo documento, 

encontramos o seguinte, a respeito dessa ideia: 

A reforma da educação superior e, especialmente, estratégias para 

mobilizar um aumento do financiamento privado no nível superior, por 

meio de compartilhamento de custos e criação de instituições privadas 

pode ajudar os países a liberar recursos públicos necessários para 

melhorar a qualidade e o acesso nos níveis primário e secundário. Por 

essa razão, os empréstimos do Banco Mundial para o ensino superior 

têm outra justificativa importante: apoiar os esforços dos países para 

adotar reformas de políticas que permitam ao setor funcionar de forma 

eficiente com menor custo público (BM, 1995, p. 14 – tradução livre). 

O Banco Mundial (BM, 1996, p. 50 – tradução livre) relaciona, também, a 

qualidade da educação aos resultados obtidos pelos alunos e considera como “um 

importante indicador de qualidade da educação o valor agregado do ensino [...] que 

consiste na aquisição de mais conhecimento para possibilitar o exercício de uma atividade 

geradora de renda”. Essa noção de qualidade estabelece uma relação direta entre 

educação, mercado, produtividade e renda.  

Pautado na noção de qualidade relacionada à produtividade, equidade, eficiência 

e eficácia, o Banco Mundial estimula “[...] o estabelecimento de sistemas de acreditação 

e avaliação do desempenho” (BM, 1995, p. 16 – tradução livre). Isso significa que a 

agência estimula a certificação da qualidade por meio dos mecanismos de controle e 

avaliação. Essa ideia pode também ser encontrada na seguinte passagem: 

Os governos podem credenciar instituições e estabelecer procedimentos 

para reconhecer os graus, diplomas e certificados, ou permitir que esta 

função seja desempenhada por organismos privados de acreditação, 
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como também por associações profissionais (BM, 1995, p. 69 – 

tradução livre). 

É importante ainda destacar que o Banco Mundial orienta a busca da qualidade na 

educação superior por meio de uma forte diversificação do sistema, como ocorre na 

seguinte passagem: 

O Banco apoia também os esforços para diversificar os sistemas de 

educação superior. Pode conceder financiamento para programas de 

curta duração e de educação permanente, universidades abertas e 

instituições que outorgam diplomas e certificas, assim como para criar 

e ampliar o sistema privado de educação superior. A maior parte das 

matrículas de nível superior será absorvida por estas instituições, 

futuramente. Por essa razão, os investimentos do Banco se orientam 

cada vez mais para melhorar a qualidade do ensino que elas oferecem 

(BM, 1995, p. 100 – tradução livre). 

Podemos considerar que a noção de qualidade da educação superior formulada 

pelo Banco Mundial está estreitamente relacionada aos critérios estabelecidos pelo 

mercado. Qualidade, equidade, eficiência, eficácia e produtividade são termos que se 

conjugam na busca do alcance de resultados por instituições cada vez mais 

descaracterizadas de suas funções propriamente educativas. 

A UNESCO (2015, p. 33) define qualidade na educação da seguinte forma: “Uma 

educação de qualidade inclui o desenvolvimento de habilidades, valores, atitudes e 

conhecimentos que possibilitam aos cidadãos construir vidas saudáveis e realizadas, fazer 

escolhas bem informadas e responder a desafios locais e globais”. Esse entendimento 

expressa uma visão também utilitarista da educação como proposta para o alcance da 

felicidade como finalidade da vida humana. Como expressa Mill (2007, p. 59), 

[...] não há na realidade nada desejável que não seja a felicidade. O que 

quer que seja desejado sem representar um meio para alguma finalidade 

além dela própria, e em última análise, para a felicidade, é desejado em 

si mesmo como parte da felicidade, e não desejado em si mesmo até que 

se torne essa parte da felicidade. 

A qualidade na educação, sob essa interpretação, é um meio para se alcançar o 

fim: a felicidade.  A felicidade a ser alcançada por meio da avaliação, por outro lado, é 

coletiva, porque também segundo Mill (2007, p. 51; 56), “a sociedade entre iguais pode 

apenas existir quando se compreende que os interesses de todos devem ser considerados 

igualmente” e “[...] a felicidade de cada um representa um bem para si mesmo e [...] a 

felicidade geral, portanto, um bem para o conjunto de todas as pessoas”. 

Ainda segundo Mill (2007, p. 22), “através da felicidade pretende-se o prazer e a 

ausência de dor; por infelicidade, dor e a privação de prazer. [...] o prazer e a imunidade 
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à dor são as únicas coisas desejáveis [...] ou para o prazer inerente a elas mesmas, ou 

como meios para promoção do prazer e a prevenção da dor”. Nestes termos, podemos 

afirmar que, numa perspectiva utilitarista como propõe a UNESCO (2015), a qualidade 

na educação proporciona o prazer que leva à felicidade coletiva. 

A UNESCO (2015, p. 37) destaca, ainda, que “[...] a qualidade também requer 

sistemas para gerenciamento de professores, governança, além de mecanismos de 

responsabilização e de gerenciamento financeiro público consistente”. Além disso, 

“monitorar a qualidade da educação requer uma abordagem multidimensional, que aborde 

desenvolvimento, contribuição, conteúdos, processos e resultados do sistema (UNESCO, 

2015, p. 64). Segundo Mill (2007, p. 28), 

[...] o teste de qualidade e a regra para avaliá-la em comparação com a 

quantidade é a preferência sentida por aqueles que, por causa de suas 

oportunidades de experiência, por causa também de terem o hábito de 

tomar consciência de si próprios e de praticar a introspecção, estão 

melhor equipados com os meios de comparação. 

Isso significa que, dentro de uma visão também utilitarista da possibilidade de 

aferição da qualidade da educação por meio de processos de avaliação, à luz das 

orientações das agências internacionais, é preciso delegar essa responsabilidade aos 

gestores dos sistemas ou especialistas em avaliação, porque estes são considerados 

possuidores da experiência e dos hábitos de autorreflexão e auto-observação necessários 

à confiabilidade dos resultados do processo de avaliação. Neste caso, cabe um 

questionamento: a autoavaliação pode contribuir para a superação dos limites utilitaristas 

da avaliação institucional da universidade, no sentido de promover a emancipação dos 

avaliados e avaliadores e da própria instituição avaliada, como confronto à perspectiva da 

avaliação conduzida pelos gestores, muitos destes oriundos dos diferentes sistemas 

educacionais e alheios às dinâmicas e características das instituições? 

Dias Sobrinho (2012b. p. 22) aponta para uma definição de qualidade que pode 

nos ajudar a responder a esta questão. O autor afirma que  

A qualidade é uma construção social e histórica, dinâmica e plural. 

Refere-se à sociedade que queremos e produz-se de acordo com os 

sistemas de valores dos grupos humanos. Assim, construir o conceito 

de qualidade educativa, que inclui de forma combinada os critérios de 

excelência, cientificidade e relevância social, diferente contudo de 

outros conceitos como os de orientação mercadológica ou 

economicista, é uma tarefa a ser cumprida pela comunidade 

universitária, embora sempre em termos de consensos relativos. 
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Se a qualidade é uma construção social e histórica, além de provisória, é preciso 

encontrar o seu significado na própria comunidade que a define. Como afirma Leite 

(2005, p. 28), “a qualidade de uma instituição pode, e deve, ser definida por aqueles 

sujeitos que a fazem ser do jeito que ela é, que lhe dão uma cara, que podem definir seu 

perfil e o seu papel”. Se a universidade é a instituição avaliada, para a qual é definido o 

conceito de qualidade, cabe a ela, na formação do consenso entre os integrantes da 

comunidade acadêmica – professores, alunos e técnico-administrativos, assumir a tarefa 

de definir seus parâmetros de qualidade,  com base na sua missão, na sua visão e nos seus 

objetivos institucionais. 
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CAPÍTULO III 

 

“[...] os efeitos produzidos pelas diferentes 

avaliações não são unívocos. Muitas são as 

avaliações, muitos seus usos e muitos os 

efeitos. Em outras palavras, nenhuma avaliação 

jamais é neutra ou inócua. [...] Então, não 

podemos dizer que tanto faz esta ou aquela 

avaliação, ou que é indiferente fazê-la ou não”. 

(José Dias Sobrinho, 2003) 

 

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFF – TRAJETÓRIA DE 

IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO 

Neste capítulo, analisamos como foi estruturada e como vem sendo realizada a 

avaliação no contexto de uma das maiores instituições de educação superior do Brasil – 

a UFF (Universidade Federal Fluminense). Procuramos entender como a Universidade 

tem se posicionado em relação à avaliação institucional, por meio do entendimento do 

percurso de suas ações, do início do processo de implementação até o momento recente.  

Nossa intenção é perceber como uma universidade federal tem se utilizado da 

avaliação institucional como ferramenta de planejamento e gestão, assim como a 

comunidade acadêmica tem feito uso da mesma para reconhecer-se e projetar-se para o 

futuro. Que benefícios a avaliação pode prestar a uma universidade no sentido de torná-

la melhor? Este questionamento é o que buscamos fazer aqui. 

A UFF iniciou sua experiência com a avaliação institucional já nos anos de 1980, 

quando participou do Projeto Galileu e dos acordos de parceria firmados entre o governo 

central e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), os chamados acordos 

MEC/BID. Por força do cumprimento das regras de participação nesses projetos, foi 

obrigada a desenvolver indicadores gerenciais, no momento em que a avaliação 

institucional ainda era pouco discutida, em nosso país. 

Já no início da década de 1990, a UFF desenvolveu ações de avaliação em alguns 

dos seus cursos de graduação, quando a avaliação institucional assumia um protagonismo 
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maior nas discussões em diferentes fóruns acadêmicos. Essa avaliação, no entanto, se 

restringiu a ações pouco estruturadas e pouco sistematizadas. 

A primeira experiência de avaliação mais efetiva da UFF se deu a partir do 

PAIUB, divulgado em 1993. Para o desenvolvimento de ações de avaliação orientadas 

por esse Programa, a Universidade constituiu uma comissão de avaliação, que foi capaz 

de desenhar e apresentar à comunidade acadêmica uma proposta que serviu de base para 

a formulação do primeiro Projeto de Avaliação Institucional da UFF, cujo 

aperfeiçoamento resultou no Projeto de Avaliação Institucional da UFF 2000 (UFF, 

2000); essa que foi a última proposta de avaliação desenvolvida pela comissão 

responsável pela condução do processo na Universidade – a Comissão Permanente de 

Avaliação Institucional da UFF (CPAIUFF), antes do advento do SINAES, em 2004.  

Com a edição do SINAES, a avaliação institucional ganhou maior dimensão e 

visibilidade na Universidade. Por força de lei a CPAIUFF foi transformada em Comissão 

Própria de Avaliação da UFF (CPA-UFF) e novos processos e procedimentos foram 

instaurados para que a avaliação institucional pudesse ser, efetivamente, realizada. Em 

primeiro lugar, a CPA-UFF propôs e fez aprovar, pelo Conselho Universitário, o Projeto 

de Avaliação Institucional da UFF. Depois, foram realizadas ações de sensibilização da 

comunidade acadêmica para a avaliação, elaborados os instrumentos de coleta de dados 

e informações e, finalmente, criado um Sistema de Avaliação Institucional (SAI) que 

disponibiliza os instrumentos, capta e sistematiza as informações em tempo real. A 

avaliação no SAI é realizada por alunos, professores, servidores técnico-administrativos 

e egressos. Uma vez que a Universidade estruturou seu processo de autoavaliação, é 

importante que façamos uma reflexão acerca da apropriação dos seus resultados como 

instrumento de planejamento e gestão institucional, com foco nos cursos de graduação. 

Com o intuito de analisar como a UFF tem se apropriado dos resultados do 

processo de autoavaliação em favor do planejamento e da gestão institucional, visando ao 

desenvolvimento dos cursos de graduação, algumas questões precisam ser formuladas: 

em que medida a avaliação institucional tem servido à melhoria da qualidade dos cursos 

de graduação da UFF? Como se dá a participação da comunidade acadêmica na coleta de 

dados e informações? Como a comunidade acadêmica se apropria dos dados gerados pelo 

processo de autoavaliação?  
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3.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE NO CONTEXTO SOCIAL 

LOCAL E REGIONAL 

A Universidade Federal Fluminense foi criada em 1960 com o nome de 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), instituída pela Lei 

3.848/1960 (BRASIL, 1960). Originou-se da incorporação das seguintes instituições:  

Faculdade Fluminense de Medicina e Escola Fluminense de Medicina Veterinária, 

federalizadas em 1950, Faculdade de Direito de Niterói e Faculdade de Farmácia e 

Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, federalizadas em 1956 e Faculdade Fluminense 

de Odontologia, criada em 1958. A recém-criada universidade ainda agregou outras cinco 

instituições: Faculdade Fluminense de Filosofia, reconhecida em 1951, Escola 

Fluminense de Engenharia, reconhecida em 1957, Faculdade de Ciências Econômicas, 

reconhecida em 1949, Escola de Serviço Social, criada em 1945 e Escola de Enfermagem, 

equiparada em 1947. Naquele momento, contava com 60 docentes, 170 funcionários e 3 

mil alunos (UFF, 2020a, p 13).  

Após a federalização e a incorporação dessas instituições, a então Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ) passou a ser denominada Universidade 

Federal Fluminense (UFF), homologada pela Lei 4.831/1965 (BRASIL, 1965). Seu 

Estatuto foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação, conforme parecer 2/1983, 

homologado por meio da Portaria Ministerial 177 de 02/05/1983 e publicado no Diário 

Oficial da União de 05 de maio de 1983 (UFF, 2020a, p 13).    

A UFF é considerada uma universidade de grande porte e multicampi. Sua sede 

fica situada no município de Niterói-RJ, onde possui três grandes campi:  Valonguinho, 

Gragoatá e Praia Vermelha, além de importantes unidades isoladas localizadas em bairros 

como Centro, São Domingos, Ingá, Santa Rosa e Vital Brasil. Além disso, possui 

unidades acadêmicas em oito municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro – Angra 

dos Reis; Campos dos Goytacazes; Macaé; Nova Friburgo; Petrópolis; Rio das Ostras; 

Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda.  

Além de seus campi e unidades localizados no Estado do Rio de Janeiro, a UFF 

mantém instalações também no Estado do Pará, desde 1972. Lá foi criado o Campus 

Avançado na Região Amazônica, a Unidade Avançada José Veríssimo – UAJV – em 

Óbidos-PA, estendendo suas ações para os Municípios de Oriximiná, Juruti, Terra Santa 
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e Faro.  Possui um total de 3.788.734m² de área física, entre a sede, em Niterói, e as 

demais localidades. Desse total, 334.775m² são de área construída (UFF, 2020b, online).  

Atualmente, a UFF é constituída por 42 Unidades de Ensino, sendo 25 Institutos, 

10 Faculdades, 6 Escolas e 1 Colégio de aplicação que atende à educação básica. São, ao 

todo, 124 Departamentos de Ensino, 125 Cursos de Graduação presenciais e 6 Cursos de 

Graduação a distância oferecidos em 28 polos da Universidade Aberta do Brasil, no 

âmbito de um Consórcio que reúne as universidades públicas estaduais e federais do Rio 

de Janeiro – o Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CEDERJ) (UFF, 2020b, online). 

Na Pós-Graduação Lato Sensu, a UFF contava, em 2018, com 154 cursos de 

especialização e 45 programas de Residência Médica. Já na Pós-Graduação Stricto Sensu 

possuia 76 programas de Pós-Graduação e 122 cursos, dos quais 40 de Doutorado, 62 de 

Mestrado Acadêmico e 20 de Mestrado Profissional (UFF, 2020b, online).  

A adesão, em 2008, ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI) representou uma oportunidade de crescimento à 

Universidade. Segundo os dados do Censo da Educação Superior de 2018 (UFF, 2020b, 

online), a UFF assumiu a liderança entre as grandes universidades federais na oferta de 

vagas e nas matrículas nos cursos de graduação, entre presencial e a distância. O gráfico 

1 mostra a abrangência da UFF na oferta de vagas na graduação, no ano de 2018, entre 

os diferentes municípios e regiões do Estado do Rio de Janeiro. 

GRÁFICO 1 – Oferta de vagas nos cursos de graduação da UFF, presencial e a 

distância, em 2018 

 

Fonte: UFF, 2020b, online 



130 

A comunidade acadêmica da UFF, em 2018, contava com mais de 76.000 pessoas. 

Eram 3.363 professores e 4.662 técnico-administrativos em exercício, 45.763 alunos 

matriculados nos cursos de graduação presenciais e a distância, 8.253 alunos matriculados 

na pós-graduação Stricto Senso, nos cursos de mestrado, doutorado e mestrado 

profissional das diferentes áreas do conhecimento (UFF, 2020b, online). Já nos cursos de 

pós-graduação Lato Sensu estavam matriculados 14.000 alunos (UFF, 2020a, p 53). 

Em relação ao número de concluintes, a UFF formou 5.752 alunos de graduação, 

em 2018, entre os cursos presenciais e a distância. Em consequência disso, obteve a Taxa 

de Sucesso na Graduação (TSG) de 60,05% (UFF, 2020b, online). Como em 2015 a 

mesma taxa era de 42,62% (UFF, 2020b, online), verificamos que a instituição vem 

empreendendo esforços no sentido de melhorar os seus resultados. É importante destacar 

que, entre as universidades federais que mais diplomaram na graduação, a UFF ficou na 

terceira posição, incluindo os cursos presenciais e a distância, segundo o Censo da 

Educação Superior de 2018 (INSTITUTO, 2019, online), conforme demonstra o gráfico 

2. 

GRÁFICO 2 – Alunos formados na graduação das universidades federais que 

mais diplomaram em 2018 

 

Fonte: UFF, 2020b, online 

Em relação à avaliação externa, destacamos o desempenho da UFF no ENADE e 

nos conceitos relativos à pós-graduação Stricto Sensu. No ano de 2018, a UFF se destacou 

no resultado do ENADE, entre todas as universidades públicas não só do Estado do Rio 

de Janeiro, como também da região Sudeste e do Brasil. Obteve 46% dos seus cursos com 
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conceito 4 e o mesmo percentual com conceito 5, enquanto as públicas do Estado do Rio 

de Janeiro tiveram 45,2% dos seus cursos com conceito 4 e 39,7% com conceito 5. Já as 

públicas da região Sudeste ficaram com 36,8% dos seus cursos com conceito 4 e 28,4% 

com conceito 5, enquanto as públicas do Brasil tiveram conceito 4 em 33,7% dos seus 

cursos e conceito 5 em 20,8% dos mesmos (INSTITUTO, 2019a, online). Estas 

informações podem ser observadas nos gráficos expostos na figura 1 abaixo:  

FIGURA 1 – Conceito ENADE 2018 da UFF – comparativo públicas do Estado 

do Rio de Janeiro, região Sudeste e Brasil 

 

Fonte: UFF, 2020a, p. 47 

Em relação à pós-graduação Stricto Sensu, a avalição externa realizada, 

quadrienalmente, pela CAPES aponta que entre o período de 2017 a 2019 houve uma 

forte concentração (46%) dos programas no conceito 4, que varia entre 2 e 7. Esse valor 

indica que a instituição encontra-se numa boa situação em relação à pós-graduação, até 

porque a média de conceito 5, nesse período, é de 14,3%. Essas informações estão 

expostas na tabela 1. 
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TABELA 1 – Conceito dos programas de pós-graduação da UFF entre 2017 e 

2019 

CONCEITO 2017 2018 2019 % 

2 0 0 0 0% 

3 24 18 17 29,3% 

4 29 32 32 46% 

5 11 9 9 14,3% 

6 3 8 8 9,4% 

7 1 1 1 1% 

Total 68 68 67 100% 

Fonte: UFF, 2020b, online 

A UFF tem prestado uma importante contribuição à sociedade local, regional e até 

nacional, ao participar de programas de ações afirmativas, com vistas a dar apoio aos 

alunos dos cursos de graduação. No segundo semestre de 2018, a instituição possuía 3.430 

alunos matriculados na reserva de vagas para candidatos originários da educação básica 

pública, 7.819 matriculados nas cotas étnicas, 124 na reserva de vagas para pessoas com 

deficiências e 2.914 contemplados pelo programa de reserva de vagas para cotas sociais 

e renda familiar. Em relação ao apoio social e permanência na Universidade, 188 alunos 

de graduação possuíam auxílio para alimentação, 172 para moradia, 101para transporte e 

374 contavam com a bolsa permanência (UFF, 2020b, online).  

 

3.2 OS PREÂMBULOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL FLUMINENSE 

A experiência com a avaliação institucional, na UFF, teve início mesmo antes do 

advento do PAIUB, em 1993. O protagonismo da instituição suscitou, inclusive, sua 

participação, por meio de representantes indicados pela administração central, na 

formulação do PAIUB, ao longo dos anos de 1992 e 1993. 

A iniciativa de avaliação da instituição se pautou, desde o início, por uma 

preocupação com o planejamento institucional. Daí, a necessidade de estabelecer critérios 

e instrumentos de coleta de dados mais adequados ao entendimento da instituição, 

visando a utilizar a avaliação como instrumento de gestão e de planejamento do 
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desenvolvimento institucional. Além disso, percebemos a preocupação dos envolvidos 

com a avaliação institucional quanto à participação da comunidade acadêmica, para que 

os resultados da avaliação pudessem expressar não só a opinião, mas os sentimentos de 

todos em relação à Universidade. Esta ideia está expressa no depoimento do(a) 

coordenador(a) de CAL E participante da pesquisa: “Todos os segmentos devem estar 

envolvidos na avaliação institucional, para que possam compreender, discutir e dar 

consequência aos seus resultados” (Informação obtida na pesquisa de campo). Mesmo 

tendo como propósito envolver a comunidade acadêmica no processo avaliativo, tem a 

Universidade conseguido sucesso na participação do seu maior segmento – os estudantes? 

Mais adiante trabalharemos esta questão. 

As primeiras ações de avaliação da instituição foram de iniciativa dos cursos de 

graduação. Não foram muitos os cursos envolvidos nesse momento, dentre eles os de 

“Física, Economia, Matemática e Administração” (PALHARINI et al., 2003, p. 93) que, 

na verdade, se restringiram à análise de poucas dimensões institucionais, de forma 

assistemática. Essas ações de avaliação podem ser reconhecidas como iniciativas de 

controle do desempenho, diante da experiência bem mais estruturada e sistemática 

verificada na pós-graduação, sob a orientação dos padrões da CAPES. 

Como participante do Projeto Galileu e do acordo MEC/BID, na década de 1980, 

a UFF já começou a ser submetida a exigências de avaliação. O Projeto Galileu era 

apoiado pela SESu e tinha como propósito desenvolver mecanismos de elaboração de 

indicadores gerenciais nas IES. Já o acordo MEC/BID destinava-se ao provimento de 

recursos a um grupo de universidades federais, visando a possibilitar a expansão dos 

campi e a solução de problemas de infraestrutura neles existentes, oriundos de sua 

implantação, nas décadas anteriores (PALHARINI et al., 2003).  

Para cumprimento do acordo MEC/BID, a Universidade deveria conduzir um “[...] 

projeto de avaliação articulado em quatro fases: avaliação de contexto, avaliação 

contínua, global e de impacto” (PALHARINI et al., 2003, p. 94). Para a execução desse 

projeto, a UFF contratou diversas consultorias, inclusive com a participação de técnicos 

estrangeiros, resultando na produção de vários anuários estatísticos, sob a coordenação 

da então ASPLAN (Assessoria de Planejamento), com o objetivo de gerar dados 

quantitativos sobre o desempenho da instituição, como subsídio ao planejamento 

institucional.  
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Também no contexto do cumprimento do acordo MEC/BID foram produzidos os 

primeiros estudos sobre evasão na graduação. Isso para subsidiar a reformulação de 

políticas de pessoal e a capacitação docente. Além disso, foram realizados alguns estudos 

com fins diagnósticos, com vistas à racionalização administrativa, sem maiores 

consequências para a reestruturação da Universidade. O que de concreto e perene resultou 

desse período foi o mecanismo de avaliação de desempenho dos servidores técnico-

administrativos que, mesmo sofrendo algumas modificações, permaneceu na estrutura da 

instituição até os dias atuais (PALHARINI et al., 2003). 

 

3.3 O DESENVOLVIMENTO DO PAIUB, NA UFF  

A UFF obteve um protagonismo na área da avaliação institucional quando, na 

década de 1990, participou da elaboração do PAIUB. Representantes institucionais 

indicados pela então PROAC (Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos) integraram a 

Comissão Nacional de Avaliação que, trabalhando na proposta apresentada pela 

ANDIFES, sugeriu o PAIUB (PALHARINI et al., 2003). Essa participação da 

Universidade na formulação de uma proposta nacional de avaliação para as IFES revelou 

o compromisso assumido pela instituição com a ANDIFES e com uma proposta de 

avaliação autônoma e democrática, afirmando o seu compromisso com a defesa da 

autonomia universitária. Esse fato também evidenciou a fidelidade da Universidade ao 

compromisso assumido com a avaliação institucional junto ao FORGRAD (Fórum de 

Pró-Reitores de Graduação), quando lá já havia apresentado as primeiras experiências de 

avaliação conduzidas por alguns dos seus cursos de graduação.  

Demonstrando sua intenção de conduzir, com autonomia, um processo de 

avaliação institucional, a UFF constituiu, em 1996, sua primeira comissão de avaliação 

institucional – a Comissão de Avaliação Institucional da UFF, subordinada à então Pró-

Reitoria de Assuntos Acadêmicos. Essa comissão apresentou à comunidade uma proposta 

de avaliação elaborada com base nos princípios do PAIUB, que ficou conhecida como 

Projeto de Avaliação Institucional da UFF (PAIUFF) e resultou no “Projeto de avaliação 

da Universidade Federal Fluminense”, elaborado em 1996 (UFF, 1996). 

O documento (UFF, 1996) apresenta como objetivo da avaliação institucional 

promover “[...] uma reflexão em torno da realidade de suas atividades (da UFF), para 

implementar ações que contribuam diretamente na melhoria de sua qualidade” (UFF, 
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1996, p. 4). O procedimento metodológico proposto no documento previa as seguintes 

etapas de desenvolvimento do projeto de avaliação: sensibilização da comunidade 

acadêmica para a avaliação; análise de documentos produzidos pela própria UFF e por 

outras universidades, relativos à avaliação, com vistas a subsidiar o processo de avaliação 

e a elaboração dos instrumentos de coleta de dados; elaboração e aplicação dos 

instrumentos de coleta de dados; levantamento dos dados com vistas ao diagnóstico 

institucional; organização e análise dos dados e discussão dos resultados, visando a dar 

consequência ao processo de avaliação, por meio da reflexão acerca dos pontos que 

deveriam ser reformulados e daqueles que poderiam ser consolidados (UFF, 1996).    

Em 1997, para dar um caráter mais institucional à avaliação e para atender ao 

Edital 02/96 do PAIUB/MEC/SESu, a UFF reorganizou a Comissão de Avaliação 

Institucional e a transformou em CPAIUFF (Comissão de Avaliação Institucional da 

Universidade Federal Fluminense), esta com representação de todos os Centros 

Universitários e todas as Pró-Reitorias. Mesmo assumindo essa nova configuração, a 

Comissão continuou vinculada e subordinada à Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos. 

Por essa razão, passou a desenvolver um trabalho mais voltado para os cursos de 

graduação (PALHARINI et al., 2003). 

A reestruturação da Comissão, a legitimação conferida pelo PAIUB e os recursos 

oriundos do Programa Nacional possibilitou um significativo avanço no processo de 

avaliação da Universidade, naquele momento, quando foram instaladas subcomissões nos 

Centros Universitários, em diferentes órgãos administrativos e nos Colegiados de alguns 

cursos de graduação. A Comissão Central encarregou-se da produção de trabalhos com a 

sistematização de dados, visando a garantir a confiabilidade dos dados necessários ao 

processo avaliativo (PALHARINI et al., 2003).  

Junto à produção dos dados estatísticos, também foram realizados estudos de 

caráter mais pontual e qualitativo, como os relativos às causas da evasão, aos egressos 

dos cursos de graduação, ao reconhecimento da estrutura administrativa da Universidade, 

à distribuição dos docentes e técnico-administrativos e à implantação do RAD (Relatório 

de Atividades Docentes) – sistema que passou a registrar a produção acadêmica e as ações 

realizadas pelo corpo docente da universidade (PALHARINI et al., 2003). Esses estudos 

possibilitaram oferecer à Comunidade Acadêmica informações de caráter mais amplo 

acerca da UFF, ampliando as possibilidades do seu conhecimento. 
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É possível constatar que, neste primeiro momento do processo de avaliação 

realizado no âmbito do PAIUB, a produção dos dados e informações referentes às 

atividades de ensino e administrativas não tiveram um crescimento tão significativo 

quanto o verificado na produção dos dados quantitativos e dos estudos pontuais. Isso se 

deu pela ausência de um efetivo investimento financeiro nas atividades de avaliação e 

pela implantação do Exame Nacional de Cursos, editado já em 1996, além da Avaliação 

das Condições de Oferta da Graduação (PALHARINI et al., 2003). Essas medidas 

provocaram desmobilização no processo de autoavaliação, devido ao questionamento que 

a comunidade universitária passou a fazer em relação à política de avaliação das 

instituições de educação superior, cada vez mais focada na avaliação externa, gerando 

certa disputa, no interior da Universidade, em torno da avaliação. Como afirma Dias 

Sobrinho (2005a, p. 17), a avaliação “[...] é um campo em disputa, dentro e fora do âmbito 

propriamente educacional”. Isso implica em pensar a avaliação a partir de diferentes 

paradigmas.  

As providências do governo central de implantar procedimentos externos de 

avaliação produziram a desmobilização do processo avaliativo e um grande 

questionamento interno em relação a um possível cumprimento, pela Universidade, de 

uma agenda de avaliação imposta pelo MEC, sem a necessária reflexão da própria 

instituição acerca das suas condições físicas e materiais, necessárias ao seu pleno 

desenvolvimento. Essa tensão prejudicou os trabalhos das subcomissões constituídas por 

unidade acadêmica, impedindo-as de funcionar em sua plenitude, razão pela qual uma 

análise mais qualificada do trabalho da Universidade em suas atividades acadêmicas 

acabou sendo inviabilizado. 

O primeiro grande relatório produzido pela Comissão se deu em 1998. Nele, foram 

apresentadas as informações a respeito das atividades realizadas até aquele momento e 

uma série de recomendações à Reitoria, para que o PAIUFF pudesse adquirir maior 

consistência. Dentre essas recomendações, estava a de que a UFF instituísse um sistema 

unificado para consolidação das informações institucionais. Isso porque havia sido 

constatado que, embora os diferentes órgãos da Universidade estivessem produzindo 

informações cada vez mais consistentes, estas ainda encontravam-se muito dispersas 

(PALHARINI et al., 2003). 

Em 1999, no início da gestão do prof. Cícero Mauro Fialho no comando da 

Reitoria, a CPAIUFF sofreu um processo de reorganização, para que pudesse tornar-se 
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mais ágil e conduzir, com maior eficiência e eficácia, o processo interno de avaliação, 

ampliando os procedimentos para a área acadêmica. Isso fez com que fosse reaberta a 

discussão acerca do tipo de avaliação que seria implantada na UFF (PALHARINI et al., 

2003). 

Para subsidiar a discussão acerca de como a Universidade conduziria o processo 

de autoavaliação, a CPAIUFF elaborou e fez circular, em 1999, o documento intitulado 

“Anteprojeto de Avaliação Institucional”, que se constituiu num documento elaborado 

pela Comissão e revelava as orientações para o processo de avaliação institucional. Nele, 

continha a preocupação com uma avaliação que cumprisse com a função de busca pela 

melhoria da qualidade institucional, valorizando a sua relação com o contexto social: “[...] 

estamos considerando a Avaliação como uma ferramenta facilitadora da melhoria 

institucional, no que tange às suas dimensões internas e às suas relações com a Sociedade” 

(PALHARINI, 1999, p. 4). Por outro lado, ficou evidente a preocupação com uma 

avaliação voltada para o processo de conhecimento da própria instituição. A esse respeito, 

encontramos em Palharini et al. (2003, p. 97-98): 

[...] o objetivo da Avaliação deveria provir primeiramente de dentro da 

instituição, isto é, de uma vontade de melhorar e de buscar um elevado 

padrão de qualidade. [...] assume-se como pressuposto que o interesse 

fundamental da instituição é estar bem em si mesma e não o aspecto 

competitivo, ou, então, simplesmente cumprir mínimos para receber 

uma aprovação interna. Trata-se, portanto, de buscar máximos para a 

realização das funções institucionais ou de melhorar sempre, em busca 

de um ideal de universidade de qualidade.  

A avaliação tinha como pressuposto, então, a integração, na ação, dos diferentes 

agentes e as diferentes compreensões do que era a própria instituição, em suas 

contradições. Havia, nesse momento, na comunidade acadêmica, a predominância da 

ideia de uma Universidade relativamente recente, uma vez que fora constituída na década 

de 1960. Também não havia, na instituição, a definição de um plano de desenvolvimento 

institucional e um projeto político-acadêmico e pedagógico. Por outro lado, era possível 

constatar uma relativa dispersão física de suas unidades, agregadas em campi na cidade 

de Niterói e em algumas cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro. Avaliar a UFF, 

então, significava, naquele momento, “[...] reconhecê-la. Tratava-se de promover a 

realização de um diagnóstico amplo que produzisse, por sua vez, subsídios para a 

formulação de um projeto de transformação de sua realidade institucional” (PALHARINI 

et al., 2003, p. 98).  
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O projeto de transformação implica na formulação de juízos de valor que possam 

servir ao entendimento do que realmente é a instituição, possibilitando potencializar a sua 

transformação. Como afirma Dias Sobrinho (2005a, p. 15), 

Toda avaliação opera com valores, nenhuma avaliação é desinteressada 

e livre das referências valorativas dos distintos grupos sociais. Toda 

avaliação se funda em alguns princípios, está de acordo com 

determinadas visões de mundo e busca produzir certos efeitos, ainda 

que esses pontos de partida, ideologias e objetivos nem sempre estejam 

claramente explicitados. 

Essa ideia está presente, no documento, da seguinte forma: 

[...] a avaliação, em sua plenitude, deve estimular, desafiar e provocar 

transformações, sobretudo naqueles que se agarram à estabilidade para 

não crescer. Concebê-la, deste modo, não implica em desprezar os 

dados quantitativos. A questão fundamental, no que se refere ao uso 

desses procedimentos, diz respeito a sua relevância para a formulação 

de juízos de valor. Estes, por sua vez, devem necessariamente iluminar 

as mudanças no processo de aperfeiçoamento institucional 

(PALHARINI, 1999, p. 9). 

A avaliação também deveria proporcionar a oportunidade de identificação dos 

“[...] impedimentos locais e institucionais à realização plena das atividades acadêmicas, 

visando à maximização do potencial da instituição, de modo a oferecer sempre uma 

educação de qualidade” (PALHARINI et al., 2003, p. 98). Embora o documento 

(PALHARINI, 1999) não definisse o conceito de qualidade, o seu texto expressava a 

preocupação de a Universidade estar preparada para o cumprimento de sua função 

primeira: a execução de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando as 

demandas, os anseios e as expectativas da sociedade. A esse respeito, Dias Sobrinho 

(2005a, p. 15) afirma que  

Toda avaliação corresponde e quer servir a uma certa concepção de 

educação que, por sua vez, está integrada a uma ideia de sociedade. 

Desse modo, a avaliação é um fenômeno ético-político. Direta ou 

indiretamente, afeta a todas as pessoas, na medida em que diz respeito 

a toda uma sociedade. E também tem um caráter prospectivo; é um 

processo de construção do futuro. 

Para a execução do processo de autoavaliação, o anteprojeto (PALHARINI, 1999) 

previa a reestruturação da CPAIUFF, ampliando a representação de diferentes órgãos e 

instâncias da Universidade. A Comissão seria assim composta (PALHARINI, 1999, p. 

7): o presidente, indicado pelo Reitor; 1 representante de cada uma das 4 Pró-Reitorias; 1 

representante da ASPLAN; um representante do Conselho Universitário (CUV); 3 

representantes dos chefes de Departamentos escolhidos pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa (CEP); 3 representantes dos coordenadores de curso escolhidos pelo Fórum de 



139 

Coordenadores de Curso; 1 representante dos servidores técnico-administrativos 

escolhido pelo sindicato da categoria; um representante dos professores também 

escolhido pelo sindicato dos docentes e 1 representante dos alunos escolhido pelo 

Diretório Central dos Estudantes (DCE).  

A Comissão ganhava, então, a representação dos mais importantes órgãos da 

gestão superior da Universidade, ao mesmo tempo em que também passava a contar com 

a participação do órgão deliberativo superior, dos servidores técnico-administrativos, dos 

docentes e dos alunos. Essa composição buscava, então, fortalecer e legitimar a 

Comissão, tornando-a mais capaz de conduzir o processo de autoavaliação.  

Em relação às atribuições da Comissão, o documento (PALHARINI, 1999) 

estabelecia que ela deveria estar encarregada de   

Propor aos Conselhos Superiores diretrizes para o processo de 

Avaliação Institucional. Acompanhar e emitir parecer sobre o 

desenvolvimento das atividades pela Comissão Operacional. Definir as 

Questões Avaliativas. Homologar relatórios de avaliação por Unidade 

Referência. Definir Comissões de Avaliação Externa, por Unidade 

Referência. Elaborar relatório de auto-avaliação da Universidade. 

Propor aos Conselhos Superiores a Comissão de Avaliação Externa 

para a UFF (PALHARINI, 1999, p. 7). 

Podemos perceber que havia, por parte da Comissão responsável pela condução 

do processo de avaliação institucional, na UFF, uma clara intenção de torná-lo menos 

burocrático e mais democrático e participativo, na medida em que a CPAIUFF assumia 

atribuições propositivas e deliberativas, inclusive compartilhadas com o órgão colegiado 

superior da instituição – o CUV. Por outro lado, o anteprojeto previa a criação de uma 

comissão operacional de apoio à CPAIUFF, com a finalidade de “Implementar e executar 

o processo de Avaliação Institucional, envolvendo as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão” (PALHARINI, 1999, p. 7). 

A comissão operacional deveria ser composta por membros indicados pelo 

presidente da CPAIUFF, dentre eles “Professores e Servidores Técnico-Administrativos, 

em tempo integral e parcial” (PALHARINI, 1999, p. 7). Já para a operacionalização do 

processo de avaliação nas Unidades Referência de Avaliação, deveriam ser instaladas 

subcomissões. A esse respeito, o documento fazia a seguinte menção: “Cada Unidade 

Referência ou órgão administrativo constituirá uma subcomissão, encarregada da 

avaliação no âmbito das atividades que desenvolve” (PALHARINI, 1999, p. 7). 
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Por Unidades Referências de Avaliação, o documento (PALHARINI, 1999) 

definia que fossem as unidades acadêmicas e seus projetos de interiorização, as escolas 

agrícolas que àquele momento integravam a estrutura da Universidade,  os departamentos 

e escolas existentes no interior e dimensões institucionais, como os três conselhos 

superiores (CUV, CEP e Conselho de Curadores (CUR), os Conselhos dos Centros 

Universitários, atualmente extintos, as Plenárias Departamentais, os Colegiados dos 

Cursos de Graduação, os Colegiados das Unidades Acadêmicas, o Núcleo de 

Processamento de Dados (NPD), atual Superintendência de Tecnologia da Informação 

(STI), o Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), a Editora da UFF  (EdUFF) , a 

Prefeitura do Campus, atual Superintendência de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio e 

as Pró-Reitorias que, à época, eram quatro: Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos, Pró-

Reitoria de Planejamento, Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação. 

Para subsidiar as Unidades Referência em sua tarefa de avaliação, o anteprojeto 

previa a elaboração, pela Comissão Operacional, em conjunto com as comissões locais e 

as Pró-Reitorias, de “Cadernos de Referências para Auto-avaliação” (PALHARINI, 1999, 

p. 12 – grifo do autor). Estes cadernos deveriam conter: 

[...] as Questões Avaliativas, séries históricas dos indicadores do 

PAIUB, informações relativas a exigências da Comissão de 

Especialistas do MEC, infra-estrutura, bibliotecas, recursos humanos, 

informações gerais sobre a avaliação do docente pelo discente, perfil 

sócio-econômico dos ingressantes, e outras informações disponíveis. 

Outro aspecto a ser destacado, no documento, são as “questões avaliativas” que 

deveriam compor o “Caderno de Referências”. Essas questões eram entendidas, no 

anteprojeto, como necessárias à explicitação do foco da avaliação e direcionamento do 

juízo de valor que deveria ser emitido tanto sobre o mérito quanto sobre a relevância das 

atividades desenvolvidas por cada Unidade de Referência avaliada. Para a formulação das 

“questões avaliativas”, o anteprojeto (PALHARINI, 1999, p. 11) indicava uma série de 

temas a partir dos quais estas questões deveriam ser formuladas e estabelecidos os 

critérios para aceitação de respostas. Estes temas eram os seguintes: 

Políticas de ensino, pesquisa e extensão. Valorização destas atividades. 

Políticas de desenvolvimento de recursos humanos. Relações com a 

pós-graduação. 

Articulação graduação, pós-graduação e extensão. 

Projeto pedagógico, estrutura curricular, perfil profissional, estágios, 

pesquisa, desempenho docente e compromisso social. 

Infra-estrutura acadêmica e administrativa. 
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Organização funcional (aspectos impeditivos e facilitadores da 

estrutura organizativa). 

Estratégias de ação (setorial e geral), apontando ações previstas para 

superação. 

Juízo da sociedade sobre as atividades e visibilidade social das ações da 

UFF. 

Relações com o Estado; com as agências de fomento; relações com a 

sociedade civil; integração com a comunidade local e/ou regional; 

relações internacionais; relações com o 1º e 2º graus (atuais ensino 

fundamental e médio) de ensino. 

Regime de parcerias e captação de recursos; implicações da 

complementação salarial. 

Políticas de integração à vida acadêmica e vida cultural. 

Acompanhamento de egressos. 

Políticas de acesso e vestibular. 

 Os temas propostos para a formulação das questões avaliativas indicavam a 

abrangência da avaliação e o não privilegiamento de instâncias avaliativas. Como 

encontramos no documento (PALHARINI, 1999, p. 7), 

Estamos ainda na ótica da Avaliação Institucional, tratando no mesmo 

nível de privilegiamento os cursos de graduação, pós-graduação, as 

atividades de pesquisa, extensão e gestão, e tomando como referencial 

do processo as Unidades, Escolas, Faculdades e/ou Institutos da 

Universidade, além dos diferentes órgãos de deliberação e gestão. 

A perspectiva da abrangência, na avaliação institucional, contribui para o 

incentivo à participação, evitando-se um processo voltado para a simples coleta de dados 

quantitativos. No entendimento de Dias Sobrinho (2003a, p. 43 – grifo do autor),  

A comunidade universitária deve participar institucionalmente desse 

processo tanto nas discussões sobre a concepção, as finalidades e o 

desenho da avaliação, quanto no levantamento e organização das 

informações e dados quantitativos, nas pesquisas, interpretações e 

valorações de caráter qualitativo.  

Por outro lado, a abrangência também permite a realização de uma análise 

qualitativa capaz de dar conta das especificidades da instituição e envolver os seus 

participantes no entendimento das reais condições institucionais e na tomada de decisões 

com vistas à transformação da instituição. A esse respeito, encontramos no documento 

(PALHARINI, 1999, p. 5): 

O papel da Avaliação [...] vai além de uma posição supostamente 

científica e meramente voltada para a coleta de informações de modo a 

envolver aspectos humanos, políticos, socioculturais e contextuais. 

Trata-se de adotar uma abordagem voltada para os participantes. Nela, 

as características mais importantes, em contraposição aos processos de 

orientação técnica, são a ênfase visando a revelar os valores intrínsecos 

do programa e a natureza formativa. Isso implica em centrar a avaliação 

nas questões de interesse das diversas audiências e no envolvimento dos 
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participantes, visando à tomada de decisões para reformulação ou 

transformação institucional. 

  Para o necessário envolvimento da comunidade acadêmica no processo de 

avaliação institucional, o anteprojeto (PALHARINI, 1999, p. 8) previa as seguintes ações: 

Retomar o processo de Sensibilização e garantir sua continuidade, 

através de: palestras, debates, seminários, visitas a Departamentos, 

colegiados, diretórios e sindicatos locais, além da permanente 

comunicação com a comunidade sobre o andamento do processo e seus 

resultados. 

Após sua conclusão, o documento foi divulgado a todas as instâncias da 

Universidade, visando a dar amplo conhecimento e obter a participação de todas as 

categorias na sua discussão. Essa foi a forma inicialmente encontrada para tornar possível 

a participação de um número expressivo de pessoas na sua execução. Os integrantes da 

comissão de avaliação acreditavam que poderiam obter a adesão da comunidade 

acadêmica, uma vez ela compreendendo a proposta do anteprojeto e a necessidade de a 

Universidade conhecer-se, com vistas a promover as ações necessárias a sua 

transformação; entendiam a necessidade de envolver toda a comunidade acadêmica no 

processo avaliativo porque “quanto mais ampla e dedicada a participação dos atores 

universitários, mais significativo poderá ser o processo de auto-avaliação (sic) em termos 

educativos” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 43). 

Dando respaldo e oficialidade ao anteprojeto, o Conselho Universitário aprovou 

os princípios da proposta, em setembro de 1999, segundo os quais o Projeto de Avaliação 

Institucional da UFF (PAIUFF) deveria ser construído. Vale destacar alguns desses 

princípios presentes na Decisão UFF/CUV nº 38/99 (UFF, 1999b):  

a) Aprovar a realização da Avaliação Institucional através de processos 

de auto-avaliação (sic) e de avaliação externa, tendo como referência 

fundamental a “reflexão e ação” sobre as atividades desenvolvidas no 

âmbito da UFF, bem como sobre as condições em que esta produção se 

materializa, tomando para isto como eixos centrais as relações entre 

Universidade e Sociedade, Universidade e Produção do Conhecimento 

e as Relações Institucionais de Poder. 

b)  Que o Relatório Geral do Processo de auto-avaliação (sic) e a 

composição sugerida para a Comissão de Avaliação Externa Geral fosse 

encaminhada para apreciação e pronunciamento do CUV. 

[...] 

d) Realizar um Seminário Universitário, sob a coordenação da 

CPAIUFF, com vistas a discutir e aperfeiçoar, através de um processo 

participativo, os procedimentos de avaliação a serem oportunamente 

propostos por esta Comissão. 

e) Realizar o processo de avaliação em todas as Unidades 

Universitárias, nos principais órgãos da administração universitária e 

de deliberação institucional. 
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[...] 

g) Garantir prioridade institucional no fornecimento das informações 

necessárias para a realização da Avaliação Institucional. 

Podemos verificar que, ao respaldar o processo de avaliação institucional, na UFF, 

o Conselho Universitário, órgão máximo de deliberação da Universidade, procurou 

garantir que esta fosse realizada com transparência, que valorizasse a autoavaliação e o 

processo de reflexão sobre as reais condições de produção do trabalho acadêmico, tendo 

como referência as relações da instituição com a sociedade, com a produção do 

conhecimento e com as próprias relações de poder constituídas em seu interior. Isso 

demonstra o compromisso com uma avaliação consequente, institucional e socialmente 

referenciada. Portanto, capaz de produzir benefícios à instituição. 

Outro aspecto a ser destacado é a preocupação dos integrantes do Conselho 

Universitário em conhecer o relatório do processo de autoavaliação, bem como o perfil 

dos integrantes da comissão de avaliação externa. Esse aspecto revela uma relativa 

autonomia dada à comissão de avaliação. Por outro lado, no entanto, evidencia a 

valorização do diálogo a ser mantido pela Universidade com a sociedade e a 

intelectualidade, isto é, com a produção do conhecimento, ao expor sua autorreflexão a 

uma comissão de avaliação externa que, composta por membros da academia, poderia 

contribuir para o processo de análise e reflexão, a partir do referencial de suas congêneres. 

A realização de um seminário de divulgação, discussão e aperfeiçoamento da 

proposta de avaliação formulada pela CPAIUFF é outra preocupação evidenciada pelos 

membros do Conselho Universitário. Nela está impressa a ideia da necessidade do 

respaldo da comunidade acadêmica ao processo de avaliação institucional, para que este 

pudesse adquirir confiabilidade e ampla participação. 

A realização do processo de avaliação em todas as unidades acadêmicas, órgãos 

da administração e de deliberação é outro aspecto presente na Decisão do Conselho 

Universitário. Isso deixa transparecer a preocupação com a globalidade, com a 

abrangência do processo, que não deve concentrar-se em determinados aspectos 

institucionais, para que possa revelar tanto os aspectos positivos quanto os passíveis de 

ação intervencionista, em todas as áreas de atuação da instituição. Como defende Belloni 

(1999, p. 42), 

[...] a avaliação é global, porque envolve todas as atividades e instâncias 

da instituição ou do conjunto de instituições do sistema, seus sujeitos e 

seus ‘produtos’, isto é, o conhecimento, a interpretação de mundo, os 

cidadãos que forma, e os profissionais que qualifica.  
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Por fim, a Decisão do Conselho Universitário estabeleceu a prioridade 

institucional no fornecimento das informações necessárias à realização da avaliação. Essa 

apresentava-se como condição fundamental para o sucesso da avaliação, uma vez que 

sem as informações institucionais o processo de reflexão não poderia ser realizado. 

O anteprojeto discutido no Conselho Universitário serviu de base para a 

formulação de um novo projeto de avaliação institucional para a Universidade Federal 

Fluminense. Esse projeto passou a chamar-se Projeto de Avaliação Institucional da UFF 

2000 (UFF, 2000) e foi sistematizado e conduzido pela Comissão nomeada pelo Reitor, 

por meio da Portaria nº 27.611 (UFF, 1999a), de 19 de outubro de 1999. 

Uma das novidades apresentadas pelo novo projeto foi uma matriz de referência 

para a avaliação institucional. Nela, os indicadores de qualidade referentes ao ensino, à 

pesquisa, à extensão e à gestão foram apresentados de forma global e deveriam ser 

analisados à luz das relações institucionais que tanto poderiam apresentar dificuldades e 

impedimentos, quanto reservar os facilitadores para sua realização. Por outro lado, 

continha os princípios e procedimentos que deveriam ser adotados para a avaliação e 

adotava o Projeto Pedagógico Institucional e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

como documentos fundamentais de referência para a análise institucional (UFF, 2000). 

O entendimento do Projeto Pedagógico Institucional e do Plano de 

Desenvolvimento Institucional como balizadores da avaliação expressa a adoção do 

respeito à identidade institucional, no processo avaliativo. Isso por esses documentos 

terem a necessidade de serem elaborados a partir das características institucionais, 

passando a representar a possibilidade de a avaliação ser realizada com respeito às 

diferenças que caracterizam as identidades institucionais. Como afirma Dias Sobrinho 

(2003a, p. 40), 

[...] a avaliação deve ser um processo que utiliza os recursos e 

procedimentos técnicos e científicos adequados e necessários para 

garantir credibilidade e reunir o máximo possível de elementos para a 

reflexão e a ação, respeitadas as características de cada instituição. 

Assim, valoriza o rigor técnico e científico, mas também se assume 

como processo político que respeita as contradições e o pluralismo. 

 

O PAIUB (BRASIL, 1994, p. 8) apresentava sete princípios segundo os quais a 

avaliação deveria ser realizada, no âmbito das universidades. Esses princípios eram os 

seguintes: globalidade, comparabilidade, respeito à identidade institucional, não 

premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e continuidade. 
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O PAIUFF 2000 (UFF, 2000) foi construído levando em consideração esses 

princípios. A globalidade foi entendida a partir do caráter institucional dado ao processo, 

ao se buscar entender as relações internas e externas da universidade. Nas palavras de 

Dias Sobrinho (2003a, p. 41),  

A avaliação institucional deve ter como objeto a totalidade da 

instituição. A globalidade instaura horizontes de aproximação e 

perspectivas de integração. É, portanto, uma categoria de busca de 

relações. A avaliação institucional precisa procurar estabelecer uma 

compreensão integrada e articulada do conjunto da universidade. Além 

de analisar a existência ou carência de articulação entre as partes, a 

avaliação deveria promover mecanismos de construção e consolidação 

da integração. 

A comparabilidade foi contemplada na perspectiva do estabelecimento de relações 

entre as dimensões objetivas e subjetivas da universidade, como por exemplo, a 

quantidade de artigos publicados e a relevância social da pesquisa realizada. Dias 

Sobrinho (2005a) não entende a comparabilidade como um fator de estabelecimento de 

parâmetros de classificação e hierarquização entre as universidades, mas como um 

princípio do processo avaliativo que serve ao próprio conhecimento da instituição 

avaliada. Nesse sentido, se refere  

[...] à união de propósito, de linguagem, de instrumentos e 

procedimentos metodológicos que evite e dispersão e as rupturas do 

processo. [...] cada instituição deve estabelecer as comparações entre os 

seus projetos e compromissos e aquilo que consegue realizar, entre o 

seu passado e o seu presente, entre o que está sendo e aquilo que julga 

dever ser. De qualquer forma, os juízos de valor sobre si mesma cada 

instituição os fundamenta nas noções de qualidade das universidades 

mais consolidadas e referenciadas (DIAS SOBRINHO, 2005b, p. 69).  

O respeito à identidade institucional foi contemplado na elaboração dos 

indicadores referentes ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão, relacionando-os à 

pertinência, relevância e juízo. Isso respeitando as características de cada Unidade 

avaliativa.  

A não premiação ou punição ficou evidente, no documento, ao incentivar uma 

avaliação voltada para o reconhecimento das dificuldades e das potencialidades de 

realização do trabalho acadêmico, com o intuito de rever práticas impeditivas do 

desempenho institucional. A principal preocupação demonstrada foi com a possibilidade 

de identificação e análise das práticas institucionais, no sentido de melhorá-las, de 

aproveitar o seu potencial de desenvolvimento. Eis o caráter pedagógico da avaliação 

defendido por Dias Sobrinho (2003a, p. 41):  
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O processo de compreensão de todas as dimensões da instituição deve 

produzir as possibilidades de tomada de consciência a respeito daquilo 

que é necessário fazer para melhorar a universidade, sem esquecer que 

também as falhas e dificuldades poder ser formativas. Produzindo, 

organizando, sistematizando os conhecimentos, reflexões e juízos de 

valor internos e externos, a avaliação intervém qualitativamente no 

desenvolvimento dos processos e nas estruturas comunicativas da 

universidade. Atua, assim, como dispositivo educativo das pessoas que 

nela se envolvem.  

A adesão voluntária ficou evidenciada na proposta de mobilização da comunidade 

acadêmica para a condução de um trabalho de avaliação autônomo e crítico. Ao definir 

as unidades avaliativas, o documento (UFF, 2000) não pressupunha a obrigatoriedade de 

seu engajamento na proposta de avaliação, sem antes a vivência de um processo de 

conscientização de sua necessidade, por meio, por exemplo, da realização de discussões 

internas e sistematização de ideias e sugestões. Neste caso, é preciso entender a avaliação 

institucional como a avaliação de uma prática social e, como tal, “[...] não pode se passar 

por uma técnica sem qualquer ligação com o sujeito que dela se ocupa” (DIAS 

SOBRINHO, 2005a, p. 18). Até porque, para que uma técnica seja posta em prática 

adequadamente, é preciso que os envolvidos na sua execução entendam quais são suas 

especificidades, implicações e consequências. 

Em decorrência do princípio da adesão voluntária é que se estabeleceu o princípio 

da legitimidade, uma vez que esta pressupunha o entendimento, pela comunidade 

acadêmica, da importância e da pertinência da avaliação. Para ser legítimo, qualquer 

processo precisa ser compreendido por aqueles que o conduzem. Por consequência, a 

legitimidade favorece a continuidade; ao ser encerrada uma etapa do processo de 

avaliação, analisados e discutidos os seus resultados, as etapas seguintes poderão ser 

planejadas e executadas. Isso foi o que previu o PAIUFF 2000 (UFF, 2000). Como afirma 

Dias Sobrinho (2005a, p. 18-19), a avaliação “[...] tem um caráter prospectivo; é um 

processo de construção do futuro”. Além disso,  

[...] A avaliação contínua pode vir a ser uma fonte permanente de 

conhecimentos, informações e juízos qualificados sobre o 

funcionamento, resultados, os impactos sociais das atividades de 

ensino, pesquisa, extensão, gestão, serviços em geral, aspirações da 

comunidade e assim por diante. Mais que isso, poderia ser uma fonte 

permanente de produção de sentidos e questionamentos a respeito das 

finalidades essenciais da instituição. Dessa forma, poderia ser um 

processo a articular de modo consciente as reflexões e as práticas 

universitárias (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 42).  



147 

Em avaliação, o conceito de qualidade deve ser sempre levado em consideração. 

Para Dias Sobrinho (2012a, p. 612-613 – tradução livre),  

A qualidade deve referir-se às finalidades centrais da educação 

superior, ou seja, à formação integral de cidadãos-profissionais 

detentores de conhecimentos e valores fundamentais à vida social e à 

construção de uma sociedade justa e desenvolvida econômica e 

culturalmente. Em outras palavras, educação de qualidade é aquela que 

cumpre satisfatoriamente sua função de contribuir com os projetos e 

processos de emancipação dos indivíduos e das sociedades. 

O PAIUFF 2000 (UFF, 2000) adotou, como premissa da qualidade, os atributos 

manifestos em todas as faces dos inter-relacionamentos existentes entre os diferentes 

órgãos da instituição, bem como os resultados efetivos produzidos por essas inter-

relações, uma vez “[...] referenciados aos objetivos éticos, sociopolíticos e pedagógicos 

da Universidade” (PALHARINI et al., 2003, p. 100). Para tanto, o documento (UFF, 

2000) assumiu o caráter plural do conceito de qualidade, enfatizando a indissociabilidade 

entre quantidade e qualidade. Nesse sentido, cada indicador de avaliação, fosse 

quantitativo, fosse qualitativo, deveria ser analisado à luz de sua contribuição para a 

produção do conhecimento – principal finalidade acadêmica – e para a relação entre a 

universidade e a sociedade, entendendo esta como o contexto social de inserção da 

instituição. A respeito da relação necessária entre quantidade e qualidade, Dias Sobrinho 

(2003a, p. 41) se expressa da seguinte forma: 

Privilegiar o qualitativo, dado seu potencial educativo, não significa 

negar o quantitativo e nem estabelecer nenhuma oposição entre eles. 

Estatísticas, bancos de dados, estudos quantitativos constituem uma 

base sólida para a avaliação. Entretanto, esta abordagem é insuficiente 

e incapaz de trazer toda a riqueza de significados, se a ela não se 

aplicam reflexões e produções de sentidos através de procedimentos 

qualitativos. 

 O PAIUFF 2000 (UFF, 2000), como já mencionamos, tomava como referenciais 

do processo avaliativo o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e seu correspondente 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Em âmbito setorial, isto é, em nível das 

unidades acadêmicas, os documentos correspondentes eram os Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPC) e os projetos acadêmicos formulados pelas Unidades Acadêmicas e pelos 

Departamentos de Ensino. Como podemos observar, por se tratar de uma instituição 

acadêmica, o Projeto Pedagógico Institucional foi utilizado como primeiro referencial 

para a avaliação institucional, em função do qual o Plano de Desenvolvimento 

Institucional deveria ser elaborado. Isso significa a valorização das características 

institucionais na proposta de condução do processo avaliativo. 
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No momento em que o PAIUFF 2000 (UFF, 2000) foi formulado, a UFF não 

possuía um PPI, tampouco um PDI. Em consequência, também os cursos não possuíam 

projetos pedagógicos e os departamentos de ensino e unidades acadêmicas não haviam 

elaborado qualquer espécie de projeto acadêmico. Faltava à instituição, portanto, fosse 

em níveis mais elevados, fosse no âmbito dos cursos, departamentos e unidades 

acadêmicas, o planejamento de médio e longo prazo, isto é, o planejamento estratégico 

que pudesse orientar o processo de avaliação institucional. Avaliar a UFF, naquele 

momento, então, implicava na realização de um diagnóstico amplo que gerasse subsídios 

para a formulação de um projeto de transformação da realidade institucional, partindo 

daquilo que fazia a instituição, do que ela pretendia ser e dos recursos disponíveis para a 

realização do seu projeto de futuro. Por outro lado, a avaliação representava a 

oportunidade de identificação dos elementos institucional e sociais que impunham 

dificuldades ou potencializavam o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Como eixos do processo avaliativo, o PAIUFF 2000 (UFF, 2000) reconheceu os 

compromissos da Universidade com a sociedade e com a produção do conhecimento. As 

variáveis quantitativas (marcadores, indicadores ou critérios de mérito) e as de ordem 

qualitativa (relevância e/ou pertinência) deveriam ser igualmente consideradas na análise 

do que representavam tanto para a produção do conhecimento, por parte da Universidade, 

quanto do compromisso que ela deveria assumir perante a sociedade, como locus tanto 

dos recursos quanto da demanda pelos resultados do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Em termos metodológicos, a adoção dos eixos relações com a sociedade e com a 

produção do conhecimento, na análise institucional, foi a forma encontrada pelos 

formuladores do PAIUFF 2000 (UFF, 2000) para viabilizar o entendimento da 

Universidade, considerando a plenitude das suas relações internas e externas. Embora 

reconhecendo a dificuldade de análise dos indicadores, marcadores, critérios de mérito, 

relevância e pertinência ora para a relação mantida pela Universidade com a sociedade, 

ora para a produção do conhecimento, esta foi a maneira encontrada para possibilitar uma 

análise mais ampla da instituição, dadas as suas especificidades e reconhecida 

complexidade. 

É necessário ainda especificar o que o documento (UFF, 2000) reconhecia como 

relações da Universidade com a sociedade. Essas relações foram entendidas como as 

ações desenvolvidas pela UFF no contexto social de sua inserção, fosse local, regional ou 
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nacional. Nesse eixo, por exemplo, deveriam ser analisados (PALHARINI et al., 2003, 

p. 102):  

- o papel que a Universidade desempenha, na qualidade de promotora 

do desenvolvimento socioeconômico, tecnológico, artístico e cultural; 

- os esforços institucionais para tornar acessível à sociedade os 

conhecimentos que produz e para elevar as habilidades e competências 

dos que nela ingressam; 

- os valores ético-políticos e educacionais que a UFF promove ou 

estimula (p. ex. convivência na diversidade de pensamento, 

solidariedade, justiça social, preservação do meio ambiente, entre 

outros), tanto na sua estrutura e dinâmica organizacional quanto no seu 

cotidiano institucional; 

- os esforços de ação transformadora que empreende no contexto; 

- a formação de profissionais que atendam às necessidades da 

sociedade. 

Em relação à produção do conhecimento, o PAIUFF 2000 (UFF, 2000) entendia 

que fosse a produção intelectual, científica, artística e cultural da Universidade, de forma 

que essa produção pudesse fazer avançar a construção do conhecimento e a transformação 

da sociedade. Neste eixo, então, deveriam ser levados em conta, na análise (PALHARINI 

et al., 2003, p. 102): 

- os valores incorporados (p. ex. busca da inovação e da construção de 

novos conhecimentos científico-tecnológicos, atitude crítica e 

reflexiva, constância na qualificação pessoal e institucional, de modo a 

responder às diferentes demandas sociais);  

- a formação, qualificação, reconhecimento acadêmico de seu corpo 

docente e os recursos disponibilizados para as respectivas atividades; 

- os esforços realizados para fazer avançar o conhecimento. Impacto, 

expressividade e reconhecimento da sua produção, no meio científico e 

social; 

- a formação técnico-científica promovida e as referências ao 

conhecimento universal mais recente da área dos cursos; 

- a habilitação do formado para o exercício pleno da profissão. 

  O PAIUFF 2000 (UFF, 2000) considerou um terceiro eixo de análise, no 

processo de avaliação institucional: as relações institucionais; relações estas entendidas 

como as questões relativas à estrutura e ao funcionamento da UFF que pudessem facilitar, 

dificultar ou impedir tanto o desenvolvimento das relações entre a instituição e a 

sociedade, quanto a produção do conhecimento. Para tanto, na análise institucional 

deveriam ser considerados (PALHARINI et al., 2003, p. 103): "- o desempenho dos 

diferentes órgãos e instâncias administrativas; - a natureza das relações mantidas entre os 

diferentes setores, especialmente, com os acadêmicos”. 

 O eixo das relações institucionais cumpre um papel de extrema relevância ao 

processo avaliativo. Por um lado, garante o critério da globalidade, ao permitir a análise 
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institucional a partir das relações entre os diferentes órgãos e instâncias administrativas e 

das relações estabelecidas por estes com os setores acadêmicos, considerando-se a 

especificidade do trabalho da instituição, voltado para o desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Por outro lado, permite a garantia do critério da não premiação 

ou punição, revelando a intenção do processo avaliativo, voltada para a identificação das 

questões que facilitam e/ou prejudicam o desenvolvimento da instituição acadêmica. 

Como defende Gatti (2000, p. 94), “os processos de avaliação devem ser concebidos e 

executados, não como instrumentos de punição, de humilhação, de depreciação, mas, sim, 

como meios de alavancar ações e pessoas, corrigir problemas e solucionar impasses”. 

Além dos eixos de análise da situação institucional, o PAIUFF 2000 (UFF, 2000) 

adotou um eixo “prospectivo”: as estratégias de ação. Esse eixo deveria servir à 

orientação da avaliação das diferentes dimensões institucionais à tomada de decisão. Uma 

vez identificados as dificuldades, os impedimentos e os facilitadores do desenvolvimento 

das relações da Universidade com a sociedade e com a produção do conhecimento, 

deveriam ser realizadas as ações de superação e/ou consolidação das ações educativas, 

científicas e sociais, na busca de maior qualidade para o trabalho acadêmico. Essa ideia 

encontra repercussão na afirmativa de Belloni (1999, p. 44):  

[...] como a avaliação tem por objetivo o aperfeiçoamento das 

instituições e do sistema, e não apenas medidas de punição ou 

premiação, seus resultados devem ser canalizados para a formulação de 

políticas de estímulo e reforço ao que já funciona bem, e de 

revitalização ou recuperação quando forem encontrados insatisfatórios. 

Uma importância fundamental que podemos atribuir a esse eixo “prospectivo” do 

PAIUFF 2000 (UFF, 2000) é o seu papel na continuidade do processo avaliativo. Uma 

vez refletidas e tomadas as decisões em torno da superação e da consolidação, as ações 

que buscam superar e/ou consolidar as relações identificadas servirão de referenciais para 

os futuros processos avaliativos. Esse eixo, portanto, passa a ser essencial para a 

efetivação do critério de continuidade, na avaliação institucional. 

O início do desenvolvimento do PAIUFF 2000 (UFF, 2000) coincidiu com a 

participação de um dos membros da CPAIUFF no Comitê Assessor do PAIUB 

(PALHARINI et al., 2003, p. 99), momento em que já se discutia a reformulação do 

Programa. Esse membro do Comitê assumiu a relatoria de um conjunto de procedimentos 

de reformulação do PAIUB e incorporou, no seu relatório, as referências para a avaliação 

institucional na UFF contidas no PAIUFF 2000 (UFF, 2000). O relatório intitulado 
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PAIUB 2000 – Avaliar para melhorar foi aprovado pelo Comitê Assessor do PAIUB, em 

8 de novembro de 1999 (PALHARINI et al., 2003, p. 99), tornando-se a proposta de 

orientação metodológica do Programa que seria discutida, em seguida, em encontros 

regionais. 

A atuação de um dos membros da CPAIUFF no Comitê Assessor do PAIUB 

possibilitou que a experiência de avaliação desenvolvida na UFF ficasse conhecida em 

nível nacional e servisse de base para a reformulação da proposta de avaliação do sistema 

federal de educação superior. Os debates se sucederam nos anos seguintes, enquanto o 

PAIUFF 2000 (UFF, 2000) era desenvolvido e, em abril de 2004, foi concretizada uma 

nova orientação para a avaliação da educação superior, esta mais abrangente e orgânica 

– o SINAES (BRASIL, 2004). 

 

3.4 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFF COM O ADVENTO DO SINAES 

A instituição do SINAES, por meio da Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004), de 14 de 

abril de 2004, trouxe modificações ao processo de avaliação desenvolvido pela UFF. Uma 

das primeiras mudanças foi a transformação da então Comissão Permanente de Avaliação 

Institucional da Universidade Federal Fluminense (CPAIUFF) em Comissão Própria de  

Avaliação da Universidade Federal Fluminense (CPA-UFF), em respeito à Lei 10.861/04 

(BRASIL, 2004), que estabeleceu, em seu art. 11: 

Cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constituirá 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

a contar da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de 

prestação das informações solicitadas pelo INEP [...] 

Em decorrência desse dispositivo legal, foi editada, pelo Reitor da UFF, em 06 de 

abril de 2005, a Portaria nº 33.709/05 (UFF, 2005a), para extinguir a Comissão 

Permanente de Avaliação Institucional da UFF (CPAIUFF) e instituir a Coordenadoria 

de Avaliação (PLAV), visando a dar suporte técnico e administrativo à avaliação 

institucional. Na mesma data, foi editada a Portaria nº 33.711/05 (UFF, 2005b), que criou 

a Comissão Própria de Avaliação da UFF (CPA-UFF) e estabeleceu as normas iniciais de 

seu funcionamento. 

Para dar cumprimento ao estabelecido na Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004, art. 11, 

Inciso II), a Portaria nº 33.711/05 (UFF, 2005b, Art. 1º) concedeu plena autonomia à 

CPA-UFF com relação aos conselhos e demais órgãos da Universidade, para o 
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desenvolvimento dos seus trabalhos de “[...] coordenação dos processos internos de 

avaliação da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)”. Em 

relação as suas competências, a Portaria (UFF, 2005b, Art. 3º) estabeleceu o seguinte: 

1 – Elaborar o projeto de auto-avaliação institucional a ser implementado no 

primeiro ciclo de avaliação estabelecido pela Resolução CONAES nº 1/2005; 

2 – Implementar as atividades necessárias à sensibilização da comunidade 

para a importância da avaliação institucional e sus integração com a missão 

da Universidade; e 

3 – Prestar as informações solicitadas pelo INEP, além de elaborar e enviar, 

no prazo previsto, o Relatório de avaliação interna estabelecido pela 

Resolução CONAES nº 1/2005. 

Uma vez sendo oficialmente constituída, a CPA-UFF iniciou os seus trabalhos 

realizando reuniões para o planejamento do processo de autoavaliação e elaboração do 

respectivo projeto, encaminhando-o ao Conselho Universitário. Além disso, promoveu 

um seminário de sensibilização da comunidade acadêmica para a autoavaliação, em 2005. 

Ao longo do ano de 2005, também investiu no incentivo às unidades acadêmicas para a 

formação de suas comissões de avaliação e promoveu o primeiro ciclo de avaliação 

interna e externa, o que subsidiou a elaboração do primeiro relatório de autoavaliação 

(UFF, 2006) da UFF, no âmbito do SINAES. Nos três primeiros anos de funcionamento, 

no entanto, a Comissão não contou com um regimento que pudesse regulamentar as suas 

ações e funções. 

Em 2008, por meio da Resolução nº 153/08 (UFF, 2009b), o Conselho 

Universitário aprovou, em 30 de julho, o Regimento Interno da CPA-UFF. O documento 

estabeleceu os princípios e as normas de funcionamento da Comissão, ratificando, 

inclusive, o que já havia estabelecido a Portaria nº 33.711/05 (UFF, 2005b), como por 

exemplo, a autonomia em relação a Conselhos e órgãos da Universidade, para condução 

do processo de autoavaliação institucional (UFF, 2009b, Art. 1º). 

   A Resolução nº 153/08 (UFF, 2009b) normatizou a forma de constituição e o 

mandato dos membros da CPA-UFF (UFF, 2009b, Art. 4º), para atendimento ao prescrito 

na Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004, Art. 11, inciso I): 

A CPA-UFF será composta de onze membros efetivos e onze suplentes, 

assim distribuídos: 

I) cinco representantes efetivos do corpo docente; cinco 

representantes suplentes do corpo docente; 

II) dois representantes efetivos do corpo discente; dois 

representantes suplentes do corpo discente; 
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III) dois representantes efetivos do corpo técnico-administrativo; 

dois representantes suplentes do corpo técnico-administrativo; e 

IV) dois representantes efetivos da sociedade civil organizada; dois 

representantes suplentes da sociedade civil organizada. 

Em seu Art. 5º, a Resolução 153/08 (UFF, 2009b) estabeleceu a prerrogativa da 

indicação de um titular e um suplente para a representação docente, discente e técnico-

administrativa, conforme a composição indicada no Art. 4º. Os demais deveriam ser 

indicados por suas entidades de representação – sindical, no caso dos docentes e técnico-

administrativos e estudantil, no caso dos discentes – e nomeados pelo Reitor (UFF, 2009b, 

Art. 6º).  

Em relação à representação da sociedade civil organizada, o Art. 7º (UFF, 2009b) 

definiu que a indicação seria feita “[...] pelas organizações da comunidade fluminense, 

em atendimento a convite a ser formulado pelo Magnífico Reitor”.  Também de acordo 

com a Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004, Art. 11), a previsão de representação da sociedade 

civil organizada na composição da CPA dava legitimidade ao processo, uma vez que 

permitia à sociedade conhecer o trabalho da universidade, dele participar e valorizá-lo. 

Com relação ao mandato dos membros da CPA-UFF, a Resolução 153/08 (UFF, 

2009b, art. 11) estabeleceu o prazo de quatro anos. Com o objetivo de a Comissão nunca 

sofrer solução de continuidade, foi estabelecida uma regra para renovação do mandato 

dos seus primeiros integrantes (UFF, 2009b, art. 11, § 1º, incisos I e II): “[...] no segundo 

ano, renovar-se-á o mandato de dois docentes, um técnico-administrativo, um discente e 

um representante da sociedade civil; no quarto ano, renovar-se-á o mandato dos demais 

membros”. 

Para tornar possível a realização das reuniões mensais (UFF, 2009b, art. 14) e 

extraordinárias, a Resolução 153/08 (UFF, 2009b, art. 15) estabeleceu a obrigatoriedade, 

com exceção dos representantes da sociedade civil organizada, de comparecimento às 

reuniões, com precedência sobre quaisquer outras atividades acadêmicas ou não. Por 

outro lado, também definiu que, em caso de ausência em três reuniões consecutivas ou 

cinco alternadas, qualquer integrante deveria perder o seu mandato.  

Reconhecendo a necessidade de garantir as condições de infraestrutura para 

funcionamento da CPA-UFF e o indispensável acesso às informações, com a finalidade 

de conduzir, adequadamente, os processos de avaliação institucional, a Resolução 153/08 

(UFF, 2009b) estabeleceu o seguinte: 
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Art. 16. A CPA-UFF, no desenvolvimento de suas atividades, será 

assessorada, quando necessário, pelos órgãos da estrutura da UFF. 

Art. 17. A CPA-UFF será instalada em local cedido pela Reitoria e 

dotada dos recursos materiais e humanos necessários ao seu pleno 

funcionamento.  

Art. 18. A CPA-UFF terá pleno acesso a todas as informações 

institucionais e poderá requerer informações sistematizadas de todas as 

unidades administrativas da Universidade. 

Podemos afirmar que, após a edição do SINAES – Lei 10.861/04 (BRASIL, 

2004), as instituições integrantes do sistema federal de educação superior – aquelas 

mantidas pelo poder público federal e as pertencentes à iniciativa privada – tiveram que 

assumir novas responsabilidades em relação à avaliação institucional. No caso da UFF, a 

exigência legal fez com que houvesse a reestruturação das condições de realização da 

avaliação, bem como dos processos e procedimentos que a envolviam. No entanto, essa 

reorganização foi acompanhada por grande precariedade quanto ao compromisso 

efetivamente assumido pelas pessoas, especialmente pelos dirigentes, com a 

autoavaliação. O descompromisso fica evidente, por exemplo, no tempo gasto para a 

aprovação, pelo Conselho Universitário, do regimento da CPA-UFF. A demora no 

reconhecimento, discussão, votação e aprovação do documento revela que a preocupação 

dos dirigentes superiores da instituição era apenas com o cumprimento de uma legislação 

que impunha novas normas à avaliação institucional.    

 

3.4.1 Os processos e procedimentos de avaliação conduzidos pela CPA-UFF no 

âmbito do SINAES 

Uma vez constituída a CPA-UFF (UFF, 2005b), a Comissão iniciou, com base na 

experiência do PAIUFF 2000 (UFF, 2000), a elaboração de uma minuta de projeto de 

autoavaliação institucional, que foi encaminhada ao Conselho Universitário, no início do 

segundo semestre de 2005. Esse documento resultou no Projeto de Avaliação 

Institucional UFF, aprovado pelo Conselho Universitário em 28 de setembro de 2005 

(UFF, 2005c). A partir de então, os processos de avaliação conduzidos pela CPA-UFF 

tiveram como base esse projeto de avaliação. 

O Projeto de Avaliação Institucional UFF (UFF, 2005d) foi elaborado em 

consonância com o estabelecido pelo SINAES, por meio da Lei 10.861/04 (BRASIL, 

2004). Seus objetivos eram: 
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sensibilizar a comunidade para a importância da avaliação institucional 

e sua integração com a missão da Universidade; 

sistematizar e analisar os dados institucionais, produzindo informação 

fidedigna capaz de subsidiar o planejamento e a gestão institucional; 

construir uma metodologia que sedimente a cultura da avaliação em 

todos os segmentos da comunidade; e 

dar visibilidade à atuação da Universidade, incrementando seu diálogo 

com a sociedade civil. 

Ao elaborar os objetivos do projeto de avaliação institucional, a CPA-UFF 

evidenciou sua preocupação com a sensibilização da comunidade acadêmica para o 

processo avaliativo, integrando a avaliação ao cumprimento da missão da instituição, 

desenhada no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Por outro lado, 

demonstrou estar comprometida com uma avaliação capaz de produzir a sistematização 

dos dados institucionais, servir ao planejamento e à gestão da instituição, ultrapassando a 

ideia de uma avaliação voltada para a premiação e a punição, na perspectiva apontada por 

Dias Sobrinho (2003a, p. 43) de que “a avaliação institucional deve ter um caráter 

educativo, de melhora, não de punição ou premiação de indivíduos, grupos ou 

instituições”. 

Os objetivos descritos no projeto de avaliação formulado pela CPA-UFF também 

revelaram a preocupação com a construção e implementação de uma cultura de avaliação, 

em todos os segmentos da comunidade acadêmica. Como afirma Belloni (1999, p. 42 – 

grifo da autora),  

É preciso que as pessoas assumam a avaliação como parte do seu 

cotidiano. [...] precisamos criar uma cultura institucional de que a 

avaliação faz parte da nossa rotina, constituindo-se em uma ação do 

cotidiano regular da instituição. Deve ter espaço definido nas 

‘caixinhas’ do organograma, mas deve, principalmente, ser 

incorporada, internalizada nos sujeitos. 

  Por outro lado, os objetivos definidos pela CPA-UFF, no projeto de avaliação, 

buscavam dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Universidade, estreitando o seu 

relacionamento com o contexto social em que ela está inserida. Isso porque a universidade 

constitui-se em “instituição social” e, portanto, deve estar socialmente referendada. Como 

“[...] instituição social, a avaliação instaura a reflexão e o questionamento, ou seja, a 

produção de sentidos” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 33). 

O SINAES – Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004, Art. 3º) estabeleceu dez dimensões 

institucionais que, obrigatoriamente, deveriam ser submetidas à avaliação: 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 
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II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e 

as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades; 

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

IV - a comunicação com a sociedade; 

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho; 

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência 

e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios; 

VII - infra-estrutura (sic) física, especialmente a de ensino e de 

pesquisa, biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII - planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados 

e eficácia da auto-avaliação (sic) institucional;  

IX - políticas de atendimento aos estudantes;  

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

Considerando as dez dimensões estabelecidas para a avaliação, o Projeto de 

Avaliação Institucional UFF (UFF, 2005d, p. 11) estabeleceu quatro eixos temáticos de 

análise, que buscavam transversalizar as dez dimensões avaliativas. Esses eixos eram os 

seguintes: “Organização e gestão institucional”; “Recursos humanos – corpo docente, 

corpo discente, corpo técnico-administrativo”; Projeto acadêmico – Projeto pedagógico, 

Atividades de ensino, Atividades de pesquisa, Atividades de extensão”; “Infra-estrutura 

(sic)  – Apoio, laboratórios, bibliotecas”. 

Ainda em termos metodológicos, o Projeto de Avaliação Institucional UFF (UFF, 

2005d, p. 10) previa a adoção de quatro “princípios”: a “participação”, a “transparência”, 

a “globalidade” e a “gradualidade”. A “participação” compreendia o envolvimento de 

“[...] todos os diferentes segmentos da comunidade, além da sociedade civil” no processo 

avaliativo; a  “transparência” implicava na clareza quanto às atividades avaliativas 

realizadas, com a publicização de todos os procedimentos e resultados; a “globalidade” 

referia-se à totalidade dos resultados da avaliação, com os seus diagnósticos e 

recomendações referenciados ao PDI e ao planejamento estratégico. Já a “gradualidade” 

compreendia a incorporação gradual de novas dimensões avaliativas. Embora fossem 

entendidos como parâmetros para a avaliação, os quatro princípios não poderiam 

desrespeitar “[...] as peculiaridades e especificidades de cada unidade universitária” e 
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deixar de “[...] atender à multiplicidade de interesses em questão”, além de “[...] gerenciar 

os diferentes instrumentos e informações disponibilizadas”.  

O Projeto de Avaliação Institucional UFF (UFF, 2005d) previa dois momentos 

para a avaliação: um interno e outro externo. Na concepção de Belloni (1999, p. 42 – 

grifos da autora), a avaliação deve compreender 

[...] um processo de auto-avaliação (sic) e de avaliação externa. A 

percepção das famílias, do mercado de trabalho, das entidades sociais e 

científicas, da sociedade em geral – que recebem os ‘resultados’ do 

processo educacional – é um contraponto fundamental para a 

construção da ponte mediadora entre a instituição e a realidade social. 

A avaliação interna deveria ser realizada pelas unidades universitárias – 30 no 

total – que deveriam constituir suas Comissões de Avaliação da Unidade (CAU). Essas 

comissões eram entendidas como subcomissões da CPA-UFF que atuariam em nível das 

unidades universitárias, visando à sensibilização da comunidade acadêmica local para a 

avaliação institucional, a sistematização e a análise dos dados da Unidade Universitária, 

a discussão interna dos mesmos, a indicação à CPA-UFF dos membros de comissão(ões) 

de avaliação externa, a análise e discussão do(s) relatório(s) produzido(s) por esta(s) 

comissão(ões)  e a elaboração de um relatório, a partir dos resultados das avaliações 

interna e externa, para encaminhamento à CPA-UFF. À CPA-UFF caberia analisar os 

diferentes relatórios elaborados pelas CAU e sistematizá-los, visando à redação do 

relatório de avaliação da UFF. 

Para a avaliação interna ou “olhar interno” o Projeto de Avaliação Institucional 

UFF (UFF, 2005d, p. 12-13) recomendou a consideração, na análise da “[...] própria 

unidade, sua evolução histórica, os objetivos que ela própria traçou para si, sua realização 

no âmbito das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, além do currículo dos 

cursos nela sediados”. Na interpretação de Gatti (2000, p.103),  

[...] um processo de auto-avaliação (sic) das instituições que 

desenvolvam nelas mesmas a capacidade de reconhecer seus eventuais 

problemas e de mobilizar-se para a busca coletiva de soluções, sem 

esperar um alerta de fora, uma demanda externa. Estes procedimentos 

auto-avaliativos (sic) poderão, e muito, contribuir com a avaliação 

externa [...] 

A avaliação externa deveria ser realizada por comissão composta por, no mínimo, 

dois profissionais de reconhecida competência na área de atuação do(s) respectivo(s) 

curso(s) existente(s) na Unidade Acadêmica, sugeridos pela CAU e, obrigatoriamente, 

aprovados pela CPA-UFF. Uma vez constituída essa comissão, o “olhar externo” deveria 
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se dar “[...] com base nos resultados do exame interno e nas visitas à instituição, 

concluindo-se com a elaboração de um parecer que contempl(asse) todas as dimensões 

incluídas no processo avaliativo” (UFF, 2005d, p. 13).  

O Projeto de Avaliação Institucional UFF (UFF, 2005d) incorporou uma matriz 

de referência para a avaliação, com quatro dimensões institucionais: “Organização e 

gestão institucional”; “Projeto acadêmico”; “Recursos humanos” e “Infra-estrutura (sic), 

manutenção e desenvolvimento institucional”. Cada uma delas se desdobrava em 

subdimensões que, juntas, contemplavam as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES 

– Lei 10861/04 (BRASIL, 2004). 

O primeiro ciclo de avaliação do SINAES foi desenvolvido pela CPA-UFF, ao 

longo dos anos de 2005 e 2006. Como primeira etapa da avaliação, foi realizado um 

seminário de sensibilização da comunidade acadêmica para a avaliação institucional, em 

13 de junho de 2005. Nesse evento, foi divulgada e discutida a proposta de projeto de 

avaliação institucional, além das orientações iniciais para a sua execução, como a 

formação das Comissões de Avaliação das Unidades (CAU). Uma vez realizado o 

seminário, foi desencadeado o processo de avaliação. Cada Unidade Acadêmica deveria 

conduzir seu processo de autoavaliação sob as orientações da CPA-UFF e encaminhar o 

relatório àquela Comissão, por correio eletrônico, até o dia 31 de dezembro daquele ano, 

com o prazo prorrogado até 31 de março de 2006.  

Embora a CPA-UFF tenha dispendido esforço considerável na realização desse 

primeiro processo de avaliação, somente oito Unidades Acadêmicas conseguiram 

constituir suas Comissões de Avaliação, conduzir, concluir o processo de autoavaliação, 

redigir e encaminhar seus relatórios à CPA-UFF. Essas Unidades Acadêmicas foram as 

seguintes: Faculdade de Medicina, Instituto Biomédico, Instituto de Letras, Instituto de 

Matemática, Instituto de Química, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional, Instituto de Computação e Escola de Engenharia (UFF, 2006, p. 6). 

Das trinta unidades avaliativas previstas no Projeto de Avaliação Institucional 

UFF (UFF, 2005d), somente oito conseguiram completar o processo de autoavaliação. 

Isso significa que apenas 26% das Unidades Acadêmicas foram capazes de compreender 

a proposta e tomar a iniciativa de se organizarem para o levantamento de dados e 

informações, refletir sobre suas condições internas e relatá-las. A baixa participação 
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indica a falta de envolvimento da instituição com a autoavaliação, comprometendo os 

seus resultados. 

O relatório produzido pela CPA-UFF, em 2006 (UFF, 2006, p. 4) apresenta 

algumas justificativas para as dificuldades enfrentadas pela UFF nesse primeiro ciclo de 

avaliação. Uma delas foi a greve dos servidores técnico-administrativos e docentes que, 

tendo sido iniciada em 29 de agosto de 2005, só teve o seu encerramento em 18 de 

dezembro do mesmo ano. Foram mais de três meses de paralisação das diferentes 

atividades administrativas e acadêmicas produzindo, por sua vez, desmobilização ao 

processo de autoavaliação nas Unidades Acadêmicas. 

Outro fator apresentado pela CPA-UFF como influenciador do mau desempenho 

da instituição no processo avaliativo foi a eleição para o cargo de Reitor, ocorrida nos 

dias 30 e 31 de maio e 01 de junho de 2006. Isso porque, além de concentrar as atenções 

da comunidade acadêmica ao pleito eleitoral, dois dos integrantes da CPA-UFF, naquele 

momento, foram candidatos a Vice-Reitor, além de um terceiro membro ter integrado a 

Comissão Eleitoral responsável pela coordenação de todo o processo de consulta à 

comunidade acadêmica. 

Segundo os argumentos da CPA-UFF, essas ocorrências teriam prejudicado o 

desenvolvimento do processo avaliativo em diferentes aspectos. Em primeiro lugar, o 

cronograma inicial precisou ser modificado. Inicialmente, o processo duraria de maio de 

2005 a maio de 2006, com 3 etapas que seriam cumpridas ao longo do período (UFF, 

2005d, p. 14): a “preparação” (apresentação do projeto à comunidade acadêmica, 

realização do seminário de sensibilização e encaminhamento do projeto de autoavaliação 

ao CUV, para aprovação), de maio a julho de 2005; o “desenvolvimento” (organização 

das CAU, realização da avaliação nas unidades acadêmicas, entrega dos relatórios 

preliminares de autoavaliação das unidades, realização da avaliação externa nas unidades 

e na Universidade e entrega da versão definitiva do relatório de autoavaliação das 

unidades), de julho a novembro de 2005 e a “consolidação” (elaboração do relatório final 

de autoavaliação da UFF, realização do seminário de divulgação dos resultados à 

comunidade acadêmica, encaminhamento do relatório final de autoavaliação aos 

conselhos superiores e encaminhamento do relatório final de autoavaliação da UFF à 

CONAES), de novembro de 2005 a maio de 2006. 
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Também de acordo com a CPA-UFF (UFF, 2006), devido ao calendário 

estabelecido pela CONAES, por meio da Resolução nº1/05 (BRASIL, 2005), o prazo final 

de conclusão do processo de avaliação na UFF foi mantido, isto é, maio de 2006. No 

entanto, as etapas tiveram que sofrer ajustes; as atividades das etapas de preparação e 

desenvolvimento tiveram seus prazos dilatados, prejudicando a etapa da consolidação, 

que teve que ser realizada em apenas dois meses: abril e maio de 2006. 

O cumprimento do calendário previsto no projeto de avaliação (UFF, 2005d, p. 

14) possibilitou que a atividade de avaliação externa fosse realizada. Por convite da CPA-

UFF, três professores/pesquisadores de três diferentes instituições públicas de educação 

superior – Universidade do Estado de Santa Catarina, Universidade Federal de Minas 

Gerais e Universidade Federal de  Santa Catarina – estiveram na UFF, no período de 18 

a 20 de abril de 2006 para realizarem a avaliação externa, fazendo a análise de 

documentos e relatórios, realizando visita às instalações e conversas com gestores e 

membros da CPA-UFF . A comissão redigiu e entregou um relatório, após a conclusão 

dos seus trabalhos. 

Do relatório da comissão de avaliação externa, é importante destacar a seguinte 

passagem, referente ao comentário dos professores acerca da metodologia do processo de 

avaliação observado: 

[...] muitos dos relatórios e trabalhos não foram elaborados através de 

construção de instrumentos e coletas de dados e resultados; não houve 

também clara definição de metodologias para o levantamento de dados 

e para a sua análise. Prevalece mais o ‘sentimento’, a ‘sensação’, o 

‘achismo’ a respeito de determinados indicadores do que uma análise 

científica (UFF, 2006a, n.p.).  

Outra passagem do mesmo relatório que merece destaque, referente aos 

“Comentários gerais sobre o processo”, é a seguinte: 

[...] fica evidenciada a fragilidade do processo como um todo. A etapa 

de preparação foi cumprida, entretanto, a etapa de desenvolvimento foi 

falha em vários aspectos, desde o engajamento e comprometimento das 

unidades aos relatórios elaborados pelas unidades que o fizeram, bem 

como o acompanhamento dos trabalhos por parte da CPA (UFF, 2006a, 

n.p.). 

O primeiro ciclo de avaliação conduzido pela CPA-UFF, no âmbito do SINAES, 

demonstra um trabalho realizado com muitas deficiências. Embora já tivesse 

desenvolvido experiências anteriores de avaliação, como a realizada quando da vigência 

do PAIUB, a proposta do SINAES impunha desafios que não foram superados. Em 

primeiro lugar, a CPA-UFF não assumiu um papel formativo junto às unidades que 
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conduziram o processo de autoavaliação, visando a esclarecer e orientar a coleta de dados 

e promover o engajamento dos integrantes da comunidade acadêmica. Faltou uma 

comunicação proativa entre os membros da CPA-UFF e os integrantes das comissões 

responsáveis pela condução da avalição em nível dos cursos. 

A ausência de participação da CPA-UFF nos processos locais de autoavaliação 

impediu que o trabalho se desse de forma orgânica, reflexiva e consequente. O resultado 

foi a produção de um relatório com o objetivo de cumprir uma obrigação formal, 

evidenciando a falta de um amadurecimento pedagógico capaz de sustentar e consolidar 

o processo de avaliação institucional. 

Embora o relatório elaborado pela CPA-UFF, em agosto de 2006, portanto logo 

após a realização da visita da comissão de avaliação externa, tenha contemplado as 

considerações e críticas realizadas pelos avaliadores externos, a atitude da CPA não foi 

capaz de produzir uma reflexão tanto sobre a realidade institucional, quanto sobre as 

próprias condições em que a avaliação estava sendo realizada. A CPA-UFF não foi capaz 

de reconhecer os seus limites na condução do processo avaliativo, como a sua 

incapacidade para subsidiar as comissões de avaliação constituídas nas unidades 

acadêmicas no sentido de orientá-las para a realização de um trabalho consistente. Além 

disso, também não reconheceu a sua frágil atuação na mobilização da comunidade 

acadêmica para avaliar-se. 

No relatório (UFF, 2006), a CPA-UFF limitou-se a fazer uma análise da 

instituição a partir das dimensões definidas pelo SINAES: missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional, política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a 

extensão, responsabilidade social da instituição, comunicação com a sociedade, políticas 

de pessoal, organização e gestão da instituição, infraestrutura física, planejamento e 

avaliação, políticas de atendimento aos estudantes e sustentabilidade financeira. Além 

disso, registrou as condições institucionais em que o primeiro ciclo de avaliação fora 

realizado, as principais dificuldades encontradas e as prospecções vislumbradas. Vale a 

pena destacar alguns elementos das considerações finais apresentadas no documento 

(UFF, 2006, p. 20-21 – grifos no original): 

O processo de auto-avaliação (sic) encontrou, ao longo de sua 

realização, alguns importantes problemas. Eles poderiam ser assim 

sumariados: 

A legitimidade precária da própria CPA, cuja nomeação original 

decorreu, em grande parte, da urgência e das circunstâncias temporais, 
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com sua atuação sempre sofrendo um importante déficit decorrente da 

ausência de sua regulamentação definitiva; 

A trajetória acidentada do processo auto-avaliativo (sic), marcado 

por uma longa greve de 110 dias e pela campanha eleitoral relativa à 

consulta para escolha do Reitor e do Vice-Reitor e traduzido nos vários 

cronogramas apresentados; 

O engajamento incipiente dos seus participantes seja no âmbito da 

CPA (marcada por uma sociedade civil ausente, por alunos afastados e 

por docentes em campanha), seja no âmbito das unidades avaliativas 

(cujo índice de participação não alcança sequer um terço das mesmas); 

O escasso financiamento existente, com poucos recursos disponíveis 

(ainda que não tenham faltado esforços da Administração para 

viabilizar a atuação da CPA) e uma comunicação truncada com o INEP, 

que não permitiu a obtenção de uma verba que, em certo momento e 

dentro de certas circunstâncias, chegou a ser disponibilizada; 

A frágil articulação com a arquitetura institucional (PDI, PPI e 

diretrizes curriculares) e com o sistema avaliativo como um todo; 

A ausência de um instrumento mais estruturado para a coleta de 

dados e produção de resultados, o que contribuiu para, como observado 

pela Comissão Externa, um processo auto-avaliativo (sic) marcado 

pelo ‘sentimento’, pela ‘sensação’, enfim, por um fragilizado ‘achismo’ 

a respeito de determinados indicadores em detrimento de uma análise 

científica mais circunstanciada.  

As considerações feitas pela CPA-UFF mostram a existência de um processo de 

autoavaliação fragmentado, no primeiro ciclo do SINAES na UFF. A baixa legitimidade 

da CPA,  a falta de participação dos integrantes da comunidade acadêmica, a insuficiência 

de recursos, a desarticulação da avaliação com o PDI, o PPI e os documentos de 

orientação curricular, além da falta de um instrumento consistente para a coleta de dados 

são elementos que caracterizam uma avaliação pouco consistente e altamente 

contaminada pelos vícios institucionais; vícios esses presentes, por exemplo, nas greves 

e nas eleições para a Reitoria, que foram capazes de imobilizar os dirigentes e os 

responsáveis pela realização das atividades de avaliação, seja em nível da CPA, seja na 

unidades acadêmicas. 

No relatório produzido pela CPA-UFF (UFF, 2006, p. 22 – grifos no original), 

referente ao primeiro ciclo de avaliação do SINAES também foram feitas algumas 

recomendações. Dentre elas, destacamos as indicações para a continuidade do processo:  

Concluir a regulamentação formal da CPA e nomear, em 

conformidade com as regras que vierem a ser adotadas, seus novos 

membros; 

Preparar a próxima etapa do atual ciclo avaliativo (avaliação 

externa do INEP) e estruturar o próximo ciclo avaliativo, decidindo, 

inclusive, sobre a pertinência do modelo aqui empregado; 

Institucionalizar uma cultura avaliativa, mediante a articulação dos 

resultados da avaliação com as ações institucionais; 
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Construir mecanismos de engajamento efetivo para todos os 

membros da comunidade; 

Promover um maior conhecimento da própria UFF, especialmente 

sob uma perspectiva interna, já que nós precisamos conhecer a nós 

mesmos; e 

Pensar a si mesma, buscando identificar, afinal, que Universidade 

queremos? 

Nessas recomendações, a própria Comissão evidenciou a necessidade de 

consolidação do grupo responsável pela avaliação institucional na UFF que, até aquele 

momento, não possuía um regimento, o que veio a ocorrer apenas em 2008 (UFF, 2009a). 

Além disso, destacou a imprescindibilidade da continuidade do processo, com a 

preparação da etapa de avaliação externa, pelo INEP, conforme previsto no texto do 

SINAES (BRASIL, 2005). Por outro lado, deixou clara a premência da 

institucionalização de uma cultura avaliativa capaz, inclusive, de contribuir para o 

engajamento da comunidade acadêmica na proposta de avaliação. Por fim, pautou a ideia 

de valorização da avaliação como conhecimento e não como punição ou premiação. Nesse 

sentido, reconheceu a avaliação como oportunidade de a Universidade conhecer-se para 

transformar-se, para tornar-se melhor, o que não ocorria, até aquele momento. 

É preciso considerar que esse primeiro ciclo de avaliação conduzido pela CPA-

UFF no âmbito do SINAES foi marcado pela precariedade dos instrumentos de coleta de 

dados. Eram formulários manuais respondidos por estudantes e docentes, no final de cada 

semestre letivo. Após o preenchimento, eram lidos por leitora ótica e os resultados 

sistematizados, analisados pela CPA-UFF e disponibilizados à comunidade acadêmica, 

para conhecimento e discussão. 

A partir do primeiro semestre de 2009, ocorreu uma transformação na forma de 

coletar os dados para a avaliação, por parte da CPA-UFF. Nesse momento foi criado, em 

parceria com o Sistema de Identificação Única da Universidade Federal Fluminense 

(IdUFF), um sistema de captação de dados que ficou conhecido como Sistema de 

Avaliação Institucional (SAI) (UFF, 2009a). Esse sistema passou a disponibilizar os 

instrumentos, fazer a captação, a sistematização e a disponibilização dos dados, em tempo 

real, dinamizando as informações e economizando tempo e recursos. 

O SAI (UFF, 2009a) foi desenvolvido para permitir conhecer o que discentes, 

docentes, servidores técnico-administrativos e egressos pensam acerca dos cursos de 

graduação. O módulo dos discentes e docentes é dividido em três partes – autoavaliação, 

avaliação de disciplinas e avaliação institucional. 
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A parte relativa à autoavaliação dos discentes possui indicadores referentes à 

assiduidade e pontualidade às aulas e outras atividades acadêmicas, aos conhecimentos 

necessários à realização das disciplinas, à dedicação à execução de tarefas acadêmicas, à 

identificação com o curso, aos recursos necessários à realização da disciplina e ao 

desempenho acadêmico. A parte relacionada à avaliação de disciplinas compreende 

indicadores referentes aos conteúdos, à carga horária, ao posicionamento da disciplina na 

matriz curricular e sua importância para a formação, ao domínio dos conteúdos pelo 

professor, à adequação das metodologias e dos recursos didáticos utilizados pelo 

professor, aos instrumentos de avaliação, à disponibilidade do professor para a solução 

de dúvidas, ao relacionamento do professor com a turma, ao respeito aos horários e 

cumprimento do programa e à promoção do desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo dos alunos, por parte do professor. Já a parte que compreende a avaliação 

institucional apresenta indicadores referentes à adequabilidade do atendimento prestado 

pela direção e pela secretaria da Unidade Acadêmica, pela coordenação do curso e pelos 

departamentos de ensino, ao espaço e acervo da biblioteca, à adequabilidade dos 

laboratórios e salas de aula às necessidades do curso, aos serviços dos restaurantes, 

cantinas e limpeza, portaria e segurança, ao número de banheiros e às áreas de 

convivência (UFF, 2009a). 

Ao todo, os alunos respondem a trinta questões, utilizando a “Escala de Likert”, 

optando entre “Não avaliado”, “Discordo totalmente”, “Discordo parcialmente”, 

“Concordo parcialmente” e “Concordo totalmente”. A opção “Não avaliado” é utilizada 

por aqueles que não querem ou não têm informação suficiente para responder à questão.  

O bloco relativo à autoavaliação dos docentes apresenta indicadores referentes à 

adequação dos conteúdos, metodologias e recursos didáticos, à coerência dos 

instrumentos de avaliação, à disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas, ao 

relacionamento com a turma, ao respeito ao horário das aulas e cumprimento ao 

programa, à atualização da bibliografia indicada e à promoção do pensamento crítico e 

reflexivo dos alunos. A parte relativa à avaliação das disciplinas compreende indicadores 

referentes à suficiência da carga horária para o desenvolvimento dos conteúdos, ao 

posicionamento da disciplina na matriz curricular do curso, à capacidade demonstrada 

pelos alunos de compreender os conteúdos e realizar tarefas e trabalhos, à curiosidade, 

espírito crítico e de pesquisa demonstrados pelos alunos, ao relacionamento mantido entre 

os alunos e o professor e o respeito aos horários das aulas, pelos alunos. Os itens relativos 
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à avaliação institucional presentes no módulo dos docentes são os mesmos respondidos 

pelos estudantes (UFF, 2009a). 

A avaliação por parte dos discentes e docentes é feita semestralmente, em período 

que compreende do final de um semestre letivo até o início do seguinte. As informações 

obtidas são disponibilizadas aos cursos, que devem analisá-las para a identificação da 

necessidade de tomada de providências, sejam para consolidação dos pontos fortes, sejam 

para superação das dificuldades e deficiências.  Há uma correlação entre as questões 

respondidas pelos alunos e pelos professores, no SAI (UFF, 2009a). Isso permite realizar 

uma comparação entre as respostas, visando a identificar as que se aproximam e as que 

são dissonantes, possibilitando perceber as necessidades de intervenção, seja a partir das 

opiniões dos discentes, seja com base nas opiniões dos docentes, seja de ambos. 

O módulo disponível para a avaliação pelos servidores técnico-administrativos 

apresenta sete partes e indicadores referentes a “Aspectos relacionados à identidade 

organizacional”, “Aspectos profissionais”, “Aspectos relacionados às relações 

interpessoais”, “Aspectos relacionados à gestão do trabalho”, “Aspectos relacionados à 

política institucional de gestão de pessoas”, “Aspectos relacionados às condições de 

trabalho” e “Aspectos relacionados à autoavaliação” (UFF, 2009a). São quarenta e nove 

itens que abordam questões de ordem mais geral, como as referentes ao conhecimento, 

pelos servidores, do PDI da Universidade até as mais específicas que compreendem a 

autoavaliação, abordando questões que versam sobre assiduidade e pontualidade, 

dedicação ao trabalho, respeito aos colegas de trabalho e chefias, colaboração mútua e 

desenvolvimento profissional. 

A avaliação dos servidores realizada por meio do SAI (UFF, 2009a) busca 

também conhecer as condições em que o trabalho é realizado, na Universidade, ao abordar 

questões relacionadas ao espaço físico, equipamentos, materiais, manutenção, 

acessibilidade, segurança, limpeza e nível de informatização. Por outro lado, procura 

conhecer como se efetivam as políticas de gestão de pessoas, ao contemplar questões 

referentes a capacitação e qualificação, avaliação de desempenho, número de servidores 

designados para o trabalho, aproveitamento de competências, desenvolvimento de 

liderança, apuração e aplicação de penalidades a irregularidades e compatibilidade da 

remuneração ao tipo de trabalho desenvolvido. 
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Dois outros aspectos que merecem destaque na avaliação dos servidores são os 

referentes às relações interpessoais e profissionais. Os aspectos relativos às relações 

interpessoais abordam itens referentes à cordialidade, cooperação e parceria entre as 

equipes de trabalho e chefias, além da gestão de conflitos. Os aspectos profissionais 

contemplam itens relativos à satisfação no trabalho e realização pessoal, alinhamento 

entre as atividades desenvolvidas e os objetivos institucionais, compatibilidade entre as 

atividades desenvolvidas e as atribuições do cargo ou função e perspectivas profissionais. 

A avaliação dos servidores técnico-administrativos é realizada anualmente e em 

parceria com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE).  Busca compreender 

como se dá o trabalho na Universidade, sua relação com a missão e os objetivos 

institucionais, visando a identificar os pontos positivos e negativos. Segundo a 

coordenadora da CPA entrevistada, “[...] essa avaliação se constitui em importante 

instrumento de gestão, capaz de promover o alinhamento do trabalho realizado nos 

diferentes setores da Universidade e as finalidades institucionais voltadas para a 

promoção do ensino, da pesquisa e da extensão acadêmica” (Informação obtida na 

pesquisa de campo).  

O módulo disponibilizado para a avaliação pelos egressos possui duas partes: 

autoavaliação e avaliação institucional (UFF, 2009a). A autoavaliação contempla 

questões referentes à atuação profissional e na área de formação, tempo gasto para a 

conclusão do curso, tipo de organização onde exerce atividade profissional, faixa salarial, 

nível de satisfação com a situação profissional e perspectiva profissional na área de 

atuação. A parte referente à avaliação institucional dispõe de questões que versam sobre 

o nível de preparação para o mercado de trabalho, no momento da formatura, contribuição 

das disciplinas profissionalizantes para o desempenho profissional, contribuição do curso 

para o desenvolvimento cultural e pessoal, qualidade dos professores atuantes no curso, 

intenção ou realização de curso(s) de pós-graduação, manutenção de contato com a UFF, 

atribuição de conceito ao curso concluído, motivo para escolha da UFF como instituição 

de formação e avaliação da imagem da UFF. Ao todo, são 20 questões, disponibilizadas 

a cada três anos. As informações obtidas são sistematizadas e ofertadas aos cursos, como 

um instrumento para a (re)formulação dos respectivos projetos pedagógicos. 

Os mecanismos de coleta de dados para a avaliação na UFF foram, inegavelmente, 

aperfeiçoados.  No entanto, a autoavaliação não avançou do ponto de vista da apropriação 

dos seus resultados em benefício da criação de práticas mais adequadas ao 
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desenvolvimento dos cursos de graduação, foco deste estudo. Veremos, mais adiante, que 

as fragilidades persistem pela recusa dos gestores e dos responsáveis pela condução da 

avaliação em se abrirem ao processo avaliativo, valorizando a participação e a opinião 

dos participantes, além de permitir a reflexão e a ação sobre o que apontam os resultados. 

 

3.5 A AVALIAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DA UFF  

As finalidades da avaliação institucional são várias. Como afirmam Celman e 

Rafaghelli (2013, p. 73 – tradução livre),  

Sabemos que são muitas as possíveis finalidades pelas quais um grupo 

de pessoas elabora um projeto de avaliação: para referendar uma 

decisão que, em grande medida, já fora tomada; para prestar contas de 

ações realizadas; para conhecer pontos de vista de diferentes grupos 

institucionais; para levantar informações necessárias para uma nova 

etapa que implica em tomada de decisões; para identificar problemas e 

decidir sobre quais atuar; para comparar-se a outras instituições 

congêneres etc. 

Embora as funções da avaliação apareçam bem definidas, é preciso que 

providências sejam tomadas pelo grupo responsável pela sua execução, para que ela 

avance para além das atividades iniciais, em busca de um propósito, e não se preste ao 

simples cumprimento de uma agenda burocrática. Como também se posicionam Celman 

e Rafaghelli (2013, p. 73 – Tradução livre), “[...] ao menos um grupo deve estar 

interessado em que algo ocorra e que o projeto de avaliação possa contribuir para tal. 

Caso contrário, se corre o risco de naufragar nas intenções iniciais ou que as tarefas sejam 

realizadas num clima de progressiva burocratização”. Em vista dessas considerações, nos 

questionamos a respeito do seguinte: que avanços teve a avaliação, na UFF, na época 

recente, com vistas a alcançar propósitos superiores aos iniciais em benefício do 

desenvolvimento dos cursos de graduação? 

Com a preocupação de evitar tanto o naufrágio do projeto de avaliação quanto a 

sua burocratização, a CPA-UFF procurou, já no desenho do projeto, propor formas que 

pudessem evitar esses impasses e tornar possível a condução da avaliação interna. Uma 

delas foi a criação das Comissões de Avaliação da Unidade, que passaram a ser 

denominadas Comissões de Avaliação Locais (CAL), por decisão da CPA-UFF tomada 

em reunião ocorrida em 28 de setembro de 2012 (UFF, 2012).  
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A constituição das CAL, no entanto, não se deu de forma espontânea, na sua 

maioria. Foi preciso muito esforço para que essas comissões fossem constituídas. No 

período entre outubro de 2012 e novembro de 2013, a CPA-UFF realizou várias reuniões 

setoriais, nos diferentes campi da Universidade, visando a mobilizar a comunidade 

acadêmica para a formação das CAL e para a condução do processo avaliativo. No 

entanto, o resultado desse trabalho não foi satisfatório. 

Após todos os esforços de criação das Comissões de Avaliação Locais (CAL), a 

CPA-UFF encaminhou ao Conselho Universitário uma solicitação de aprovação de um 

instrumento com esse propósito. Por essa razão, foi aprovada a Resolução CUV 223/13 

(UFF, 2013), em 27 de novembro de 2013, para determinar a criação, no prazo de trinta 

dias, sob o acompanhamento e a supervisão da CPA-UFF, das Comissões de Avaliação 

(CAL), em todas as Unidades Acadêmicas da sede, em Niterói, bem como em todas as 

unidades fora da sede. Com essa determinação, as Unidades Acadêmicas intensificaram 

suas ações no sentido de formarem suas comissões. No entanto, até o final de 2019, nem 

todas haviam conseguido lograr êxito nessa empreitada. 

A Resolução CUV 223/13 (UFF, 2013) estabeleceu que as Comissões de 

Avaliação Locais deveriam ser formadas com a participação dos docentes, discentes, 

técnico-administrativos e sociedade civil organizada. Não houve orientação quanto ao 

número de integrantes das Comissões, mas a exigência, conforme a Lei 10.861/04 

(BRASIL, 2004), de que não houvesse o privilegiamento, em termos absolutos, de um 

dos segmentos sobre os demais. 

Em uma de suas reuniões ordinárias, a CPA-UFF definiu as atribuições das CAL 

(UFF, 2018a). Essas atribuições passaram a orientar os trabalhos das Comissões e foram 

as seguintes: sensibilizar a comunidade acadêmica local para a avaliação interna, levando 

discentes, docentes e servidores técnico-administrativos a preencherem o instrumento de 

coleta de dados disponível no IdUFF; continuar a análise dos dados coletados pela CPA-

UFF referente à avaliação realizada pelos discentes, docentes e técnico administrativos. 

No caso dos discentes, dar seguimento interno às conclusões, encaminhando-as aos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos diferentes cursos existentes na respectiva 

Unidade, com a solicitação de providências quanto às fragilidades verificadas. Já em 

relação aos docentes, encaminhar as fragilidades aos departamentos de ensino, também 

solicitando providências. Quanto às fragilidades encontradas na avaliação feita pelos 

técnico-administrativos, apresentá-las ao Colegiado da Unidade, da mesma forma com 
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solicitação de providências. Também passou a ser responsabilidade das CAL apresentar 

as melhorias realizadas nos cursos às comissões externas, por ocasião das visitas in loco 

para avaliação com vistas ao reconhecimento e à renovação do reconhecimento dos cursos 

existentes nas unidades acadêmicas. 

  A existência das CAL nas Unidades Acadêmicas foi capaz de fortalecer o 

processo de avaliação institucional. Uma das consequências desse fortalecimento foi o 

significativo aumento na participação de alunos e professores na resposta ao instrumento 

de avaliação disponível no IdUFF. Esse resultado pode ser verificado nos números. No 

2º semestre de 2015, foram dadas, pelos estudantes, 14.670 respostas à avaliação de 

disciplinas; já pelos professores foram dadas 1.446 respostas, nesse mesmo semestre 

letivo. No 2º semestre de 2019, o número de respostas dadas pelos alunos a essa avaliação 

foi de 48.339 e pelos professores, de 2.821 (UFF, 2009a). 

Embora a existência das CAL nas unidades acadêmicas tenha se apresentado 

como um ponto favorável à autoavaliação, ampliando o número de participantes, a 

dificuldade de criação das mesmas revela fragilidade no processo, uma vez que 

compromete o princípio da adesão voluntária. Essas comissões só foram constituídas, na 

sua maioria, a partir da pressão da CPA-UFF que se sentiu obrigada a fazer gestões junto 

ao Conselho Universitário para aprovação de resolução determinando a sua criação. 

Nesse sentido, não houve, por parte da maioria das unidades acadêmicas, a vontade de 

participar da proposta de avaliação. Ao contrário, nela tiveram que se inserir, mesmo sem 

o desejar. 

Além de comprometer o princípio da adesão voluntária, a formação das CAL sob 

pressão retirou delas a legitimidade de atuação. A falta de legitimidade, por outro lado, 

compromete o desenvolvimento do trabalho dessas Comissões. Essa situação apareceu 

no depoimento do(a) coordenador(a) de CAL G participante da pesquisa que respondeu 

o seguinte, ao ser perguntado(a) sobre as dificuldades encontradas no desenvolvimento 

do trabalho da Comissão na unidade acadêmica à qual pertence: “As dificuldades 

concentram-se em estimular a participação discente e docente para realizar as avaliações 

e a participação efetiva da representação discente na comissão” (Informação obtida na 

pesquisa de campo). 

A razão de existir das CAL nas unidades acadêmicas é a dinamização interna da 

autoavaliação, buscando alcançar o número maior possível de participantes, a leitura 
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cuidadosa e reflexiva dos resultados e o devido encaminhamento dos mesmos, visando à 

continuidade do processo capaz de promover melhorias nos cursos de graduação. 

Conforme depoimento da coordenadora da CPA/UFF entrevistada, “vários PPC (Projetos 

Pedagógicos) de curso têm sido revistos e atualizados em razão dos resultados das 

avaliações – interna e externa” (Informação obtida na pesquisa de campo).  Esse é um 

fator positivo da autoavaliação mas que, no caso da UFF, tem se apresentado, mais uma 

vez, como um resultado da pressão exercida pela avaliação externa e, portanto, pelos 

processos de regulação cuja responsabilidade encontra-se nas mãos da administração 

central, que conta com o trabalho de uma diretoria – a Diretoria de Avaliação – como um 

órgão da Pró-Reitoria de Graduação. 

A melhoria dos cursos de graduação pode ser observada, na verdade, nos conceitos 

gerados pelos processos de regulação, como por exemplo, na geração do Conceito de 

Curso (CC), quando da visita in loco para a avaliação dos cursos de graduação. Em 2017, 

o número de cursos avaliados com conceito 5 evoluiu de 3 para 6 e os avaliados com 

conceito 4 passaram de 6 para 4. Por outro lado, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

de 2017 contabilizou 59 cursos de graduação com conceito igual ou superior a 4 

(DAV/PROGRAD, 2018 apud UFF, 2019, p. 39). Esses valores mostram que tem 

ocorrido um forte crescimento nos diferentes conceitos que indicam a qualidade dos 

cursos de graduação da UFF segundo os critérios definidos não pela avaliação interna, 

mas pelos mecanismos oficiais de regulação. Além disso, essa melhoria não foi resultado 

de um processo espontâneo ocorrido nas unidades acadêmicas, mas de uma ação que teve 

origem na Pró-Reitoria de Graduação, por meio da Diretoria de Avaliação, visando a atuar 

junto aos cursos de graduação no sentido de prepará-los para o processo de avaliação 

externa, refletindo a preocupação dos gestores superiores com os resultados por ela 

gerados. O relatório de avaliação produzido, em 2019, pela CPA UFF registra as seguintes 

ações realizadas com vistas a preparar os cursos de graduação para a avaliação externa: 

a) Divisão de Avaliação (DAV/CAEG/PROGRAD): 

Estabelecimento de rotina de reuniões, prévias à visita in loco do 

MEC/INEP, com a Coordenação do Curso, NDE, Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e Comissão de Avaliação Local (CAL) da Unidade, 

para esclarecimentos sobre o processo de avaliação externa, para fins 

de reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos de 

graduação. 

b) Divisão de Avaliação (DAV/CAEG/PROGRAD): Elaboração de 

Manual para instruir coordenações de cursos de graduação no 

preenchimento do formulário eletrônico, no sistema e-MEC, com base 

nos novos instrumentos de avaliação externa do MEC/INEP.  
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c) Divisão de Avaliação (DAV/CAEG/PROGRAD) e Comissão 

Própria de Avaliação (CPA/UFF): realização de projeto piloto de 

Autoavaliação com a Coordenação e NDE do Curso de Direito de 

Macaé, bem como Chefia de Departamento, Direção da Unidade e 

Coordenação da Comissão de Avaliação Local (CAL) da Unidade, e 

elaboração de um plano saneador prévio à visita in loco do MEC/INEP, 

de acordo com as dimensões do novo instrumento de avaliação externa 

do MEC/INEP para reconhecimento de curso de graduação: 1 (Projeto 

Pedagógico do Curso), 2 (Corpo Docente) e 3 (Infraestrutura) 

d) Divisão de Avaliação (DAV/CAEG/PROGRAD) e Comissão 

Própria de Avaliação (CPA/UFF): realização de rodas de conversa com 

cada curso (Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Direito, Psicologia e Serviço Social), da sede e de fora da sede, para 

esclarecimento aos alunos que realizaram a prova do ENADE em 

25/11/2018, com objetivo de discutir a importância de realizar a prova 

com diligência e responsabilidade, tendo em vista o impacto do mau 

resultado na matriz orçamentária e ações cautelares do MEC ao curso 

de graduação. 

e) Divisão de Avaliação (DAV/CAEG/PROGRAD) e Comissão 

Própria de Avaliação (CPA/UFF): realização do 1º Seminário de 

Avaliação e Desenvolvimento Institucional, no dia 07/06/2018, de 10 

às 18h, com a participação de 120 docentes e técnicos, das 

coordenações de curso, NDEs e CAL da Unidade, para apresentar o 

planejamento estratégico do PDI 2018-2022, o novo Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os novos instrumentos de avaliação 

externa do MEC/INEP, a fim de que as coordenações de curso revisem 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), adequando-os a estes novos 

documentos (UFF, 2019, p. 96-97). 

 

Como podemos verificar, as medidas tomadas em nível dos cursos de graduação 

abrangem tanto questões de ordem interna de esclarecimento e preparação técnica dos 

responsáveis pela avaliação externa, como questões que envolvem situações extrínsecas, 

como a mudança no instrumento de avaliação dos cursos, realizada pelo MEC-INEP. 

Essas providências evitam situações de improviso e têm um caráter de profissionalização 

da equipe responsável pela avaliação externa, na base dos cursos de graduação. 

O investimento na preparação das equipes para a realização da avaliação externa 

que atende aos mecanismos de regulação revela o deslocamento do foco da autoavaliação 

para a avaliação externa, na UFF. Essa perspectiva é também apresentada no depoimento 

do(a) coordenador(a) de CAL F participante da pesquisa, ao ser perguntado(a) sobre como 

percebe o envolvimento dos gestores da sua unidade no processo de autoavaliação 

institucional: “Após a percepção da importância da autoavaliação para as avaliações do 

MEC, houve maior interesse em auxiliar e divulgar o processo de avaliação” (Informação 

obtida na pesquisa de campo). Isso significa que o envolvimento dos gestores dos cursos 

de graduação na autoavaliação não está motivado pelo desejo de levar a instituição a 

avaliar-se, a conhecer-se, mas de atender, em primeiro lugar, aos princípios da avaliação 
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externa que servem não à transformação da Universidade e, portanto, a sua emancipação, 

mas à regulação, como forma de prestação de contas ao Estado avaliador. 

A avaliação realizada pelos professores e pelos servidores técnico-administrativos 

também deve servir tanto à melhoria dos cursos, com a identificação de fragilidades 

pedagógicas e administrativas que devem ser saneadas, quanto à formulação da política 

de pessoal. Essa política deve envolver, por exemplo, o redimensionamento da força de 

trabalho, no que se refere aos técnico-administrativos e uma melhor preparação, seja dos 

docentes, seja dos servidores técnico-administrativos para o exercício profissional. 

Segundo o Relatório da CPA-UFF de 2019 (UFF, 2019, p. 51),  

Para o desenvolvimento das pessoas, a fim de elevar a qualidade da 

força de trabalho, faz-se necessário investir, prioritariamente, em 

programas de capacitação continuada específicos para dirigentes, 

gestores, técnicos e docentes, no âmbito das unidades administrativas e 

acadêmicas. Destaca-se, nesse ponto, a necessidade de envidar esforços 

para oferecer capacitação aos docentes, em métodos didáticos de 

aprendizagem ativa e avaliação continuada. 

Visando também a atingir patamares sempre superiores na avaliação externa dos 

seus cursos de graduação e pós-graduação, a UFF tem investido na qualificação do corpo 

docente. O Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) da Universidade, em 2018 

atingiu o valor de 4,57, em oposição aos 4,38 registrados em 2014 (PGI/PROPLAN, 2018 

apud UFF, 2018b, p. 72). A elevação do IQCD da UFF é explicada também não pela 

necessidade de investimento na qualificação do corpo docente apontada por processo 

interno de avaliação, mas como resultado de sua adesão ao Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), editado em 2007, 

que fez aumentar a quantidade de doutores no quadro da Universidade. No momento 

anterior ao REUNI, a UFF possuía 51% do seu quadro docente ocupado por doutores. Já 

em 2017, este número alcançou 78% (UFF, 2019, p. 52). 

Embora sem vinculação aos processos de autoavaliação, o aumento na 

qualificação do corpo docente trouxe consequências positivas na elevação do conceito 

CAPES para a pós-graduação. A média desse conceito, em 2014, era 3,85, passando para 

4,15, em 2018. Além disso, também beneficiou os resultados da graduação, interferindo 

na Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) que saiu de 43,62%, em 2014, para 60,05%, em 

2018 (PGI/PROPLAN, 2018 apud UFF, 2018b, p. 72). Esses números revelam a 

preocupação dos gestores da Universidade em alcançar elevados resultados de produção 

tanto na graduação quanto na pós-graduação, buscando a melhoria para os respectivos 

cursos. 
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Como a avaliação pode tornar-se fator de desenvolvimento da Universidade? Para 

que isso ocorra, é fundamental a aliança entre avaliação e planejamento institucional. 

Nesse sentido, a CPA-UFF tem sido atuante na elaboração do planejamento institucional, 

tendo participado, com efetividade, na elaboração do PDI 2018-2022. Isso é o que 

podemos encontrar no Relatório da CPA-UFF de 2019 (UFF, 2019, p. 14):  

[...] a CPA pretende contribuir para a implementação do PDI UFF 2018-

2022, no qual participou ativamente para a sistematização do 

documento, assessorando os setores, em matéria de avaliação 

institucional, na elaboração de seus Planos de Desenvolvimento da 

Unidade (PDU), seja administrativa ou acadêmica. 

Entender a avaliação como elemento propulsor do desenvolvimento institucional 

é considerá-la sempre como possível e capaz de superar os obstáculos que a impedem de 

ocorrer. Como afirma a CPA-UFF (UFF, 2019, p. 14), “[...] a avaliação institucional não 

serve para vigiar e punir, mas sim para melhorar os processos internos da Universidade, 

rumo à Excelência Acadêmica”. O investimento na avaliação institucional é, portanto, 

necessário para que a instituição possa conhecer-se e superar suas dificuldades, 

projetando-se no futuro. Como aliada do desenvolvimento, a avaliação serve, então, à 

valorização do trabalho acadêmico e à busca de novos caminhos que possam apontar 

alternativas à Universidade. 

Devido às formas de fazer a autoavaliação na UFF, ocorrem processos de 

resistência no contexto acadêmico, como no segmento dos estudantes que constituiu o 

espaço da nossa pesquisa. A resistência ocorre na recusa a participar do processo de 

avaliação, pelo reconhecimento da sua incapacidade de escuta e de produção de 

mudanças. Essa ideia está presente na fala de um dos alunos participantes da pesquisa: 

“Eu não respondo mais, pois não vejo mudanças em relação aos professores. No início 

do curso sim, agora já se tornou desanimador responder. É muito tempo gasto para não 

dar em nada” (Informação obtida na pesquisa de campo). Essa colocação aponta para um 

saber que se produz na negação a participar, indicando uma outra forma de poder. 

Entendendo a resistência na perspectiva de Foucault (2006, p. 232), admitimos 

que ela seja inerente às relações de poder:  

[...] as relações de poder são relações de força, enfrentamentos, 

portanto, sempre reversíveis. Não há relações de poder que sejam 

completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável.  

[...] 

[...] as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada 

instante, abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há 



174 

possibilidade de uma resistência real que o poder daquele que domina 

tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior 

for a resistência.  

Isso implica dizer que a avaliação institucional estabelece relações de poder e que 

estas suscitam formas de saber e resistência, como a apontada no depoimento do aluno 

anteriormente destacado. Em que medida a avaliação da instituição acadêmica constrói 

relações de poder e formas de saber? Quais são as formas de resistência elaboradas no 

contexto dessas relações? Essas questões serão objeto de discussão no próximo capítulo, 

onde vamos procurar compreender como a avaliação institucional na Universidade 

Federal Fluminense se materializa nas relações de poder, constituindo novos saberes e 

formas de resistência. 
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CAPÍTULO IV 

 

“De alguma maneira deve ser suficiente 

perguntar: Quem deve se emancipar?  

Quem deve ser emancipado? 

A crítica deve perguntar uma terceira questão: 

Que tipo de emancipação está envolvida?” 

(Karl Marx, 1843) 

 

A AUTOAVALIAÇAO NA UFF: REGULAÇÃO, CONTROLE E 

EMANCIPAÇÃO 

 

Neste capítulo, buscamos entender a realidade atual da avaliação institucional na 

Universidade Federal Fluminense, com foco na autoavaliação, procurando identificar se, 

nesse caso específico, ela contribui para o processo de emancipação da instituição. Para 

entender como a autoavaliação vem sendo realizada no âmbito da Universidade e como 

ela pode contribuir para o seu processo emancipatório, realizamos uma pesquisa que 

consistiu numa entrevista com a então coordenadora da CPA/UFF e a aplicação de um 

questionário com perguntas e respostas abertas aos 38 coordenadores de Comissões 

Locais de Avaliação (CAL) constituídas no âmbito da Universidade, tanto na sede quanto 

nos campi do interior do Estado do Rio de Janeiro. Obtivemos o retorno de 11 

questionários respondidos. 

A baixa adesão dos coordenadores de CAL à pesquisa mostra a falta de interesse 

dos mesmos em se disporem à reflexão sobre a autoavaliação na UFF, bem como sobre 

os seus fazeres como responsáveis diretos pelo processo de conhecimento dos cursos de 

graduação. Essa é mais uma demonstração do prejuízo causado pela não adesão voluntária 

das unidades acadêmicas à proposta de autoavaliação apresentada pela CPA/UFF, que foi 

obrigada a sugerir ao Conselho Universitário a edição de medida normativa que forçou 

cada diretor a constituir a Comissão de Avaliação Local de sua respectiva unidade. A 

formação das CAL acabou fazendo parte de um conjunto de decisões burocráticas 

tomadas no dia a dia da instituição, comprometendo a ação necessária que essa Comissão 

deveria exercer na condução da autoavaliação, em nível dos cursos de graduação. 
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Com o objetivo de obter informações acerca da participação dos estudantes na 

autoavaliação, entendendo serem eles os grandes protagonistas do processo, foi aplicado 

por meio digital um questionário com sete questões fechadas e uma questão aberta aos 

alunos dos cursos de graduação. Os cerca de 35.000 alunos matriculados nos cursos de 

graduação presencial da sede e do interior do Rio de Janeiro foram abordados. Obtivemos 

1.112 respostas, o equivalente a 3,18% do universo de alunos consultados. 

A opção por ouvir os estudantes também se deu em razão de a UFF ter investido 

na avaliação dos cursos de graduação, ao longo da sua trajetória de avaliação institucional. 

O intuito foi o de saber o que esses sujeitos têm a dizer, uma vez que representam um 

grande universo de participantes no processo de autoavaliação num espaço em que a 

mesma vem sendo realizada, de forma mais efetiva, há pelo menos três décadas. 

Os alunos foram contactados por e-mail e convidados a participarem, 

voluntariamente, da pesquisa cujos objetivos foram esclarecidos no convite. As respostas 

ao instrumento de coleta de dados foram dadas após o período de realização da 

autoavaliação referente ao 2º semestre letivo de 2019. Os dados e informações obtidos 

foram sistematizados e analisados com a ajuda dos gráficos e da planilha gerados pelo 

aplicativo Google Formulários. 

Como fonte de dados, também foi utilizado o Sistema de Avaliação Institucional 

da UFF (SAI) que disponibiliza todos os dados gerados pela avaliação realizada a cada 

semestre letivo, nos cursos de graduação, desde o ano de 2009. Utilizamos os dados 

referentes à avaliação de disciplinas e institucional realizada pelos alunos, também no 

segundo semestre de 2019. 

Nossa intenção aqui é perceber como a avaliação institucional é realizada numa 

Universidade pública federal – a UFF, os desafios enfrentados na sua realização e como 

ela pode contribuir para o processo de emancipação necessário à própria sobrevivência 

da universidade. Faremos nossa análise nos utilizando de conceitos como o de crise da 

universidade trabalhado por Santos (1996; 2011) e Goergen (2000), de conhecimento 

pluriversitário e avaliação participativa formulados também por Santos (2011), controle 

e hierarquização propostos por Belloni (1999; 2000), democracia e participação 

trabalhados por Dias Sobrinho (2003a), desafio participativo, cunhado por Demo (2012), 

contra-saber formulado por Santos (2000) e saber e poder utilizados por Foucault (2006; 

2013; 2014). Também articularemos os dados e informações a aspectos da legislação 
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(BRASIL, 1996; 2004), ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFF (UFF, 

2018c) a documentos de agências internacionais (BM; 1995; 1996)  e a pensamentos de 

autores como Fávero (2003), Gatti (2010),  Coêlho (2000; 2003) e Chauí (1999; 2001).  

A avaliação institucional tem sido proposta, no âmbito oficial, como instrumento 

de controle, atendendo às orientações das agências internacionais que propõem uma 

política para a educação superior que reserva um outro lugar às universidades públicas, 

especialmente as federais: o mercado. Mesmo reconhecendo que a avaliação da 

universidade pública federal apresenta limites impostos pela política de controle e 

regulação, consideramos pertinente o seguinte questionamento: que possibilidades pode 

apresentar a avaliação, no seu fazer, além de contribuir com os mecanismos de controle 

e regulação? Nas próximas páginas, buscaremos respostas a esta questão. 

 

4.1 AS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE UMA AUTOAVALIAÇÃO 

CRÍTICA E CONSTRUTIVA NA UFF 

Um dos grandes dilemas da avaliação institucional realizada por universidades 

públicas brasileiras é a apropriação dos seus resultados, isto é, a contemplação da 

efetividade da avaliação. Essa dificuldade se dá pelo próprio entendimento do que seja a 

avaliação, sua finalidade e consequências para a vida acadêmica. Belloni (1999, p. 36 – 

grifo da autora) identifica duas tendências principais na realização da avaliação 

institucional e na apropriação dos seus resultados. Uma se refere à avaliação como 

“controle e hierarquização” e a outra como potencial para “melhoria e mudança” no 

funcionamento da instituição. 

A avaliação como fator de melhoria e mudança depende de ser entendida como 

um instrumento de autoconhecimento, de estímulo a uma reflexão coletiva e identificação 

dos pontos fortes e fracos, dos problemas, das fragilidades e das potencialidades da 

instituição universitária. No entanto, esse debruçar-se sobre os resultados da 

autoavaliação e entendê-los na sua essência de forma construtiva ainda é uma dificuldade 

para as IES brasileiras, especialmente as públicas federais. Como afirma Cunha (2010, p. 

64), “o desafio é transformar a autoavaliação em um aprendizado de novas práticas 

acadêmicas, pautadas na democracia e no respeito à pluralidade de interesses que 

caracteriza a instituição universitária”. 
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A Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004, Art. 11), trabalhada no capítulo 2, estabeleceu 

o SINAES, dando à CPA a atribuição de conduzir os processos internos de avaliação das 

instituições de educação superior integrantes do sistema federal de ensino. Por outro lado, 

o “planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-

avaliação (sic) institucional” (BRASIL, 2004, Art. 3º - VIII) é uma das dimensões a serem 

consideradas no processo avaliativo estabelecida pelo mesmo dispositivo legal. Nossa 

preocupação aqui é entender como a CPA-UFF conduz o processo de avaliação 

institucional no sentido de promover a utilização dos seus resultados em favor do 

desenvolvimento da instituição – a UFF. 

Belloni (2000, p. 40) considera que “a avaliação de instituições educacionais 

refere-se à análise do desempenho global da instituição, considerando todos os fatores 

envolvidos, em face dos objetivos ou missão da instituição, no contexto social, 

econômico, político e cultural no qual está inserida”. Nesse sentido, é importante também 

refletir sobre como a avaliação institucional conduzida na UFF pode contribuir para a 

realização da sua missão, que é:  

Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento 

científico, tecnológico, artístico e cultural, e a formação de um cidadão 

imbuído de valores éticos que, com competência técnica, contribua para 

o desenvolvimento autossustentado do Brasil, com responsabilidade 

social (UFF, 2018c, p. 28). 

Outro elemento a ser considerado, quando nos referimos à avaliação e também ao 

planejamento institucional é a visão da instituição. No caso da UFF, ela está registrada 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (UFF, 2018c, p. 28) da seguinte forma: 

“A UFF será reconhecida, nacional e internacionalmente pela excelência dos seus cursos 

e de sua produção científica e pelo impacto social das suas atividades”. Como prospecção 

de futuro, então, a UFF vislumbra ter reconhecimento não só nacional, como também 

internacional, na execução do seu trabalho com o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Em seu depoimento, a coordenadora da CPA/UFF assim se posicionou em relação 

à integração entre a gestão, a avaliação e o planejamento, no alcance da missão e da visão 

da Universidade: “Dirigentes, CPA e PDI têm como denominador comum o alcance da 

missão e visão institucional da UFF, respeitando seus valores institucionais” 

(Coordenadora da CPA/UFF entrevistada). Na concepção da entrevistada, então, os 

gestores, os responsáveis pela avaliação e pelo planejamento institucional comungam do 

mesmo propósito em favor da missão e da visão da Universidade. Ao nosso ver, esse se 
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constitui no desafio construtivo apontado por Demo (2012, p. 19 – grifo do autor) como 

aquele que se apresenta na  

[...] capacidade de iniciativa, autogestão, proposta. Realça a condição 

de sujeito histórico capaz, que não se deixa levar, mas busca comandar, 

com autonomia e criatividade, o processo de desenvolvimento. Para 

tanto, persegue dotar-se das instrumentações mais decisivas, 

nomeadamente conhecimento, que é a maneira mais eficiente de fazer 

e inovar a história.  

Para o enfrentamento desse desafio, no entanto, os envolvidos com a gestão 

universitária, a avaliação e o planejamento precisam ter o domínio do conhecimento como 

ferramenta necessária aos seus fazeres. Se a proposta é de integração entre os propósitos 

da gestão, da avaliação e do planejamento, como declara a coordenadora da CPA/UFF, 

todos os gestores e planejadores – diretores de unidades, chefes de departamentos e 

coordenadores de curso – precisam dominar o conhecimento sobre a avaliação 

institucional e nela se engajar. No entanto, isso não é o que ocorre na UFF, como podemos 

depreender da declaração da coordenadora da CPA/UFF, que revela um protagonismo 

dos coordenadores dos cursos de graduação na condução do processo de autoavaliação, 

em nível dos cursos de graduação:  

Os gestores mais diretamente envolvidos com o processo de 

autoavaliação são os coordenadores de curso de graduação, que por sua 

vez, também presidem o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada 

curso. Os atuais instrumentos de avaliação do INEP colocam o NDE 

em posição de destaque como estrutura pedagógica de cada curso, 

recebendo e propondo pautas ao Colegiado do Curso. Neste sentido, os 

coordenadores de curso se envolvem de forma direta com todo o 

processo de autoavaliação e também na coordenação dos processos de 

avaliação externa (Coordenadora da CPA/UFF entrevistada). 

Os alunos dos cursos de graduação têm a mesma percepção da coordenadora da 

CPA/UFF acerca do envolvimento dos gestores no processo de autoavaliação. Ao 

responderem ao questionário de pesquisa, 28,8% dos respondentes declararam que os 

gestores dos seus cursos são pouco comprometidos e quase não incentivam os alunos a 

participarem do processo de avaliação. Além disso, 14,6% dos respondentes afirmaram 

que os gestores dos seus cursos não são comprometidos e não incentivam os alunos a 

participarem do processo de avaliação. Isso significa que 43,4% dos alunos que 

participaram da pesquisa não possuem uma visão positiva dos gestores dos seus cursos a 

respeito do seu compromisso com a avaliação institucional. Se acrescentarmos o 

percentual de alunos que declararam não saber informar sobre o comprometimento dos 

gestores dos seus cursos com a avaliação na UFF, a visão pouco ou nada positiva do 
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envolvimento dos gestores no processo de avaliação na UFF, por parte dos alunos, fica 

na ordem de 65,1%. Essas informações podem ser constatadas no gráfico 3 apresentado 

abaixo: 

GRÁFICO 3 – Percepção dos alunos de graduação sobre o comprometimento dos 

gestores (diretor(a) da unidade, chefes de departamentos e 

coordenador(a) do curso) com a avaliação na UFF 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo 

Observando a opinião da coordenadora da CPA/UFF e dos alunos acerca do 

comprometimento dos gestores dos cursos de graduação da UFF com a avaliação 

institucional, podemos apontar nesse pouco envolvimento uma fragilidade que impede a 

realização de um processo crítico, reflexivo e construtivo, capaz de produzir efeitos 

positivos para os cursos de graduação. Em consequência disso, a autoavaliação acaba se 

tornando uma tarefa burocrática e vazia de sentidos, como afirma um dos alunos 

participantes da pesquisa: “Acredito que as avaliações são ignoradas, pois continua 

sempre a mesma coisa”. 

O principal eixo do processo de avaliação na UFF e que também é previsto no 

SINAES – Lei 10.861/04 (BRASIL, 2004), como apontamos no capítulo 3, é o ensino de 

graduação. A respeito dos objetivos traçados para a graduação, no PDI da UFF (UFF, 

2018c, p. 35) encontramos o seguinte: 

a) desenvolver currículos flexíveis, com percursos formativos ajustados 

aos interesses dos estudantes e ancorados em competências oriundas 

das Diretrizes Curriculares Nacionais e outras legislações específicas, e 

nas exigências do mercado de trabalho; 

b) desenvolver um ambiente acadêmico acolhedor aos estudantes, para 

potencializar a permanência e o sucesso acadêmico; 

c) adotar práticas e estratégias de ensino-aprendizagem que priorizem a 

atuação ativa do estudante; 

d) articular ambientes físicos e virtuais de aprendizagem em todas as 

disciplinas para tornar as aulas mais atraentes e eficazes e para permitir 
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maior flexibilidade de horários aos estudantes para a realização do 

trabalho individual requerido para o aprendizado; 

e) possibilitar maior mobilidade institucional para todos os estudantes 

de graduação da UFF; 

f) diminuir a retenção e a evasão; 

g) valorizar a produção de conhecimentos conceituais, teóricos e 

práticos para as disciplinas, com a finalidade de melhorar o desempenho 

dos estudantes; 

h) incentivar a adoção de práticas experimentais, por meio de 

laboratórios de ensino, e aplicadas, via estágio, para integrar a formação 

dos estudantes; 

i) disponibilizar programas acadêmicos com foco na construção de um 

ambiente acolhedor, que favoreçam a permanência e que levem ao 

sucesso acadêmico; 

j) implementar o Centro de Suporte Acadêmico (CSA), o Centro de 

Inovação e Formação Profissional (CIFP) e o Centro de Ensino-

Aprendizagem (CEA); 

k) valorizar as licenciaturas, a formação continuada e a pesquisa relativa 

à formação docente; 

l) desenvolver um processo de capacitação e de qualificação docente 

com foco na melhoria do ensino e nos ganhos em termos de progressão 

e promoção funcional; 

m) alcançar e manter conceitos acima de 4 na avaliação externa 

realizada pelo INEP-MEC; 

n) disponibilizar e assegurar fluxo contínuo de internacionalização para 

todos os cursos de graduação; 

o) fortalecer os serviços fornecidos pela PROGRAD à comunidade 

acadêmica de forma eficiente e eficaz; 

p) assegurar inclusão e permanência dos estudantes nos cursos de 

graduação. 

 

Recorrendo aos resultados do processo de avaliação realizado na UFF, no 2º 

semestre de 2019, podemos observar a opinião dos estudantes acerca de algumas das 

condições estruturais necessárias ao cumprimento dos objetivos para o ensino de 

graduação. Bibliotecas, laboratórios e salas de aula são, por exemplo, espaços 

institucionais que desempenham função primordial no cumprimento dos objetivos 

institucionais quanto ao desenvolvimento dos cursos de graduação. O gráfico 4 apresenta 

a opinião dos estudantes de graduação que responderam ao instrumento de avaliação 

institucional, no 2º semestre de 2019, a respeito da adequação do espaço da biblioteca dos 

seus respectivos cursos. Vale ressaltar que as respostas se referem ao módulo “Avaliação 

Institucional” que foi respondido por 5.635 (UFF, 2009a), o equivalente a 16,1% do total 

de alunos matriculados nos cursos de graduação presencial. 
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GRÁFICO 4 – Adequação do espaço da biblioteca  

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 

O gráfico 5, por sua vez, apresenta a opinião dos alunos de graduação da UFF em 

relação à disponibilidade, nas bibliotecas dos respectivos cursos de graduação, da 

bibliografia indicada nas disciplinas. 

GRÁFICO 5 – Disponibilidade, na biblioteca, da bibliografia indicada nas 

disciplinas 

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 
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Podemos observar que em relação às bibliotecas e disponibilidade de material 

bibliográfico, os alunos dos cursos de graduação da UFF têm uma avaliação bastante 

positiva: 73,2% dos respondentes concordam parcial ou totalmente que os espaços das 

bibliotecas são adequados. Por outro lado, 65,3% concordam, também parcial ou 

totalmente, que a bibliografia indicada nas disciplinas está disponível nas bibliotecas. Se 

relacionarmos esses indicadores à opinião dos alunos acerca da contribuição da 

bibliografia indicada por seus professores, nas diferentes disciplinas, para seus estudos e 

aprendizagens, como se apresenta no gráfico 6, podemos verificar que, em termos de 

infraestrutura e suporte para a produção do conhecimento, com vistas a material 

bibliográfico, os cursos de graduação da UFF podem ser considerados bem avaliados. 

GRÁFICO 6 – Contribuição da bibliografia indicada para o estudo e 

aprendizagem dos alunos dos cursos de graduação 

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 

O gráfico 7 apresenta a opinião dos alunos da graduação da UFF em relação a 

outro indicador de qualidade: a suficiência e a adequabilidade da logística, dos espaços, 

dos equipamentos e dos materiais disponíveis para a realização das aulas práticas. 
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GRÁFICO 7 – Suficiência e adequabilidade da logística, espaços, equipamentos 

e materiais disponíveis para aulas práticas 

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 

O gráfico 8 revela a opinião dos alunos dos cursos de graduação da UFF acerca 

das condições das salas de aula, espaço necessário ao desenvolvimento das atividades de 

ensino, nas diferentes disciplinas teóricas dos cursos. 

GRÁFICO 8 – Adequabilidade das condições das salas de aula 

  

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 
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Observando as informações disponíveis nos gráficos 7 e 8, podemos concluir que 

os alunos dos cursos de graduação da UFF possuem uma percepção positiva da 

infraestrutura da instituição em relação aos laboratórios e salas de aula. Isso porque 62,6% 

dos respondentes concordam parcial ou totalmente que a logística, os espaços, os 

equipamentos e os materiais disponíveis para a realização das aulas práticas são 

adequados. Por outro lado, 70,2% dos respondentes concordam também total ou 

parcialmente que as condições das salas de aula disponíveis para os estudos teóricos são 

adequadas. 

O gráfico 9 ilustra o resultado da opinião dos alunos dos cursos de graduação da 

UFF a respeito da infraestrutura de acesso à internet, outro elemento de relevância para a 

realização de estudos e pesquisas acadêmicas. Verificamos que 59,2% dos respondentes 

concordam parcial ou totalmente que a infraestrutura de acesso à internet atende às 

necessidades dos alunos. Logo, podemos concluir que, em termos de infraestrutura de 

bibliotecas, laboratórios, salas de aula e acesso à internet, a UFF possui uma avaliação 

positiva por parte dos seus alunos de graduação.   

GRÁFICO 9 – A infraestrutura de acesso à internet atende às necessidades dos alunos 

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 

As informações disponíveis no gráfico 10, no entanto, apresentam uma situação 

que merece reflexão e tomada de decisão em relação à adequabilidade da infraestrutura 

da UFF para atendimento a pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. Isso 
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porque 42,8% dos respondentes discordam total ou parcialmente de que a instituição 

ofereça uma infraestrutura adequada ao atendimento às pessoas com deficiências. Além 

disso, 19,3% dos respondentes não avaliaram esse indicador, sugerindo falta de 

informação que pudesse permitir observar essas condições e avaliá-las.  

GRÁFICO 10 – Adequabilidade da infraestrutura para atendimento a pessoas com 

deficiência física e mobilidade reduzida 

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 

Se considerarmos o que estabelece a LDB – Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) a 

respeito da obrigação de os estabelecimentos escolares se adequarem às diferentes 

necessidades de mobilidade, podemos concluir que a Universidade precisa adequar-se às 

próprias determinações legais quanto à necessidade de adequação da sua infraestrutura 

física para o atendimento das pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida. Eis o que 

estabelece o texto legal: 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação:  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades (BRASIL, 1996, Art. 

59). 

A adequação da infraestrutura da Universidade às necessidades de acessibilidade 

e mobilidade nos campi constitui um dos objetivos estratégicos formulados no PDI da 

UFF (UFF, 2018c, p. 19). Essa preocupação demonstra uma iniciativa da Universidade 

em relacionar a avaliação ao planejamento institucional, prevendo a: “[...] implantação de 

exigências legais, tais como o Plano Logístico de Sustentabilidade e o Plano de 
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Acessibilidade” (p. 51). Como compromisso com a formação da cidadania, o PDI da UFF 

(UFF 2018c, p. 46 – grifos no documento) apresenta a proposta de, por meio do seu plano 

de acessibilidade, a Universidade poder contribuir para a construção da justiça social, da 

seguinte forma: 

[...] a UFF desenvolverá um Plano de Acessibilidade, com 

participação de representantes de toda comunidade acadêmica, que 

busque alinhar as diferentes ações na área de acessibilidade já 

institucionalizadas e aquelas que venham a ser criadas de forma que se 

construa uma rede integrada de ações que possibilite o acesso livre a 

toda comunidade, permitindo que todos possam executar suas 

atividades na universidade sem barreiras, seja dos profissionais da 

universidade, seja de alunos que necessitam de recursos adaptativos 

para realização de seus cursos de graduação e pós-graduação. Essa 

visão de respeito às demandas específicas deve perpassar a ação da 

universidade, mas estar presente nos projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação e pós-graduação, de maneira que o profissional formado 

pela UFF seja engajado socialmente e comprometido com as 

contribuições que sua profissão pode dar na construção de uma 

sociedade mais justa. 

A proposta é a de construção participativa de um plano de acessibilidade que 

atenda às necessidades dos trabalhadores – professores e servidores – e dos alunos dos 

cursos de graduação e pós-graduação. Esse é o desafio de construção de uma 

“universidade sem barreiras” que possa elaborar uma cultura de respeito às diferenças e 

que, por meio da vivência dessas práticas culturais consiga sensibilizar os futuros 

profissionais, que terão diferentes atuações na sociedade, para um exercício consciente 

da cidadania. 

A necessidade de criação de uma cultura institucional de respeito e valorização 

das diferenças é também apresentada em outro resultado da avaliação. O gráfico 11 

demonstra a opinião dos alunos dos cursos de graduação que responderam ao instrumento 

de avaliação das disciplinas, no 2º semestre de 2019, a respeito da utilização, pelos 

professores, de técnicas de ensino e avaliação da aprendizagem acessíveis aos alunos com 

deficiências. Ressaltamos que o módulo de avaliação de disciplinas foi respondido por 

cerca de 9.660 alunos, o equivalente a 27,6% do total de alunos matriculados. 
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GRÁFICO 11 – O professor utilizou técnicas de ensino e avaliações de 

aprendizagem acessíveis aos alunos com deficiências 

 

Fonte: SAI – Sistema de Avaliação Institucional da UFF 

Podemos observar que a grande maioria dos respondentes (59,9%) desconhece as 

necessidades das pessoas com deficiências e se declarou incapaz de avaliar o nível de 

acessibilidade das técnicas de ensino e avaliação utilizadas pelos seus professores. Por 

outro lado, 35,3% dos respondentes tem uma visão positiva dos seus professores em 

relação a utilizarem técnicas de ensino e avaliação acessíveis, enquanto 4,7% percebe que 

seus professores pouco ou nada praticam o respeito às necessidades das pessoas com 

deficiências, em suas técnicas de ensino e avaliação. Isso demonstra a premência da UFF 

em adotar um plano de ampla acessibilidade elaborado democraticamente e que seja 

capaz de promover o conhecimento e o respeito às necessidades das pessoas com 

deficiências. 

Os dados da avaliação institucional destacados anteriormente mostram que os 

problemas da UFF não se encontram propriamente na infraestrutura. Com exceção das 

condições de acessibilidade oferecidas pela instituição, elementos importantes para o 

desenvolvimento dos cursos de graduação – bibliotecas, laboratórios, salas de aula e 

acesso à internet – atendem às expectativas dos alunos. Onde estão, então, as principais 

dificuldades que impedem o desenvolvimento do processo de autoavaliação e dos 

próprios cursos de graduação?  

Segundo Dias Sobrinho (2003a, p. 38), os objetivos da avaliação da universidade 

“[...] devem ser estritamente educativos, fornecendo informações para a melhoria das 
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práticas pedagógicas”.  Por essa razão, para que a avaliação na UFF cumpra a importante 

função de fornecer informações para a melhoria das práticas pedagógicas, é preciso que 

os gestores dos cursos de graduação estejam atentos à voz dos alunos, que expressam seus 

sentimentos ao participarem da avaliação institucional. A respeito das consequências dos 

resultados da avaliação, quanto ao que ocorre na sala de aula ao realizarem suas 

disciplinas, destacamos os seguintes depoimentos de alunos participantes da nossa 

pesquisa:  

[...] as avaliações não têm qualquer efeito prático. Muito frustrante, 

parece uma perda de tempo avaliar professores que nunca mudam 

(sequer são informados sobre os resultados, positivos inclusive). 

[...] não vejo mudança alguma com relação às avaliações que fazemos. 

Mesmo sempre preenchendo, seguimos tendo alguns professores ruins 

(minoria), que não parecem nem ler as críticas, muito menos pensam 

em melhorar de alguma forma. 

Professores ruins não são advertidos. 

[...] acho que a avaliação dos professores e dos cursos deveria ter mais 

efeitos, pois no meu curso sinto que não surte efeito algum quanto a 

postura dos professores. 

[...] não vejo melhoria alguma mesmo quando a maioria dos alunos 

reclama de algum professor/disciplina específica. 

A autoavaliação, como afirma Rasco (2000, p. 91), “[...] trabalha em e a partir de 

uma perspectiva institucional na qual a ação docente é um de seus elementos, nos ajuda 

a identificar seus problemas e seus sucessos”. No entanto, a realização da autoavaliação 

na UFF não se dá no sentido da solução dos problemas, como podemos perceber em 

depoimentos de alunos participantes da pesquisa: 

A sensação que eu tenho é que mesmo escrevendo os problemas dentro 

de sala de aula a avaliação é inútil no sentido de solucionar os 

problemas que aconteceram durante o curso. 

Fazem avaliações, mas não fazem nada para mudar a qualidade do 

ensino. 

Por outro lado, também como defende Rasco (2000, p. 91), a autoavaliação “[...] 

não é em si mesma um processo direto de formação docente; porém se converte em um 

necessário revitalizador e catalisador da docência”. Segundo o depoimento de um dos 

alunos participantes da pesquisa, essa função revitalizadora e catalisadora da 

autoavaliação não se cumpre: “[...] docentes cuja metodologia possui reprovação 

majoritária por parte dos alunos, porém, os semestres passam e a metodologia persiste 

intacta”. 
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Observando o teor das falas dos alunos destacadas, podemos afirmar que ocorre 

uma frustração nos estudantes ao perceberem que suas respostas não são levadas em 

consideração, quando respondem aos instrumentos de avaliação. Isso revela a falta de 

compromisso dos gestores com o encaminhamento de soluções para os problemas 

levantados no processo de autoavaliação institucional, enfraquecendo a participação e 

comprometendo o seu caráter educativo. Como afirma Dias Sobrinho (2003a, p. 47), 

“quanto mais ampla e dedicada a participação dos atores universitários, mais significativo 

poderá ser o processo de auto-avaliação (sic) em termos educativos”. Nesse sentido, é 

preciso que ocorra uma ação proativa dos gestores dos cursos de graduação, para que as 

respostas dadas pelos alunos na avaliação institucional sejam consideradas, como garantia 

futura da participação dos mesmos no processo, visando ao alcance da dimensão 

educativa da avaliação, sem a qual a tarefa de avaliar torna-se burocrática e insignificante. 

A autoavaliação, também como afirma Dias Sobrinho (2003a, p. 47), é “[...] um 

processo social e coletivo de reflexão, produção de conhecimento sobre a universidade, 

compreensão de conjunto, interpretação e trabalho de melhora”. As considerações 

apontadas abaixo tanto revelam a ausência de um processo coletivo de reflexão sobre os 

resultados da avaliação, na UFF, quanto uma inoperância do mesmo em termos de 

geração de melhorias:  

No meu Curso, por exemplo, temos uma disciplina cujo Professor foi 

alvo de crítica por vários semestres consecutivos de TODA (grifo do 

aluno) a turma e não houve solução por parte do Departamento 

responsável ou sequer uma proposta, conversa a respeito. 

Tem um professor que dá uma disciplina e só ele dá essa disciplina, não 

há opção de outros professores, outros horários, fazer online, [...]. Só 

ele dá a disciplina. E uma média de 90% dos alunos são reprovados 

todos os semestres nessa disciplina e absolutamente a maioria não 

frequenta as aulas porque são aulas em que o professor ofende alunos e 

não acrescenta muito. Os alunos penam pra passar na disciplina, muitos 

fazem várias vezes. E não é possível que 90% da turma não esteja 

comprometida em passar na disciplina. Pois bem, vários semestres esse 

professor tem avaliação ruim e nada é feito. Daí a percepção de que não 

adianta. 

[...] não vejo mudanças em relação aos professores. [...] Temos 

professores com abuso de poder, preconceituosos, machistas, que não 

dão aulas. Todos os períodos tem as mesmas reclamações. 

(Depoimentos de alunos participantes da pesquisa). 

Como participantes do processo pedagógico e diretamente afetados por ele, os 

alunos reclamam por mudanças. Algumas delas não são as mais adequadas ao contexto 

democrático, mas revelam o interesse dos mesmos em se envolverem institucional e 
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socialmente no processo de avaliação, propondo alternativas para os problemas 

identificados. Eis alguns depoimentos de alunos participantes da pesquisa que exprimem 

um caráter propositivo em relação à avaliação institucional: 

Professores que colecionam avaliações baixas por muitos alunos 

deveriam ser avisados e colocados em “observação”. 

Observar os comentários dos alunos quanto à atuação dos professores e 

a partir disso fornecer capacitações, por exemplo. 

Deveriam averiguar o alto índice de reprovação em disciplinas e o 

porquê isso ocorre, assim como averiguar as baixas avaliações de 

professores. 

[...] professores deveriam rever suas formas de dar aulas caso 

necessário... ou até serem retirados da sala de aula... Ou no caso de 

serem bem avaliados que tenham o reconhecimento... 

[...] acho que deveriam ser levadas em conta principalmente críticas 

importantes em relação a condutas/aulas de alguns docentes. 

Mudanças de comportamento deveriam acontecer a respeito dos 

professores que recebem avaliações ruins frequentemente.  

Deveriam realizar ao menos um “de-para” entre a autoavaliação e as 

avaliações de professores e instituição, objetivando novas metodologias 

e maior atenção a determinados professores. 

Com resultado negativo das avaliações, os professores deveriam levar 

advertências e, em caso de reincidência, serem punidos rigorosamente 

e até afastados. 

É preciso também lembrar que a universidade, para além de ser uma instituição 

de aprendizagem e valores, constitui-se em espaço de comunicação (DIAS SOBRINHO, 

2003a). A avaliação institucional pode ser utilizada para potencializar a comunicação, 

principalmente entre alunos e professores, visando à melhoria dos resultados 

pedagógicos, desde que, mais uma vez, se tenha atenção sobre os seus resultados. Essa 

ideia é revelada por depoimentos de alunos participantes da pesquisa: 

Com relação à avaliação de disciplinas, acredito que poderia ser um 

bom canal de comunicação entre alunos e professores, mas para que os 

alunos acreditem nessa comunicação é necessário que observemos 

alguma mudança ou algum debate sobre as questões que foram 

levantadas pelos alunos na avaliação e, particularmente, não vejo isso 

acontecer, eu respondo o questionário e, aparentemente, não acontece 

nada. 

A UFF precisa interagir mais com seus alunos . 

Santos (2011, p. 103) aponta para a necessidade de a avaliação, mesmo que 

“participativa”, “[...] não se transforme em autocontemplação narcisista ou em trocas de 

favores avaliativos”. Essa preocupação é apontada em um dos depoimentos obtidos de 

um dos alunos participantes da pesquisa: “Docentes geralmente não ligam para questões 
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levantadas pelos discentes; professores conhecidos como ‘maus’ são inclusive protegidos 

pelos coordenadores de curso, o que dificulta a relação institucional”. É preciso, portanto, 

que um novo olhar sobre os resultados da avaliação institucional na UFF possa ser 

construído, para que a Universidade tenha a oportunidade de tomar a avaliação como sua 

aliada, como ponte para a reconstrução da sua hegemonia e da sua legitimidade. 

Se as condições externas cobram da universidade um processo de transformação 

que chega a descaracterizá-la, impondo as regras do mercado, o controle e a regulação, é 

urgente que ela passe a olhar para dentro e enfrente o desafio de modificar suas práticas, 

a começar pela autoavaliação. Somente assim poderá fortalecer-se e garantir a mudança 

capaz de evitar sua decadência. Como afirma Leite (2005, p. 78), 

Se a universidade, calma e lenta em seu agir, não conseguir auto-

revolucionar-se convertendo suas crises em alavanca de mudanças, ela 

vai permanecer como instrumento das elites (crise da legitimidade) ou 

como locus da produção da alta cultura, “superior” (crise da hegemonia) 

dissociada dos saberes gerais. Para transformar-se, transformando a 

sociedade, fazendo jus à autonomia que a caracteriza, sua atividade 

deveria passar por uma prestação de contas à sociedade (crise da 

institucionalidade) que a mantém. Esse procedimento democrático tem 

nome – chama-se avaliação de qualidade ou institucional.  

Os depoimentos dos alunos destacados anteriormente dizem respeito a uma 

provocação que lhes foi feita, no questionário de pesquisa, a respeito da sugestão que 

apresentariam em relação à utilização dos resultados da autoavaliação para a melhoria 

dos seus respectivos cursos. É preciso esclarecer que quando mencionam a avaliação das 

disciplinas, se referem ao módulo de avaliação que compreende questões relativas ao 

trabalho realizado na sala de aula e conduzido pelos professores; quando citam a avaliação 

institucional, estão se referindo ao módulo que contém questões referentes, basicamente, 

à infraestrutura da Universidade, mais especificamente à disponível nas unidades 

acadêmicas. Já quando falam sobre a autoavaliação, a referência é ao módulo que contém 

questões relativas a aspectos de autoavaliação do aluno em cada uma das disciplinas que 

ele realiza. 

Como podemos perceber, os alunos questionam a postura dos gestores ao não 

tomarem providências quanto às avaliações não só negativas, como também positivas dos 

seus professores. Na verdade, os estudantes não são ouvidos, suas demandas não são 

consideradas. Há, portanto, uma completa ignorância quanto à participação do maior 

segmento da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação. 
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A avaliação tem que respeitar e valorizar os preceitos democráticos e ao mesmo 

tempo ser crítica, ética, autônoma e comprometida com o ser e o fazer acadêmicos num 

espaço verdadeiramente público. Como afirma Coêlho (2000, p. 62), a avaliação da 

universidade pública só será democrática 

[...] se todos os que a realizam o fizerem de forma crítica, radical [...], 

rigorosa, isenta, autônoma, ética, socialmente comprometida, e numa 

perspectiva acadêmica, livre da ingerência de critérios políticos, de 

controles ideológicos e de toda e qualquer forma de premiação ou 

castigo pelo resultado da avaliação, além de comprometida com a 

instituição, com a realização da universidade [...] 

Assumir os resultados da avaliação respeitando a voz dos estudantes é, portanto, 

firmar um compromisso com a instituição e com a sociedade. Isso porque, ao tomarem 

para si a responsabilidade da gestão acadêmica, os responsáveis pelos cursos de 

graduação estarão contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pedagógica, podendo 

alterar, positivamente, o nível da formação dos alunos. Como afirma Coêlho (2000, p. 

63), a avaliação é um “[...] salutar processo que deve sempre acompanhar o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas e é fundamental à existência, à construção 

da universidade”. Isso nos permite dizer, ainda, que a avaliação representa uma 

oportunidade de a universidade fazer a crítica de si própria, mas para possibilitar essa 

crítica, os resultados precisam ser analisados, discutidos e encaminhados, não 

negligenciados ou recusados. 

A não observância dos resultados da avaliação na UFF aponta para dificuldades 

em nível da gestão que escondem interesses e relações de poder que impedem a crítica e 

a tomada de consciência da necessidade da mudança. Na observação feita pelo(a) 

coordenador(a) de CAL K participante da pesquisa quando perguntado(a) sobre como 

considera que os gestores poderiam aproveitar os resultados da autoavaliação na melhoria 

da qualidade do(s) curso(s) da sua unidade acadêmica, essa questão foi evidenciada: 

“Caso dessem atenção aos relatórios, poderiam utilizá-los como base para tratamento dos 

pontos que requerem melhorias, compartilhando-os, de acordo com a temática, com os 

docentes e gestores da Unidade”. Isso quer dizer que sequer existe um diálogo entre os 

diferentes gestores (diretor, coordenador(es) de curso e chefe(s) de departamento(s) nessa 

unidade acadêmica. Os relatórios de autoavaliação são recebidos, porém não são 

discutidos; sequer são compartilhados. Impossível, então, que os resultados produzam 

qualquer transformação.   
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4.1.1 (Im)possibilidades da autoavaliação na UFF como mecanismo de resistência 

A avaliação da universidade pública federal enfrenta os desafios dos mecanismos 

de poder, regulação e controle, no contexto da política de reorganização do Estado e 

consequente transformação da própria instituição, forçada a aproximar-se cada vez mais 

do mercado. Nessa aproximação do mercado,  

A ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser 

mero suporte do capital para se converter em agentes de sua 

acumulação. Conseqüentemente (sic), mudou o modo de inserção dos 

cientistas e técnicos na sociedade porque se tornaram econômicos 

diretos, e a força e o poder capitalistas encontram-se no monopólio dos 

conhecimentos e da informação (CHAUÍ, 2001, p. 20). 

A universidade é entendida, na atualidade, como o lugar da produção da ciência e 

da tecnologia que se tornam agentes de acumulação do capital. Por essa razão, é preciso 

aqui levantar um questionamento: está a avaliação da universidade a serviço apenas dos 

processos de regulação e controle dessa instituição cujo produto se coloca a serviço do 

capital ou pode ser instrumento transformador capaz de elevar e sustentar o status da 

universidade pública federal como instituição que tem uma finalidade social e que para 

cumpri-la precisa gozar de certa autonomia e de determinado reconhecimento social? 

Esse questionamento põe em evidência a crise de legitimidade da universidade 

que é chamada pelos protagonistas do seu processo de avaliação – professores, alunos e 

servidores técnico-administrativos – a cumprir um papel social específico: o de ser 

propositora de alternativas sociais por meio do desenvolvimento do ensino, da pesquisa 

e da extensão. Como a UFF pode, então, valer-se da avaliação como processo de 

autorreflexão para garantir a sua legitimidade e, portanto, afirmar-se socialmente no 

contexto da sociedade em que atua? 

Pensar na legitimidade da universidade pública requer pensar sobre o que ela 

representa enquanto instituição de caráter público, isto é, no sentido público que ela deve 

assumir. No entendimento de Coêlho (2000), quando nos referimos à universidade 

pública, precisamos diferenciar dois conceitos: público e estatal. Estatal é a instituição 

mantida pelos recursos federais, estaduais ou municipais provenientes dos contribuintes. 

Já pública é a instituição que 

[...] além de se fazer servidora da liberdade, da democracia, da justiça e 

da ética, privilegia o interesse público e em seu fazer afirma o efetivo 

compromisso com a superação de qualquer modalidade de 

discriminação, de exclusão social, de manipulação e de privatização do 

público, produzidas no interesse de grupos que muitas vezes se arvoram 
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em porta-vozes dos marginalizados e oprimidos (COÊLHO, 2000, p. 

60-61). 

A distinção entre público e estatal permite compreender a dimensão do 

compromisso da universidade pública federal com o interesse público, que não pode ser 

confundido “com a vontade do Estado”, tampouco “com as pretensões imediatas da 

maioria dos indivíduos”. A universidade pública federal, para defender sua legitimidade, 

precisa colocar-se na defesa do interesse público que “[...] transcende a qualquer interesse 

privado, mesmo o de todos os ‘sócios’ juntos, impondo sua permanência, acima da 

instantaneidade do momento e das disputas de indivíduos ou grupos, e é ele que define o 

ethos, a natureza pública da universidade” (COÊLHO, 2000, p. 61). Portanto, é a partir 

da noção do público que não pode ser confundido com o estatal e do interesse público 

como dimensão que ultrapassa as disputas de indivíduos ou grupos e que se faz 

permanente como característica e fundamento da própria universidade pública federal  

que a avaliação institucional precisa ser realizada. 

Dias Sobrinho (2003a) chama a atenção para a possibilidade da avaliação numa 

instituição social como a universidade, que não pode ser confundida “[...] com a prestação 

de contas, com a mensuração e muito menos com o mero controle. Sua intencionalidade 

é radicalmente distinta da simples regulação” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 39). Ainda 

segundo Dias Sobrinho (2003a, p. 41), a avaliação da universidade, enquanto instituição 

social, é produção de sentidos porque 

[...] tem uma lógica diferente da classificação, da comparação 

competitiva entre realidades distintas, bem como do controle que visa a 

conformidade e a conservação. É muito mais que um retrato 

momentâneo de parte de uma realidade fixa. Ultrapassa largamente a 

simples medida e verificação. A avaliação educativa requer a 

construção coletiva de um pensamento sobre a filosofia educativa, em 

que emergem os questionamentos a respeito dos sentidos éticos, 

políticos, filosóficos, ou seja, profundamente humanos que a instituição 

em seu conjunto está produzindo em suas ações sociais e educativas. 

 Dias Sobrinho (2003a, p. 37) também afirma que  

[...] a avaliação tem sido um poderoso instrumento, utilizado por 

governos de distintos quadrantes, para transformar as instituições 

educativas, por natureza orientadas às dimensões sociais e públicas, em  

organizações auto-centradas e voltadas aos interesses privados daqueles 

que, como clientes, teriam o direito de se beneficiar individualmente da 

educação e seus efeitos. 

Isso significa dizer que a avaliação, nas instituições públicas federais de educação 

superior se realiza, em diferentes circunstâncias, como instrumento de privatização e 

beneficiamento de grupos de interesses privados. Ainda segundo Dias Sobrinho (2003a, 
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p. 38), o Estado neoconservador e neoliberal assume uma postura avaliadora e 

controladora onde “[...] a ‘avaliação’ [...] passa a ter forte relação com a regulação e as 

práticas derivadas de organizações do mercado”. 

O forte apelo pela regulação e pela hierarquização é dado pelos pressupostos 

neoconservadores de valorização de uma intervenção do Estado no campo social, visando 

à modelagem de instituições. Por outro lado, o neoliberalismo investe na flexibilização 

para a obtenção de ganhos de eficiência e produtividade, garantindo o princípio 

fundamental defendido pela ideologia, que é a liberdade de escolha. A combinação desses 

dois princípios – neoconservadores e neoliberais – na educação superior gera, para Dias 

Sobrinho (2003a, p. 38) um “par contraditório: autonomia-controle”. Isso porque o 

neoliberalismo investe na autonomia para elevar o grau de eficiência, diversificação e 

diferenciação, facilitando a privatização da educação superior. Enquanto isso, o 

neoconservadorismo se utiliza de mecanismos como a avaliação para exercer o controle 

sobre os resultados e realizar a regulação como forma de prestação de contas à sociedade 

acerca da qualidade das instituições e garantir o retorno dos investidores, impondo severa 

contradição à própria autonomia.  

No caso brasileiro, a LDB – Lei 9394/96 (BRASIL, 1996) estabelece os princípios 

da regulação da seguinte forma: 

Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o 

credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de 

avaliação. 

§ 1º Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente 

identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá 

reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de 

cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão 

temporária de prerrogativas da autonomia, ou em descredenciamento. 

O SINAES (BRASIL, 2004), ao estabelecer os parâmetros para a avaliação das 

instituições integrantes do sistema federal de educação superior, aponta para uma estreita 

relação entre a autoavaliação e a avaliação externa, com finalidade regulatória. Assim se 

expressa o texto da lei a este respeito: 

Art. 2º – O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos 

e de desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 

[...] 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 

constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão 

da educação superior, neles compreendidos o credenciamento e a 
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renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a 

autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação. 

A regulação definida na legislação vigente se utiliza da avaliação para os 

processos iniciais de autorização, reconhecimento de cursos e credenciamento das 

instituições. Por outro lado, os processos de renovação de reconhecimento de cursos e 

recredenciamento também tornam-se dependentes da avaliação como mecanismo de 

identificação e saneamento de deficiências, ficando as instituições sujeitas a 

procedimentos de punição, como desativação de cursos e habilitações, intervenção e 

suspensão, mesmo que temporária, das prerrogativas da autonomia. Esse caráter 

regulatório dado à avaliação dificulta que ela seja realizada com o propósito 

emancipatório, isto é, de identificação das características institucionais, de levantamento 

e solução das deficiências com vistas ao crescimento institucional, de forma livre e 

autônoma. No caso da UFF, essa preocupação em realizar a avaliação como uma 

necessidade imposta pela regulação aparece em depoimentos de alguns coordenadores de 

Comissões de Avaliação Locais, responsáveis pela condução do processo avaliativo em 

nível das Unidades Acadêmicas: 

Como temos passado por processos de avaliação institucional do INEP, 

nos últimos anos, em diversos dos nossos cursos, o papel da CAL se 

mostrou bastante relevante. A comissão, por isso, é bem atuante, 

funcionando também como fonte de consulta para apoiar as avaliações 

in loco. [...] Acho que as avaliações têm sido bem aproveitadas, o que 

se reflete, apesar de todos os problemas estruturais que temos, no bom 

resultado, por exemplo, das avaliações feitas pelo INEP/MEC. 

(Coordenador(a) de CAL H). 

Infelizmente alguns só entendem a necessidade da AI (avaliação 

institucional) quando da visita do MEC. Creio que os docentes não 

sabem sobre sua importância (Coordenador(a) de CAL J). 

Se atêm aos itens que causam problemas mais contundentes para a 

avaliação de cursos da Unidade (Coordenador(a) de CAL K). 

Como podemos observar, há uma forte preocupação por parte daqueles que são 

responsáveis pela condução do processo avaliativo na UFF com a realização da 

autoavaliação como preparação para o enfrentamento da avaliação externa imposta pelos 

processos de regulação. Um dos depoentes chegou a afirmar que os docentes da sua 

Unidade Acadêmica “não sabem” sobre a importância da autoavaliação, reconhecendo-a 

somente no momento da “visita do MEC” (Coordenador(a) de CAL J). 

Outra preocupação que revela como a autoavaliação está sendo relacionada aos 

processos regulatórios na UFF é a sugestão feita pelo(a) Coordenador(a) de CAL C de 
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que os instrumentos de coleta de dados/informações utilizados na avaliação institucional 

deveriam contemplar as dimensões e apresentar o formato dos formulários disponíveis e 

preenchidos pelos cursos de graduação na plataforma e-MEC 7 quando da instrução dos 

processos de regulação – reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação. Eis o depoimento do(a) professor(a): “Ainda acho que existem dimensões não 

contempladas no instrumento (de avaliação da UFF) que precisam ser abordadas, 

seguindo talvez o formato da plataforma do e-MEC/INEP”. 

No discurso dos responsáveis pela avaliação na UFF há a predominância da 

valorização da autoavaliação institucional como uma necessidade de atendimento às 

exigências da regulação. Essa perspectiva atende aos interesses oficiais, mas deixa de 

contribuir para uma avaliação que efetivamente possa atuar sobre a transformação dos 

rumos da instituição, porque impede a busca por alternativas emancipatórias por meio da 

avaliação. Como afirmam Rothen e Barreyro (2008, p. 131), “a regulação está ligada com 

o poder de polícia do Estado, isto é, de restringir a liberdade individual em nome do bem 

comum, para impedir o indivíduo de realizar algumas ações e obrigá-lo a realizar outras”. 

Essas outras ações que são exigidas dos sujeitos que atuam na realização da avaliação 

para a regulação vão no sentido da busca pela eficiência, pela eficácia e pela 

produtividade.  

Entender a avaliação apenas como regulação não favorece a reflexão e a tomada 

de decisão na direção da mudança e da transformação da instituição. Na verdade, a 

avaliação precisa tornar-se um processo contínuo, consistente e consequente, pautado na 

ação reflexiva, no questionamento, no desvelamento de crenças e convicções e na tomada 

de decisões. Como afirma Rasco (2000, p. 90), “a reflexão, ou, se se prefere, a ação 

reflexiva é um processo contínuo de indagação sobre qualquer crença, decisão ou forma 

de conhecimento educativo, através das razões que as justificam e as conseqüências (sic) 

que poderiam provocar”. Além disso, Dias Sobrinho (2003a, p. 44) defende que “a 

avaliação institucional educativa deve ser um amplo e democrático processo de busca de 

 
7 A plataforma e-MEC é um sistema eletrônico de registro e acompanhamento dos processos de regulação 

dos cursos de graduação (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento) e das instituições 

de educação superior (credenciamento e recredenciamento) integrantes do sistema federal de educação 

superior, bem como os aditamentos a esses processos. Esse sistema tornou possível a eliminação de 

processos físicos que antes tramitavam entre as instituições e o Ministério da Educação, gerando economia 

de recursos e tempo. 
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compreensão das dimensões essenciais de uma instituição e de organização das 

possibilidades de transformações”. 

Regulação e avaliação precisam, na verdade, ser levadas em consideração, uma 

vez que a instituição de educação superior cumpre uma função estritamente social. No 

entanto, como afirma Dias Sobrinho (2003a, p. 42),  

Uma não se confunde com a outra, são distintas e devem se completar. 

A função de regulação, de responsabilidade do Estado, instaura 

procedimentos de controle e fiscalização para assegurar as condições 

de existência de um sistema de boa qualidade e necessariamente 

consolidado como um serviço público. Esta função não deve se esgotar 

em si mesma. A regulação deve se articular com a função de avaliação 

educativa, que, para além de mero controle, se desenvolve como prática 

social voltada à produção da qualidade das instituições e da 

emancipação social. 

Diante da necessidade de realização de uma avaliação institucional não 

excludente, isto é, que não se limite aos aspectos regulatórios, mas que contemple também 

estes, é preciso realizar o seguinte questionamento: como a avaliação, na UFF, pode 

ultrapassar a dimensão regulatória e contribuir para o efetivo desenvolvimento 

institucional na busca pela qualidade?  

Demo (2012, p. 19) nos oferece algumas pistas para pensarmos em como a 

avaliação institucional pode ser utilizada a favor dos critérios de qualidade, ao nos apontar 

para dois desafios: o construtivo e o participativo. O desafio construtivo, segundo o autor, 

é 

 [...] a capacidade de iniciativa, autogestão, proposta.  Realça a condição 

do sujeito histórico capaz, que não se deixa levar, mas busca comandar, 

com autonomia e criatividade, o processo de desenvolvimento. Para 

tanto, persegue dotar-se das instrumentações mais decisivas, 

nomeadamente conhecimento, que é a maneira mais eficiente de fazer 

e inovar a história. 

Considerando o aspecto construtivo na busca pela qualidade por meio da avaliação 

institucional, envolvendo a participação dos gestores, um(a) do(a)s coordenadore(a)s de 

Comissões de Avaliação Local da UFF apontou, em seu depoimento, um aspecto 

importante: “Sobre os chefes e os coordenadores considero que eles tenham uma 

percepção difusa sobre a avaliação” (Coordenador(a) de CAL). Isso significa que na visão 

de um dos responsáveis pela condução do processo avaliativo na UFF os gestores 

precisam se apropriar do conhecimento acerca da avaliação institucional para fazê-la de 

forma consistente, para apropriar-se dela em favor da qualidade. 
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Ainda em relação ao aspecto construtivo, ao serem perguntados sobre como 

percebem o comprometimento dos seus professores com a avaliação institucional, o 

resultado foi bastante expressivo. Somente 32,6% dos respondentes afirmaram que os 

seus professores são muito comprometidos e incentivam os alunos a participarem do 

processo avaliativo. Essa informação pode ser verificada no gráfico 12. 

GRÁFICO 12 – Percepção dos alunos dos cursos de graduação sobre o 

comprometimento dos seus professores com a avaliação na 

UFF 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo 

O envolvimento de gestores e professores é fundamental para a superação do 

desafio construtivo, uma vez que a construção depende da ação da gestão institucional. 

Um aspecto que prejudica o envolvimento dos professores no processo avaliativo é o 

caráter punitivo muitas vezes impresso à avaliação institucional. Esse fator é evidenciado 

no depoimento do(a) coordenador(a) de CAL A participante da pesquisa: “[...] muitos 

docentes compreendem a avaliação como controle e punição”. Em consequência disso, 

“poucos estão interessados ou acreditam no processo”, afirmou o(a) coordenador(a) de 

CAL K. No depoimento da coordenadora da CPA/UFF essa ideia também esteve 

presente: “A cultura da avaliação ainda sofre resistência por parte de alguns grupos na 

universidade, que, por desconhecimento, ainda a interpretam como ‘vigilância’ para 

castigar e punir”. Para evitar essa visão equivocada da avaliação, é preciso, como afirma 

Dias Sobrinho (2003a, p. 43), que ela não seja realizada  

[...] como um processo de controle, punição ou premiação; mais 

propriamente, deve ser um processo integrado às estruturas 

pedagógicas, científicas e administrativas, com a finalidade principal de 

melhorar o cumprimento da responsabilidade social das IES [...] 

O enfrentamento do desafio construtivo é essencial para a superação do desafio 

participativo. É garantia de realização de uma avaliação essencialmente formativa, porque 
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também como afirma Dias Sobrinho (2003a, p. 44 – grifo do autor), “[...] a avaliação há 

de ser democrática e participativa”. 

O desafio participativo, como afirma Demo (2012, p. 20), 

[...] aponta para a capacidade de inovar para o bem comum, tendo como 

objetivo uma sociedade marcada por paz, democracia, equidade e 

riqueza. A melhor expressão da qualidade é participação, pois 

participação é intrinsecamente obra humana comum. Participação é 

processo exclusivo humano, que potencia a convivência social da forma 

mais digna conhecida, fazendo da história experiência orientada pelo 

bem comum. 

Em termos de participação, é possível perceber a necessidade de um investimento 

de esforços, por exemplo, na mobilização dos estudantes dos cursos de graduação para a 

avaliação institucional, pois eles próprios possuem uma visão bastante negativa acerca do 

interesse despertado no corpo discente pela participação no processo de avaliação. O 

gráfico 13 mostra que 54,2% dos alunos de graduação que responderam ao formulário de 

pesquisa respondem a todos os formulários da avaliação institucional (avaliação de 

disciplinas, avaliação institucional e autoavaliação). No entanto, 45,8% dos participantes 

da pesquisa não respondem a todos os formulários ou deixam de respondê-los por 

completo. 

GRÁFICO 13 – Participação dos alunos dos cursos de graduação no 

preenchimento dos instrumentos (autoavaliação, avaliação 

de disciplinas e avaliação institucional) propostos pela 

CPA/UFF, ao final do semestre letivo 

 

 
Sim. Respondo todos os formulários 

 Sim. Respondo apenas o formulário referente à 

autoavaliação 

 
Sim. Respondo apenas o formulário referente à 

avaliação de disciplinas 

 
Sim. Respondo apenas o formulário referente à 

avaliação institucional 

 Sim. Respondo os formulários referentes à 

autoavaliação e à avaliação de disciplinas 

 
Sim. Respondo os formulários referentes à 

autoavaliação e à avaliação institucional 

 
Sim. Respondo os formulários referentes à avaliação 

de disciplinas e à avaliação institucional 

 
Não  

Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo 
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Ainda a respeito da participação dos alunos no processo de avaliação, o gráfico 

14 mostra que somente 5,6% dos alunos participantes da pesquisa acreditam que todos os 

alunos do seu curso conhecem e compreendem a importância da avaliação institucional. 

Outros 30% entendem que a maioria conhece e compreende a importância da avaliação 

institucional. A grande maioria (64,3%), no entanto, declarou perceber que poucos alunos 

conhecem e compreendem a importância da avaliação institucional ou não souberam 

responder. Para além dos dados quantitativos, o depoimento de um dos alunos 

participantes da pesquisa revela a preocupação deles próprios quanto à falta de 

conhecimento demonstrada por muitos acerca da avaliação: “Acredito que seja difícil o 

resultado das autoavaliações provocarem uma melhora efetiva no curso uma vez que, pelo 

menos na minha percepção, a maior parte dos alunos ignora essa atividade”. 

GRÁFICO 14  –  Percepção dos alunos de graduação acerca de como os seus 

colegas de curso se envolvem com a avaliação institucional 

 

Fonte: Dados obtidos na pesquisa de campo 

A preocupação com uma efetiva participação dos alunos no processo de avaliação 

também ocorreu em alguns depoimentos de coordenadores de Comissões de Avaliação 

Locais participantes da pesquisa: 

Pouco a pouco, percebo uma maior conscientização dos alunos e um 

interesse pelo preenchimento das avaliações. Porém, acho que poderia 

ser mais incentivado pela CAL [...] e, sendo assim, estou me incluindo 

nesse processo. Assim também, cada docente deve estimular seus 

alunos no preenchimento responsável das avaliações das disciplinas 

(Coordenador(a) de CAL A). 

Pouca adesão. E uma dificuldade de entendimento da razão para 

responder adequadamente (Coordenador(a) de CAL D). 

Melhorando, mas ainda com baixa adesão (Coordenador(a) de CAL E). 

A participação é pequena, mas tem crescido na medida em que os 

estudantes percebem que a avaliação tem impacto no processo de 

melhoria dos cursos (Coordenador(a) de CAL G). 

Muito pouco envolvimento (Coordenador(a) de CAL I). 
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Pouco envolvidos, mas quando informados sobre, temos um bom 

contingente interessado (Coordenador(a) de CAL K). 

Os responsáveis locais pelo processo de autoavaliação na UFF, isto é, em nível 

das unidades acadêmicas, possuem questionamentos importantes acerca do interesse 

demonstrado pelos alunos em participarem da avaliação. No entanto, sugerem que esse 

envolvimento pode ser melhorado pela ação da própria Comissão de Avaliação Local na 

divulgação do processo, na sensibilização e no esclarecimento dos motivos pelos quais a 

Universidade deve avaliar-se. 

A baixa participação dos alunos compromete os resultados da avaliação. Como 

informa o depoimento do(a) coordenador(a) de CAL C participante da pesquisa, a adesão 

insuficiente compromete a interpretação dos resultados que acabam tendo um viés 

positivo ou negativo e não expressa a realidade:  

Ainda muito baixo (o envolvimento dos alunos no processo de 

avaliação), em algumas turmas é muito difícil interpretar resultados 

com pouca adesão; isso produz um viés, pois basta um aluno avaliar 

muito bem ou muito mal e os percentuais se deslocam para os extremos. 

É muito comum alunos só participarem se estiverem desgostosos ou, 

eventualmente, muito empolgados com algum professor. 

Essa ocorrência impossibilita a análise tão necessária à tomada de decisões em 

favor das mudanças propulsoras da melhoria da qualidade dos cursos de graduação na 

UFF impedindo que se realize o sentido formativo da avaliação. Como afirma Dias 

Sobrinho (2003a, p. 47 – grifo do autor), 

A comunidade universitária deve participar institucionalmente desse 

processo, tanto nas discussões sobre a concepção, as finalidades e o 

desenho da avaliação, quanto no levantamento e organização das 

informações e dados quantitativos, nas pesquisas, interpretações e 

valorações de caráter qualitativo.  

Além disso, “quanto mais ampla, qualificada e intensa for a participação dos 

membros da comunidade educativa, mediada sempre por processos de negociação, maior 

potencialidade de transformação qualitativa a avaliação carrega” (DIAS SOBRINHO, 

2003b, p. 178). Garantir a participação ampla dos alunos no processo de avaliação é, 

portanto, o primeiro passo na promoção de uma avaliação preocupada com os aspectos 

qualitativos e formativos. 

Para que os alunos se tornem mais engajados e participem do processo de 

avaliação institucional é preciso que tanto a CPA quanto as CAL invistam na construção 

de um diálogo com os estudantes e promovam ações junto aos gestores e professores, 

para que estes se conscientizem da necessidade e da importância da avaliação e mobilizem 
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os alunos para o preenchimento dos instrumentos de avaliação. Embora a CPA-UFF tenha 

inovado em novas formas de abordagem e informação aos alunos acerca do processo de 

avaliação, como no momento de abertura dos instrumentos, promovendo campanhas de 

divulgação e sensibilização, os estudantes valorizam o incentivo promovido pelos 

gestores e professores. Isso é o que podemos verificar em depoimentos de alguns alunos 

participantes da pesquisa: 

[...] a autoavaliação deveria ser mais incentivada pelos professores da 

UFF. 

Posso estar enganado, mas em 5 anos de UFF, só vi uma professora 

mencionar a autoavaliação. 

E nem sinto incentivo por partes dos professores. 

Deveria haver diálogo entre coordenadores e alunos assim como entre 

professores e alunos, mas não há. 

As avaliações são de importância incontestável para traçar planos de 

melhoria no ensino, e o contato tem sido realizado de maneira eficaz 

por email e IdUFF. Todavia, nunca recebi incentivo por parte do corpo 

docente da Universidade, atitude esta que eu acredito ser crucial para 

que os alunos realizem de fato as avaliações de maneira transparente e 

responsável. 

[...] nem professores nem direção do curso incentivam a participação; 

sequer divulgam como deveriam. Minha sugestão é maior incentivo por 

parte de professores e direção para que alunos participem e para os 

alunos um retorno concreto das avaliações, além do boletim que é 

enviado. 

As inquietações dos alunos revelam, mais uma vez, a falta de um envolvimento 

por parte de professores e gestores com a avaliação institucional na UFF, dificultando a 

transformação da avaliação em prática instituinte, em instrumento de reflexão e ação e, 

portanto, emancipação. Como um dos fatores de sucesso da avaliação é a participação da 

comunidade acadêmica, é preciso que os gestores e professores sejam conscientizados da 

necessidade da avaliação, nela se envolvam e procurem envolver os alunos, 

transformando-os em verdadeiros protagonistas do processo, na busca pela emancipação 

que, segundo Santos (1996, p. 277), “[...] é mais que um conjunto de lutas processuais, 

sem fins definidos”. É “[...] a ampliação e o aprofundamento das lutas democráticas em 

todos os espaços [...] da prática social [...]”. O fim da avaliação da universidade, como 

espaço da prática social, é a garantia da própria existência da instituição universitária e, 

portanto, essa luta é coletiva.  

Tão importante quanto o estabelecimento da comunicação entre os estudantes, 

gestores e professores é a apropriação, discussão, publicização e tomada de providências 
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em relação aos resultados da avaliação. Esses procedimentos garantem a confiança dos 

seus participantes no processo avaliativo, bem como a fidelização dos mesmos que se 

sentem contemplados e valorizados em suas respostas e contribuições. No entanto, os 

depoimentos de alunos participantes da pesquisa revelam que a UFF está muito distante 

de alcançar esse propósito:  

Acredito que os professores poderiam abrir espaços nas aulas pra 

conversar sobre sua avaliação, assim como discutir a autoavaliação dos 

alunos. 

Deveria haver um incentivo maior a essas avaliações e explicação 

objetiva sobre sua importância. 

Deveria ser melhor divulgado pelas coordenações e professores sobre a 

importância. Ao menos no (meu) curso [...], vejo poucos comentários 

sobre o assunto. 

É uma questão tão nebulosa e tão pouco comentada/incentivada que eu 

não sei responder praticamente todas as perguntas do questionário. 

Acredito que os professores sejam os melhores influenciadores para a 

melhoria da qualidade dos cursos. 

Dar consequência aos resultados da avaliação é uma obrigação dos responsáveis 

pela mesma. Sem a apropriação dos resultados não é possível promover a qualidade do 

objeto avaliado, como são os cursos de graduação na UFF. Tampouco é possível realizar 

a “meta-avaliação”, que consiste na “[...] retomada crítica de todo o processo 

desenvolvido, cotejando as avaliações interna e externa, tendo em vista as tomadas de 

decisões não só quanto ao melhoramento institucional, mas também quanto às novas 

etapas da avaliação” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 51). 

Em depoimentos de alunos respondentes ao questionário da pesquisa fica evidente 

a necessidade da publicização dos resultados e a tomada de providências em relação aos 

mesmos. Isso para que a própria avaliação na UFF tenha consequências, possa ter os seus 

processos reavaliados e adquira a confiança e a fidelidade dos seus participantes, 

especialmente dos alunos. Eis o que pensam alguns estudantes a respeito de como 

percebem a apropriação dos resultados da avaliação por eles realizada: 

Muitos professores falam da importância da avaliação ao final do 

período. Porém, quando fazemos comentários sobre o que poderia 

melhorar, de forma construtiva, somos ignorados. Discutimos em sala 

alguns pontos que um determinado professor, que estimulava a 

participação, deveria melhorar e ao colocar na avaliação, quando 

tivemos novamente aula com ele, ele continuou fazendo as mesmas 

coisas que a maior parte da turma achou ruim e afirmou ter relatado na 

avaliação. Por conta disso, alguns disseram que não iriam avaliar mais, 

já que não ia mudar nada. Acredito que esses comentários de coisas que 
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deveriam melhorar para um melhor aprendizado da turma, deveriam ser 

levados em conta e não ignorados. 

Existe uma grande dúvida se as avaliações escritas feitas na avaliação 

de disciplina são levadas a sério ou feito investigações. Parece que os 

mesmos problemas se repetem a cada semestre. 

Acredito que tenham (os resultados) pouco reflexo na realidade 

institucional.  

Não vejo mudanças quanto aos aspectos mencionados em avaliações. 

Fica transparente o silenciamento de professores em relação às queixas dos alunos 

evidenciadas no processo de avaliação. Para além do silêncio, também percebemos a falta 

de consonância entre o discurso e a prática em que o professor incentiva os alunos a 

participarem do processo de avaliação, mas nenhuma mudança ocorre a partir dos 

resultados. Essa situação é decorrente do pouco envolvimento e da própria descrença dos 

professores em relação à avaliação institucional, o que pode ser percebido nos seguintes 

depoimentos de coordenadores de CAL, ao serem perguntados sobre como percebem o 

envolvimento dos professores no processo de autoavaliação institucional: 

[...] para alguns (professores), há um desconforto em avaliações ruins, 

pois há uma percepção que isso poderá lhes prejudicar de alguma forma 

na vida acadêmica (Coordenador(a) de CAL C). 

Pouquíssimo interesse (Coordenador(a) de CAL D). 

O corpo docente ainda participa de forma muito tímida (Coordenador(a) 

de CAL F). 

Baixo empenho (Coordenador(a) de CAL I). 

É pequeno, inclusive porque há muitas críticas sobre as perguntas da 

autoavaliação (Coordenador(a) de CAL J). 

O pouco envolvimento ou a descrença dos professores em relação à avaliação 

institucional impede o processo interno de reflexão e a utilização dos resultados em 

benefício dos próprios cursos de graduação como, por exemplo, na atualização e 

aperfeiçoamento dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), o documento que orienta todo 

o processo de formação. Essa é uma das expectativas dos alunos participantes da pesquisa, 

ao afirmarem que  

(Os resultados) deveriam ser efetivamente utilizados para propor 

mudanças e/ou melhorias, não somente para gerar dados estatísticos 

e/ou cumprir com uma obrigação institucional. 

Eles (os resultados da avaliação) deveriam ser lidos com atenção e 

realmente aplicados! 

É preciso tomar ações com base nos resultados das avaliações. 

Avaliação sem ação, um reles questionário que se perde com o tempo. 
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[...] acho que deveriam ser levadas em conta principalmente críticas 

importantes em relação a condutas/aulas de alguns docentes. 

Não existe nenhum retorno a respeito dos resultados; não sabemos 

como e se são utilizados. 

(Os resultados) deveriam ser o principal indicador de satisfação com o 

curso e, portanto, base para formulação de novas políticas e 

procedimentos institucionais. 

As críticas apresentadas pelos alunos à falta de compromisso da instituição com a 

avaliação institucional põem em evidência o descrédito dos estudantes em relação ao 

processo, o que o enfraquece do ponto de vista da sua transparência, comprometendo as 

suas possibilidades emancipatórias. Vejamos o que ainda disseram outros alunos 

participantes da pesquisa:  

Não costumo realizar a avaliação porque não sei como os dados obtidos 

são tratados. 

Sinto que se preenchi não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma 

mudança é pautada nos formulários dos alunos [...]. 

As pesquisas de avaliação são meramente uma formalidade, não geram 

mudanças. 

Apesar de eu contribuir absolutamente todos os semestres que as 

pesquisas ocorrem, nenhuma mudança foi feita. [...] Afinal, de que 

servem, na prática, essas avaliações? 

Sei que muitos não respondem, pois as ideias nunca são acatadas. 

Vivemos em uma verdadeira ditadura, em que os professores mandam 

e os alunos têm que obedecer sob o risco de sofrer represálias. 

[...] respondo todo período os formulários e não vi mudança alguma. As 

reclamações sempre são as mesmas e nada ocorre; então acredito que 

possam deletar esse tipo de avaliação, pois toma o tempo do aluno 

desnecessariamente, já que não são usadas para nada, pelo menos é o 

que parece. 

Esses depoimentos revelam a angústia e a insatisfação dos alunos de graduação 

da UFF por não serem ouvidos e respeitados no processo de autoavaliação. Por outro 

lado, exprimem a existência, nos cursos de graduação, de práticas e relações pouco 

democráticas que impedem que as dificuldades apontadas sejam solucionadas e o diálogo 

seja estabelecido tanto interna quanto externamente. Se a instituição é incapaz de ouvir o 

que dizem os seus estudantes, tampouco poderá compreender o que clama a sociedade 

em suas demandas por uma universidade comprometida com os conhecimentos gerados 

socialmente. Para enfrentar o desafio da mudança, reafirmamos, é necessário que a 

universidade olhe para dentro porque, concordando com Paula (2012, p. 60), “a 

democratização da universidade [...] depende [...] da transformação de suas relações de 
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poder interna e externamente, no sentido de práticas mais coletivas e solidárias em seu 

interior e de um diálogo mais estreito com a sociedade”. 

Leite (2005, p. 16) registra o que pode ser entendido como “democracia forte”: 

“[...] uma forma de revitalização da cidadania mediante ação com autovigilância, 

autolegislação e participação”. Se a UFF não constrói os caminhos para o fortalecimento 

do processo democrático ao negar a contribuição dos estudantes que participam da 

autoavaliação, esta se torna uma mera formalidade burocrática, passando a atender, 

exclusivamente, aos interesses regulatórios. 

Outro aspecto a ser considerado quando analisamos alguns depoimentos de alunos 

participantes da pesquisa é o negacionismo, tanto por parte dos professores quanto dos 

gestores, em relação à situação vivenciada pelos estudantes, nas salas de aula. A esse 

respeito, destacamos os seguintes depoimentos: 

[...] os professores por vezes são péssimos e no meu ambiente [...] não 

percebo qualquer mudança em sua postura após avaliações. Há 

exceções, mas poucas. 

 Não devem (os resultados) ser lidos ou são apenas pro forma; não vejo 

interesse em mudar nada [...]. 

Acredito que a avaliação que fazemos sobre as matérias não acarretam 

mudanças significativas para a sua melhoria, muitas vezes elas não 

possuem quaisquer efeitos sobre os professores que as ministram. 

Creio que os resultados da autoavaliação tendem a ser ineficientes 

enquanto os docentes e gestores administrativos dos cursos tiverem a 

opção de ignorá-los. Grande parte das reclamações, elogios e/ou críticas 

construtivas tendem a ser levadas em consideração, quando muito, 

apenas por alguns docentes. 

Ao negarem ou ao não quererem olhar para o que ocorre no desenvolvimento das 

disciplinas, os professores e gestores inibem o processo de participação, mas não só isso; 

também aí deixam de aproveitar a oportunidade de reflexão e crítica proposta pelos 

alunos, inclusive para o aperfeiçoamento da gestão, como também indicou um dos alunos 

ao afirmar que “tais resultados deveriam ser norteadores na formulação dos objetivos de 

gestão”. 

A atitude negacionista em relação ao que é apontado pelos alunos ao participarem 

da avaliação institucional reforça a incapacidade de os responsáveis pela avaliação na 

UFF, os professores e gestores lidarem com o processo democrático que contempla a 

participação dos estudantes que, como constituintes da comunidade acadêmica, se 

apresentam em maior número. Esse constitui-se em um dos erros do processo de avaliação 
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institucional, porque, como afirma Rasco (2000, p. 83), “[...] o mais grave não está no 

conteúdo”, isto é, naquilo que é apresentado pelos resultados da avaliação, “senão na 

negação a aceitar a capacidade que os indivíduos e as instituições nas quais vivem têm 

para exercitar sua reflexão crítica e compartilhada”. 

A avaliação precisa ser entendida também como oportunidade de geração de 

conhecimento a partir do reconhecimento das fragilidades institucionais. Isso porque, ao 

realizar a autoavaliação, ocorre a responsabilização pública. O ato de autoavaliar-se, 

como afirma Rasco (2000, p. 87) é “[...] conhecer desde dentro uma instituição para que 

seja re-conhecida publicamente desde fora”. No entanto, para que isso ocorra, é 

necessário perceber e valorizar o que dizem os estudantes a respeito do que esperam em 

relação aos resultados do processo de autoavaliação: 

Acho importante ter um retorno sobre essas avaliações, pois geralmente 

respondo, porém não sei em que tem ajudado ou se medidas são 

realmente tomadas mediante alguma avaliação negativa. Gostaria que 

fossem divulgadas as implicações referentes aos resultados das 

avaliações. 

Deveríamos ao menos receber uma resposta sobre o assunto (os 

resultados), para sabermos se realmente existe alguém que dê a devida 

atenção aos problemas existentes na instituição.    

[...] deveria existir um comprometimento dos gestores da UFF em usar 

os dados fornecidos pelos alunos para cobrar soluções dos gestores das 

unidades porque até onde eu sei, a maioria dos problemas vivenciados 

pelos alunos ecoam apenas dentro das unidades, o que faz com que, 

para não se indispor com colegas de trabalho, parte deles não sejam 

solucionados.     

As considerações feitas pelos alunos ao responderem ao instrumento de pesquisa 

apontam para a necessidade de revisão de práticas de avaliação na UFF. Os responsáveis 

pelo processo precisam dar atenção ao que dizem os principais participantes da avalição, 

visando a realizar uma avaliação democrática, participativa e, especialmente, formativa. 

Afetados mais diretamente pelo que ocorre nas salas de aula e os principais interessados 

nas mudanças efetivas que a avaliação institucional possa gerar na melhoria dos cursos 

de graduação, os próprios estudantes recomendam que os resultados sejam publicizados 

e que estes sejam aproveitados em benefício da melhoria dos seus cursos: 

[...] principalmente a avaliação das disciplinas deveria servir para que 

professores e professoras saibam o que deu certo ou não durante o 

período. 

Atualmente não noto qualquer mudança no curso com relação a 

respostas fornecidas no formulário de autoavaliação. Acredito que uma 

boa forma de mostrar esses resultados seria uma apresentação ou e-mail 
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no início do semestre sobre novidades adotadas para a melhoria do 

curso. 

[...] os resultados poderiam ser divulgados publicamente por meio de 

algum site institucional que o aluno pudesse acessar. É positivo que os 

alunos entendam o valor da avaliação e que vejam os resultados como 

quando mudam abordagens de algumas matérias que foram mal 

avaliadas. 

Avaliar “[...] há de ser interpretar, compreender, articular, refletir, produzir 

sentidos, ajudar a construir novos espaços sociais e novas formas de cooperação, 

comunicação e aprendizagem, tomar decisões e projetar ações de transformação [...]” 

(DIAS SOBRINHO, 2002, p. 59). Eis o sentido da autoavaliação, para que não se 

transforme em atividade burocrática e coercitiva. 

A autoavaliação precisa ser compreendida e realizada como potência, como 

possibilidade, mas para isso, “não basta apontar as deficiências. É preciso interpretar as 

suas causalidades e acionar as potencialidades”, como afirma ainda Dias Sobrinho (2002, 

p. 54). Prova de potencialidade da avaliação é também a afirmativa de um dos alunos 

participantes da pesquisa, ao declarar que “[...] posso afirmar que já cursei disciplinas 

que, graças a avaliações preenchidas por meus predecessores, pude ter acesso a uma 

didática mais eficiente/eficaz. [...] posso, através da minha avaliação, ajudar meus 

sucessores”. 

É preciso lembrar, ainda, que “[...] todas as avaliações produzem transformações. 

A questão é saber quais são as transformações operadas, a quem servem, com quais 

custos, quais valores afirmam e consolidam de modo consciente e intencional ou não” 

(DIAS SOBRINHO, 2002, p. 67). Ter, portanto, uma atitude crítica e investigativa diante 

dos resultados da avaliação é garantir que ela sirva à emancipação, porque estará a serviço 

da produção de transformações em favor da qualidade e esse deve ser o sentido maior da 

avaliação em seu aspecto formativo e o caminho a ser seguido pela Universidade Federal 

Fluminense. 

O caminho da formação a ser trilhado pela UFF no processo avaliativo com vistas 

à emancipação precisa considerar que, conforme apontamos anteriormente, o problema 

não está na infraestrutura da instituição, mas nas práticas realizadas pelas pessoas. 

Gestores, professores e responsáveis pelo processo de autoavaliação têm que adotar uma 

outra postura em seus fazeres autoavaliativos. Precisam desenvolver a escuta do que 

dizem os alunos que buscam um protagonismo no processo, mas têm negada tanto a sua 
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opinião quanto a sua própria participação. Somente assim poderão se debruçar sobre os 

resultados, olhá-los criticamente e neles encontrar as soluções. 

A resistência está posta pelos estudantes, que elaboram um outro discurso e um 

outro saber sobre a avaliação institucional, se contrapondo ao discurso e às práticas 

constituídas. Nessa disputa, são construídas novas relações de poder cuja potência se 

apresenta na recusa de participar de um processo de autoavaliação que não contempla as 

opiniões, os anseios e as expectativas dos seus participantes. As possibilidades 

emancipatórias da instituição pelas vias da autoavaliação dependem, portanto, da decisão 

de refazer o processo sob a orientação de uma outra ética, em respeito a outras verdades, 

onde deixem de prevalecer interesses individuais e corporativos e passe a predominar a 

visão coletiva e prospectiva do desenvolvimento institucional. 

 

4.2 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COMO ALTERNATIVA EMANCIPATÓRIA 

PARA A UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL BRASILEIRA  

O apelo pela avaliação institucional da universidade ocorre ao mesmo tempo em 

que se dá a crise de hegemonia em que, por força das exigências do mercado, a 

universidade deixa de ser o locus de produção, disseminação e preservação do 

conhecimento científico e da cultura erudita. Uma vez que a universidade perde 

centralidade, cede lugar à cobrança pela avaliação do seu desempenho; cobrança essa que 

entra em choque com a tradicional autonomia universitária, uma de suas principais 

características. Diante desse cenário de crise de hegemonia e luta pela manutenção da 

autonomia, está a universidade fadada a ceder e a sucumbir-se aos desígnios da avaliação, 

ou pode dela utilizar-se em seu próprio benefício, no sentido de recompor sua 

legitimidade e garantir a confiança da sociedade? Esse questionamento nos remete a 

Santos (2000, p.15), que afirma que   

Com todos os seus defeitos atuais, tão parecidos em quase todo o 

mundo, as Universidades geram o veneno e o antídoto, mesmo se em 

doses diferentes. Lugar de um saber vigiado e viciado, elas são, 

também, e ainda, o único lugar onde o contra-saber tem a possibilidade 

de nascer e às vezes prosperar. 

O “contra-saber” produzido pela universidade é que poderá garantir a sua 

sobrevivência; um “contra-saber” que deve surgir da própria avaliação institucional, da 

retomada, em outra medida, da luta pela autonomia no seu sentido mais stricto da palavra, 

que tem relação com a autoria da norma, do texto, do conhecimento. Essa nova dimensão 
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da luta pela autonomia que deve construir a universidade precisa dar-se no sentido de ela 

assumir-se como instituição capaz de trabalhar não somente com a produção, 

disseminação e valorização da ciência e dos saberes eruditos, mas também com os 

“saberes sujeitados”, os “saberes desqualificados”, que são os 

[...] saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, saberes 

abaixo do nível de conhecimento ou da cientificidade requeridos. [...] o 

“saber das pessoas” [...] um saber local, regional, um saber diferencial, 

incapaz de unanimidade e que deve sua força apenas à contundência 

que opõe a todos aqueles que o rodeiam (FOUCAULT, 2010, p. 8-9). 

 A assunção da responsabilidade pelo acolhimento dos “saberes desqualificados” 

como os produzidos pelos estudantes a respeito da UFF possibilitará à universidade 

resgatar a sua hegemonia e, consequentemente, a sua legitimidade, na superação da crise 

que lhe é imposta na contemporaneidade, porque, como afirma Santos (2011, p. 91), “o 

que resta da hegemonia da universidade é o ser um espaço público onde o debate e a 

crítica sobre o longo prazo das sociedades se pode realizar com muito menos restrições 

do que é comum no resto da sociedade”. É possível então afirmar que cabe à universidade 

a tarefa de reinventar-se e partir dos fragmentos de realidade, aproveitando-se do espaço 

de debate, de crítica e de (re)invenção que ainda lhe é reservado. A superação da crise da 

universidade, portanto, está na sua própria capacidade de busca por alternativas de 

produção de um conhecimento sobre as sociedades e sua prospecção para o futuro. 

Também como afirma Foucault (2018, p. 47),  

A chamada crise da universidade não deve ser interpretada como perda 

de força, mas, pelo contrário, como multiplicação e reforço de seus 

efeitos de poder no meio de um conjunto multiforme de intelectuais em 

que praticamente todos são afetados por ela e a ela se referem. 

A crise, portanto, não pode ser enfrentada com fragilidade e submissão. Pelo 

contrário, deve estar ancorada em outra lógica, em outras relações de poder e de saber. 

No entendimento de Foucault (2008c, p. 204-205), saber é 

[...] aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva que se 

encontra assim especificada [...]; um saber é, também, o espaço em que 

o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa em 

seu discurso [...]; um saber é também o campo de coordenação e de 

subordinação dos enunciados em que os conceitos aparecem, se 

definem, se aplicam e se transformam [...]; finalmente, um saber se 

define por possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo 

discurso [...]. Há saberes que são independentes das ciências [...]; mas 

não há saber sem uma prática discursiva definida, e toda prática 

discursiva pode definir-se pelo saber que ela forma. 
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Se como declara Foucault um saber é definido pelas “possibilidades de utilização 

e de apropriação oferecidas pelo discurso”, é possível pensar que a universidade possa 

construir um saber a partir dos discursos dos despossuídos, dos marginalizados, enfim, 

dos excluídos, caminhando na direção da construção de um outro regime de verdade; 

verdade essa entendida como “[...] o conjunto de procedimentos que permitem a cada 

instante e a cada um pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros.” 

(FOUCUALT, 2006, p. 233). À universidade, especialmente à universidade pública, 

cabe, então, pautar-se nos “saberes desqualificados” para dar um outro sentido à avaliação 

institucional, ressignificando o seu lugar na agenda social à frente da produção de uma 

ciência e de um conhecimento baseados na ética do cuidado, da solidariedade e da 

preservação da vida. 

Para ressignificar-se e ressignificar a avaliação a partir dos “saberes 

desqualificados” produzidos pelas minorias, a universidade deverá assumir-se como 

instituição pedagógica e reinventar os conhecimentos, fazendo a ruptura com os 

conhecimentos tradicionais, enfim, assumindo riscos ao se confrontar com os saberes 

edificados e ao se colocar à disposição dos saberes edificantes, na construção de outras 

formas de verdade para torná-las conhecimento. Como afirma Foucault (2013, p. 17), 

“[...] o conhecimento [...] não faz parte da natureza humana. É a luta, o combate, o 

resultado do combate e consequentemente o risco e o acaso que vão dar lugar ao 

conhecimento”. 

O conhecimento também como defende Foucault (2013, p. 16) é uma invenção, 

não um instinto humano. Ele é “[...] o resultado do jogo, do afrontamento, da junção, da 

luta e do compromisso entre os instintos. É porque os instintos se encontram, se batem e 

chegam, finalmente, ao término de suas batalhas, a um compromisso, que algo se produz. 

Esse algo é o conhecimento.” Na raiz do conhecimento está, portanto, “[...] o ódio, a luta, 

a relação de poder” (p. 22). Por outro lado, “o conhecimento não é uma faculdade, nem 

uma estrutura universal. Mesmo quando utiliza um certo número de elementos que podem 

passar por universais, esse conhecimento será apenas da ordem do resultado, do 

acontecimento, do efeito” (p. 24). 

É preciso ainda lembrar que  

O poder produz saber [...], não há relação de poder sem constituição 

correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder. [...] o sujeito que conhece, 

os objetos a conhecer, e as modalidades de conhecimentos são outros 
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tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas 

transformações históricas. [...] não é a atividade do sujeito de 

conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o 

poder-saber, os processos e as lutas que o atravessam e que o 

constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do 

conhecimento (FOUCAULT, 2014, p. 31).  

O conhecimento pautado nos “saberes desqualificados” deverá se dar numa outra 

relação poder-saber, onde se darão outros processos e lutas. Nessa nova relação poder-

saber o discurso dos excluídos – das minorias étnicas e raciais, das diferentes identidades 

de gênero, dos trabalhadores sem terra e sem teto, dos idosos, da juventude, dos ativistas 

ambientais etc. – precisará ganhar voz e ceder lugar a um conhecimento elaborado na luta 

contra a hegemonia do pensamento acerca de uma universidade a serviço do mercado 

cuja avaliação é conduzida como forma de controle e regulação, sob critérios definidos 

com base em dados quantitativos e conduzida por mecanismos externos elaborados por 

órgãos oficiais como o MEC/INEP. Será preciso, portanto, que a instituição universitária 

transforme o conhecimento universitário em “pluriversitário”, conhecimento este 

entendido como aquele que é produzido a partir da transdisciplinaridade, em “circuitos 

abertos”, na “heterogeneidade”, na “contextualização” social e, finalmente, na “disjunção 

entre aplicação comercial e aplicação edificante ou solidária” (SANTOS, 2011, p. 96).  

Na nova relação poder-saber assumida pela universidade, especialmente a pública 

federal, será preciso tomar a avaliação como força de emancipação, não como interdição. 

Isso atentando para o fato de que “[...] a produção do discurso [...] é controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por 

função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar 

sua pesada e temível materialidade” (FOUCULT, 1999, p. 8-9). Será necessário, portanto, 

evitar que a produção do discurso em favor da qualidade da universidade se materialize 

na ideia da sua produtividade e função mercadológica. A universidade terá que voltar-se 

ao social, ao nacional e ao universal. Como lembra Santos (2000, p. 15), 

A tarefa de incorporar a Universidade num projeto social e nacional 

impõe primeiro a criação e depois a difusão de um saber orientado para 

os interesses do maior número e para o homem universal. Devemos 

estar sempre lembrados de que o internacional não é o universal. O 

trabalho universitário não é propriamente uma tarefa internacional, mas 

precipuamente nacional e universal, dependendo, desde a concepção à 

realização efetiva, da crença no homem como valor supremo e da 

existência de um projeto nacional, livremente aceito e claramente 

expresso. É a tarefa que nos aguarda. 
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Para assumir-se como instituição científica responsável pela produção da ciência 

voltada para o social, o nacional e o universal, é necessário que a universidade pública 

federal conduza um processo interno de reflexão acerca dos seus saberes e fazeres. Para 

tanto, precisa valorizar a avaliação como uma prática cultural e oportunidade de análise 

institucional fundada nos aspectos qualitativos. No caso da UFF, deve utilizar os 

mecanismos – CPA e CAL, por exemplo – já existentes para a construção do diálogo com 

a comunidade acadêmica no sentido de possibilitar que ela entenda os aspectos 

propositivos da avaliação, tarefa que nem sempre é fácil de ser realizada, requerendo 

investimento de tempo e esforços. Como afirmou o(a) coordenador(a) de CAL A 

interlocutor(a) da pesquisa,  

[...] acho relevante aprofundar o diálogo da CAL com os docentes da 

unidade. Infelizmente, na minha unidade esse diálogo está sendo 

construído paulatinamente e, por diversos fatores, ainda não 

conseguimos a adesão necessária dos docentes, discentes e técnicos a 

respeito da relevância da avaliação qualitativa. Mas é um processo e 

estamos nele. 

A construção do diálogo com a comunidade acadêmica em nada contribuirá, no 

entanto, se as diferentes vozes, como as dos estudantes, não forem respeitadas. Essa 

atitude é necessária à leitura e reflexão sobre os resultados, sem o que a autoavaliação 

perde o sentido e deixa de ter efeito sobre o processo de conhecimento e consequente 

emancipação institucional. 

A valorização e o investimento na avaliação interna e, portanto, na autoavaliação 

não podem excluir, no entanto, a avaliação externa. Ao contrário, é preciso que seja 

estabelecido um elo entre ambas as formas de avaliação de maneira que, uma vez 

combinadas, possam “[...] ajudar a instituição a identificar seus aspectos mais fortes, suas 

carências setoriais e necessidades gerais, definir as mais importantes prioridades 

institucionais e verificar seu efetivo desenvolvimento” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 

50). 

Para a construção do diálogo recíproco e a troca mútua entre a autoavaliação e a 

avaliação externa é necessário o estabelecimento da “avaliação participativa” ou 

“tecnodemocrática” que, segundo Santos (2011, p. 102) poderá fazer frente à “avaliação 

tecnocrática” que tem servido ao “capital educacional transnacional” e é baseada na 

análise externa quantitativa tanto do trabalho de docência quanto de pesquisa, ao mesmo 

tempo em que exclui o olhar sobre as atividades universitárias realizadas nas áreas sociais, 

como as de extensão, estas consideradas menos quantificáveis. 
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A “avaliação participativa” poderá viabilizar critérios de avaliação definidos a 

partir dos mecanismos de democracia interna e externa, possibilitando a ampliação do 

retorno social da instituição universitária, facilitando o restabelecimento da hegemonia e 

da legitimidade da universidade. Como declara Santos (2011, p. 103),  

Os modelos de avaliação participativa tornam possível a emergência de 

critérios de avaliação interna suficientemente robustos para se medirem 

pelos critérios de avaliação externa. Os princípios de autogestão, 

autolegislação e autovigilância tornam possível que os processos de 

avaliação sejam também processos de aprendizagem política e de 

construção de autonomia dos atores e das instituições.  

Santos (2011, p. 62) defende que as universidades públicas implementem “uma 

nova institucionalidade” como forma de resistência aos mecanismos de mercado. Essa 

outra “institucionalidade” pressupõe  

[...] a promoção de alternativas de pesquisa, de formação, de extensão 

e de organização que apontem para a democratização do bem público 

universitário [...] para o contributo específico da universidade na 

definição e solução coletivas dos problemas sociais, nacionais e 

globais. 

Nessa “nova institucionalidade” estarão, portanto, inscritos os novos saberes e a 

“avaliação participativa” como mecanismos de resistência às políticas oficiais orientadas 

pelos organismos internacionais que negam a autonomia acadêmica e empurram as 

universidades públicas federais para o mercado. Para a construção da “nova 

institucionalidade”, Santos (2011) propõe que as universidades públicas federais se 

organizem de forma que  

[...] o bem público da universidade passe a ser produzido em rede, o que 

significa que nenhum de nós da rede pode assegurar por si qualquer das 

funções em que se traduz esse bem, seja ele a produção de 

conhecimento, a formação graduada e pós-graduada ou a extensão.  

A rede proposta por Santos (2011) implica na partilha de recursos e equipamentos, 

mobilidade de docentes e estudantes, certa padronização de planos de cursos, organização 

dos calendários acadêmicos e dos sistemas de avaliação. A criação dessa rede, no entanto, 

não exime a universidade da responsabilidade de dar respostas ao contexto local e 

regional de sua inserção. A função da rede é, então, “[...] fortalecer a universidade no seu 

conjunto ao criar mais polivalência e descentralização” (SANTOS, 2011, p. 93). 

Na instituição de uma rede de universidades, no caso brasileiro de universidades 

públicas federais, a excelência se constituiria numa questão de grande debate. Estariam 

as instituições de excelência ameaçadas em favor das de menor desenvolvimento no 
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campo da pesquisa e da pós-graduação? Em resposta a este questionamento, é preciso 

considerar a necessidade de se trabalhar na contramão das propostas de cunho neoliberal 

de concentração da pesquisa em poucas universidades. O que é necessário ocorrer é o 

desenvolvimento das pequenas instituições universitárias públicas federais com a ajuda 

das demais, num processo de mútua solidariedade. Esse é o enfrentamento necessário à 

lógica definida pelo mercado que impõe novas formas de organização às universidades 

públicas federais brasileiras, por meio da diversificação dos estabelecimentos e imposição 

da avaliação como forma de controle e regulação. 

Na concepção de Santos (2011, p. 93), a construção da rede de universidades 

públicas possibilitará o fortalecimento das instituições e a criação da polivalência e da 

descentralização, resultando na ampliação do número de universidades de excelência que 

se desenvolverão, aproveitando o seu potencial, com a ajuda das demais. Com isso, será 

possível o enfrentamento da lógica neoliberal de concentração da pesquisa e da pós-

graduação em um número restrito de instituições, enquanto as demais passariam a se 

dedicar às atividades de ensino. Por outro lado, ainda, a ausência de uma rede, no contexto 

da globalização neoliberal expõe as universidades dos países periféricos e 

semiperiféricos, como o Brasil, à ameaça de grandes grupos empresariais globais no 

campo da educação superior. 

A “nova institucionalidade” da universidade para o enfrentamento da crise 

também pressupõe a construção de um processo democrático, tanto interno quanto 

externo. A democratização interna deve contemplar a manutenção de mecanismos, tais 

como processos democráticos de escolha de dirigentes, autogestão, autolegislação, 

autovigilância, autonomia acadêmica e autoavaliação que impeçam a “proletarização” 

dos docentes e pesquisadores e sejam capazes de sustentar a liberdade acadêmica, 

necessária, justamente, à tomada de decisão da universidade em favor da produção do 

“conhecimento pluriversitário”; conhecimento esse pautado nos “saberes 

desqualificados”, produzindo o deslocamento necessário na relação saber-poder para que 

a universidade, especialmente a pública federal, possa recuperar a sua legitimidade e a 

sua hegemonia. 

A democratização externa tem que enfrentar a “democracia” imposta pelo capital 

que entende como tal a privatização das universidades públicas e a sua aproximação dos 

setores produtivos e empresariais, com o argumento de que elas são elitizadas, 

corporativistas e encerradas na torre de marfim. Esse discurso é construído com um forte 



218 

apelo social, em nome da abertura da universidade pública para o atendimento a um 

número maior de ingressantes, por exemplo. Na verdade, a cobrança dessa 

“democratização” esconde o interesse pela aproximação dessas universidades do mundo 

dos negócios, tornando-se, elas mesmas, objetos negociáveis, tanto do ponto de vista 

institucional, na medida em que lhes é requerida uma postura empresarial, quanto social, 

pela cobrança de resultados cada vez mais práticos e voltados à geração de lucros. 

A democratização externa precisa ser realizada, ao contrário da forma como é 

apregoada pelos setores produtivos, pelo estabelecimento de um vínculo político e 

orgânico entre a universidade e a sociedade. Nesse acordo, os setores sociais, 

especialmente os mais frágeis, farão suas demandas à universidade em termos de 

prioridade de ensino e pesquisa para deslocar o trabalho e o produto da universidade dos 

centros de poder econômico para os temas de relevância e impacto social. Assim será 

possível à universidade, especialmente a pública federal, pautar-se no modelo 

“pluriversitário”, “[...] ao assumir a contextualização do conhecimento e a participação 

dos cidadãos ou comunidades enquanto utilizadores e mesmo coprodutores de 

conhecimento”, fazendo com que a “[...] contextualização e participação sejam sujeitas a 

regras que tornem transparentes as relações entre a universidade e o meio social e 

legitimem as decisões tomadas no seu âmbito” (SANTOS, 2011, p. 99).  

A democratização interna e externa da universidade, então, estão intimamente 

relacionadas. Além disso, são a condição para que a universidade pública federal, como 

a Universidade Federal Fluminense, possa enfrentar o projeto desenhado pela política 

pública orientada pelas agências internacionais, de reconfiguração do sistema de 

educação superior público para aproximá-lo dos setores privados e diminuir os custos de 

sua ampliação e manutenção. Nesse processo de democratização, tanto interno quanto 

externo, precisa ser contemplada a avaliação institucional, admitida apenas na sua forma 

“participativa”. 

A avaliação “participativa” deve ancorar-se na autoavaliação, mas reservar um 

lugar especial à avaliação externa ou heteroavaliação. Por outro lado, precisa definir os 

critérios com base nos novos conhecimentos e nos princípios de democracia interna e 

externa. Dessa forma, poderá tanto legitimar os conhecimentos edificantes, quanto resistir 

à tecnoavaliação proposta pelos órgãos oficiais que representam o Estado avaliador, 

convencido das ideias privatizantes sugeridas pelas agências internacionais. 
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Para construir a avaliação “participativa”, no entanto, a universidade pública 

federal terá que aliar a avaliação interna orientada pelos critérios democráticos à 

aprendizagem política e à construção da autonomia dos envolvidos na própria avaliação. 

Isso implica, inclusive, no caso da UFF, na descentralização do processo de 

autoavaliação, em respeito às características institucionais marcadas pela diversidade. 

Depoimentos de participantes da pesquisa, coordenadores de CAL, apontam nesse 

sentido: 

[...] no caso da minha unidade em particular, os instrumentos da CPA 

ainda estão aquém da necessidade de diálogo imposta por nossa 

comunidade, o que gera críticas tanto aos instrumentos de avaliação, 

quanto aos processos, que geralmente são implementados de forma 

impositiva e sem adequações às especificidades de cada curso. Todos 

os membros de nossa comunidade são unânimes em afirmar que os 

instrumentos, tais como estão sendo formulados e preenchidos hoje, 

não refletem nossa avaliação. [...] dada a diversidade de estrutura das 

Unidades/departamentos dentro da UFF, acho difícil um questionário 

de avaliação uniformizado para toda a Universidade (Coordenador(a) 

de CAL H). 

Acho que o processo deveria ser mais direcionado para cada unidade, 

porque as diferenças são muito grandes (Coordenador(a) de CAL D). 

Os responsáveis, nas unidades acadêmicas, pela organização e condução do 

processo de autoavaliação reconhecem os limites dos instrumentos e a forma impositiva 

como a avaliação é realizada, não se adequando às realidades locais. A diversidade de 

uma instituição acadêmica como a UFF, composta por vários campi, inclusive no interior 

do Estado do Rio de Janeiro, exige pensar em instrumentos que sejam capazes de dar 

conta das especificidades e, portanto, possam se adequar às realidades e promover a 

participação e a reflexão dos envolvidos no processo de autoavaliação. Isso em respeito 

aos preceitos democráticos. 

A forma centralizada como é conduzida a autoavaliação na UFF também 

desestimula os responsáveis pela condução do processo. Esse sentimento pode ser 

percebido no depoimento do(a) coordenador(a) de CAL K participante da pesquisa: “Eu 

não sou uma entusiasta desta autoavaliação. Penso que as respostas padronizadas não são 

eficazes porque nem se aplicam de forma adequada em todos os cursos e casos”. 

A falta de conhecimento dos instrumentos de avaliação, por parte da comunidade 

acadêmica, além do legalismo envolvido na proposição dos mesmos são aspectos também 

apontados pelos responsáveis pelo processo de autoavaliação na UFF, como 

impedimentos à democratização e apropriação da avaliação como processo orgânico de 
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aprendizagem política. Isso é o que aponta o depoimento do(a) coordenador(a) de CAL 

B participante da pesquisa: “[...] estes instrumentos de avaliação são pouco conhecidos e 

sua imposição legal não é suficiente para produzir uma interpretação adequada para os 

fins institucionais sem o conhecimento da finalidade desta avaliação”. A opinião de um 

dos alunos participantes da pesquisa se aproxima da emitida pelo(a) coordenador(a) da 

CAL: 

[...] não obtive conhecimento da real necessidade dos formulários de 

autoavaliação. Acredito que por não ser divulgado ou explicado para 

que serve, sendo que só apareceu pra mim ao entrar no IdUFF. [...] são 

questionários "frios", com respostas escritas. Acho que faltaria 

oportunidade de narrativas coletivas, com sugestões e diálogos. 

Para dinamizar o processo democrático interno e aproximar a autoavaliação da 

avaliação externa por meio da aproximação de cada curso das demandas impostas pela 

sociedade, tornando possível a produção do “conhecimento pluriversitário” por parte dos 

cursos de graduação da UFF, será necessário ocorrer a descentralização das decisões das 

mãos da CPA-UFF e potencializar a atuação das Comissões de Avaliação Locais (CAL), 

cabendo à CPA a tarefa de supervisão e acompanhamento das ações e tomada de decisões 

em nível das unidades acadêmicas. Essa alternativa é, inclusive, um ponto destacado 

pelo(a) coordenador(a) de CAL B participante da pesquisa: “Entendo que pelo porte da 

Universidade, a CPA poderia descentralizar mais as atividades, coordenando-as, 

utilizando de melhor maneira a Comissão Local (CAL)”. 

A avaliação pode tornar-se alternativa emancipatória para a universidade pública 

federal brasileira. Para tanto, precisa pautar-se nos processos internos e aliá-los à 

avaliação externa, a partir dos referenciais democráticos voltados para a definição de uma 

nova forma de institucionalização da universidade, esta alicerçada em outra relação com 

a sociedade. 

Na nova institucionalização, a universidade pública federal terá que resistir à 

política de privatização e entrega aos setores econômicos e produtivos. Terá que buscar 

recompor sua legitimidade e sua hegemonia por meio da produção dos “saberes 

sujeitados” ou edificantes como forma de atender às demandas dos setores 

desprestigiados socialmente, produzindo um conhecimento de impacto social em lugar de 

produtos de interesse exclusivamente econômico. 

Para emancipar-se, no entanto, das determinações do Estado avaliador, terá que 

pautar a avaliação em critérios definidos a partir dos “conhecimentos pluriversitários”. 
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No caso da UFF, também terá que respeitar a opinião dos seus participantes, valorizar os 

resultados e buscar alternativas de mudança na reflexão sobre as deficiências e 

potencialidades encontradas. Assim a avaliação terá outro destaque e destino, passando a 

ser uma aliada do processo de desenvolvimento institucional, exercendo a função política 

de produzir aprendizagens por parte de todos os envolvidos no trabalho acadêmico e no 

processo avaliativo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Se as coisas são inatingíveis... Ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, 

se não fora a presença distante das estrelas.” 

(Mário Quintana, 1951) 

Nossa intenção, com a realização deste trabalho foi compreender como a avaliação 

institucional, por meio do processo de autoavaliação, pode contribuir para a emancipação 

das universidades públicas federais, produzindo resistência à imposição, por parte do 

Estado, de mecanismos que aproximam essas universidades do mercado, na era 

neoliberal. Para tanto, realizamos um estudo de caso único do processo de avaliação 

conduzido, ao longo dos últimos 30 anos, na Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A UFF é considerada uma das maiores instituições de educação superior do país 

e ocupa lugar de destaque entre as públicas federais pelo papel que representa na 

comunidade local e regional. É uma universidade multicampi e marcada pela diversidade 

entre suas unidades acadêmicas que oferecem cursos de graduação e pós-graduação nas 

diferentes áreas do conhecimento. Dada a pluralidade que lhe é característica, a 

autoavaliação se apresenta como uma atividade complexa que precisa ser estruturada e 

conduzida de forma a, efetivamente, contribuir para o desenvolvimento institucional. 

 Abordamos a autoavaliação realizada na instituição a partir do olhar dos 

responsáveis pela elaboração e condução do processo e dos alunos dos cursos de 

graduação, por considerarmos serem estes os grandes protagonistas do mesmo. Temos a 

consciência de que estudamos uma pequena dimensão da complexidade que constitui as 

práticas e os fazeres da autoavaliação realizada numa universidade dessa natureza. Por 

outro lado, temos a convicção de que um estudo sobre a experiência autoavaliativa numa 

universidade pública federal não é tarefa fácil nem simples e exige a abertura de novas 

possibilidades de abordagem e interpretação. 

 Assumindo uma postura crítica de perspectiva construtiva e formativa afirmamos 

que a autoavaliação realizada na UFF, até o momento, não contribuiu para o 

aperfeiçoamento institucional. Como instrumento emancipatório, é um porvir. Os 

documentos elaborados desde o início do processo, como o PAIUFF 2000 (UFF, 2000), 

revelam a intenção de realizar uma avaliação participativa, transparente, gradual e global. 
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No entanto, esse intento não se realizou na prática, que apresenta fragilidades tanto na 

condução quanto na consolidação do processo.  

Tendo optado, desde o início, pela concentração da avaliação nos cursos de 

graduação, a UFF não conseguiu avançar para as demais instâncias. É preciso, então, a 

realização de um investimento na avaliação da gestão, dos órgãos de apoio e 

representação, da pesquisa e da extensão, visando a alcançar a globalidade necessária à 

produção de um conhecimento mais efetivo e abrangente sobre a instituição. Além disso, 

é fundamental implementar rotinas de avaliação a respeito do que pensa a comunidade 

externa sobre a UFF, suas demandas e expectativas em relação à instituição, abrindo o 

diálogo com a sociedade. 

Não há procedimentos sistemáticos de comunicação com os participantes da 

avaliação, principalmente alunos e professores, para que estes se conscientizem da 

importância e da necessidade da avaliação e dela participem com maior efetividade. É 

preciso que essa comunicação seja estabelecida e atinja também os dirigentes 

institucionais, no âmbito dos cursos de graduação, para que eles passem a valorizar a 

autoavaliação como mecanismo de promoção da melhoria da qualidade dos cursos pelos 

quais são responsáveis. 

Os resultados da autoavaliação não são discutidos amplamente, com 

responsabilidade e compromisso; não são objetos de reflexão, nem são incorporados em 

providências que possam solucionar as deficiências encontradas e fortalecer os pontos 

positivos também identificados. Divulgar, discutir, analisar e dar seguimento aos 

resultados do processo autoavaliativo é condição para a garantia da sua continuidade e 

fortalecimento da fidelidade dos seus participantes. A Universidade tem que assumir com 

autonomia o processo de autoavaliação, valorizando a participação e a tomada de decisões 

a partir da análise e discussão dos dados obtidos. 

Os gestores dos cursos de graduação e os responsáveis pelo processo de 

autoavaliação têm adotado um comportamento de recusa por ouvir os estudantes. Ao 

responderem aos instrumentos de coleta de dados, os alunos registram suas demandas, 

mas estas são ignoradas. É preciso, então, que um outro olhar sobre a avaliação na 

instituição seja construído, para que a opinião do segmento da comunidade interna mais 

afetado pelos problemas do fazer acadêmico seja considerada no processo avaliativo, sem 
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o que as mudanças que poderão contribuir para a melhoria dos cursos de graduação não 

ocorrerão.  

A avaliação na instituição é altamente centralizada. É preciso que esforços sejam 

realizados no sentido de descentralizar a autoavaliação, dando às unidades acadêmicas 

maior autonomia na escolha e formulação dos seus instrumentos de coleta de dados e na 

decisão acerca dos seus processos internos de autoavaliação. Essa medida é necessária 

em respeito à grande diversidade que se apresenta nas unidades acadêmicas que compõem 

a Universidade, assim como nos diversos cursos de graduação e pós-graduação que elas 

comportam. Por outro lado, ainda, a descentralização poderá contribuir para a 

consolidação do processo de institucionalização da autoavaliação, facilitando a efetivação 

de uma cultura de avaliação na instituição. 

A adesão ao processo avaliativo tem sido feita de forma coercitiva, por meio de 

normas que obrigam as unidades acadêmicas a se organizarem para a autoavaliação. Isso 

é resultado da pouca transparência dada ao processo avaliativo, fazendo com que os seus 

participantes – professores, alunos e técnico-administrativos – não entendam o propósito 

da avaliação e não consigam visualizar os seus benefícios em prol das mudanças 

necessárias em suas rotinas de trabalho, estudo e pesquisa. Ao não se engajarem à 

proposta da autoavaliação, constroem a resistência, de forma silenciosa, impondo limites 

aos seus efeitos e às suas possibilidades emancipatórias. 

Os esforços de avaliação estão demasiadamente concentrados na avaliação 

externa, para atendimento às exigências dos processos de regulação. É necessário que seja 

dada à autoavaliação a mesma atenção dispendida à avaliação externa, porque as duas 

formas de conhecimento da instituição precisam se complementar. Isso só ocorrerá, no 

entanto, se gestores e responsáveis pela avaliação se dispuserem a construir uma vontade 

política, uma abertura ao processo de conhecer-se, uma disposição a olhar para dentro. 

Para tanto, terão que pautar-se em princípios éticos e definir critérios objetivos por meio 

dos quais seja possível fazer uma análise institucional desprendida dos valores e 

interesses cristalizados nas formas de gestão postas em prática que impedem o 

conhecimento institucional, a reflexão e a mudança. 

Para o alcance da missão e da visão da instituição, é preciso que ocorra uma 

estreita relação entre a gestão, o planejamento e a avaliação. A integração entre as rotinas 

da gestão, do planejamento e da avaliação tem sido outro desafio para a UFF que, em 
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consequência de não conseguir se apropriar dos resultados da avaliação, também não 

consegue utilizá-los no planejamento. Para a integração entre os propósitos da gestão, do 

planejamento e da avaliação, é preciso que os gestores e planejadores – diretores de 

unidades, chefes de departamentos e coordenadores de curso – tenham o domínio do 

conhecimento sobre a avaliação institucional, para que possam nela se engajar de forma 

efetiva, compreendendo os seus princípios, suas finalidades e sua importância. 

Podemos afirmar que a maior dificuldade da UFF não está em sua infraestrutura 

física de sala de aula, laboratórios e bibliotecas, nem na formação e regime de trabalho 

do corpo docente e técnico-administrativo, por exemplo. O desafio da instituição está em 

conduzir um processo de autoavaliação na perspectiva do olhar para dentro, de julgar-se, 

visando a entender suas condições, suas fragilidades e potencialidades para melhor 

aproveitamento do espaço físico, dos equipamentos, dos recursos financeiros e humanos 

no cumprimento da sua missão e visão que se referem a obter reconhecimento nacional e 

internacional por meio da excelência do ensino e da pesquisa que realiza e do impacto 

social de suas atividades. 

Partimos do princípio de que a autoavaliação pode ser o elemento propulsor da 

emancipação da universidade pública federal, cada vez mais forçada a se descaracterizar 

como instituição acadêmica e a se aproximar do mercado, se subjugando às exigências de 

políticas oficiais orientadas pelas ideias neoliberais. Concluímos que a autoavaliação só 

será propulsora da emancipação da universidade pública federal, se a instituição dela se 

apropriar como forma de conhecer-se, de modificar suas práticas e também de buscar 

formas para a elaboração de um outro conhecimento; um conhecimento pautado nos 

saberes das minorias historicamente excluídas do processo social. 

Ao concluir este estudo, desejamos permanecer no debate. Queremos manter o 

diálogo e a disposição para novas conversas e reflexões. Isso porque o trabalho acadêmico 

é uma construção permanente e, portanto, precisa ser sempre colocado em xeque, revisado 

e rememorado para o bem do desenvolvimento da ciência, tão cara à humanidade. 
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APÊNDICE 1 

Roteiro de entrevista – coordenadora da CPA/UFF 

 

– Como a comunidade acadêmica tem sido informada sobre a abertura dos formulários 

de avaliação? 

– Como a comunidade acadêmica tem participado do processo de autoavaliação 

institucional? 

– Que facilitadores e dificuldades a CPA tem encontrado no desenvolvimento do seu 

trabalho? 

– De que forma a CPA tem trabalhado institucionalmente os resultados da autoavaliação 

na busca do aperfeiçoamento institucional para se atingir a qualidade dos cursos de 

graduação da UFF? 

– Como foi/tem sido a relação da CPA com os dirigentes da UFF? 

– Como os gestores da UFF se envolvem com o processo de autoavaliação? 

– Como os gestores da UFF se apropriam dos resultados da autoavaliação?          

– Como os gestores da graduação da UFF têm utilizado os resultados da autoavaliação na 

melhoria dos seus cursos? 

– O SAI mostra um aumento considerável no número de participações na autoavaliação, 

na avaliação de disciplinas e institucional, por parte dos alunos e também dos professores, 

a partir do 1º semestre de 2017, intensificando-se a partir do 1º semestre de 2018. O que 

foi feito, no âmbito da CPA e/ou de outros órgãos da Universidade para que isso 

ocorresse?  

– Como os alunos da graduação poderiam contribuir, mais efetivamente, para o 

desenvolvimento dos seus cursos? 

– Você teria algum comentário a acrescentar em relação ao processo de autoavaliação na 

UFF?  
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APÊNDICE 2 

Questionário de pesquisa – Coordenadore(a)s das CAL 

 

– Sua Unidade Acadêmica:  

– Como você percebe a atuação da CPA/UFF na proposição e orientação da autoavaliação 

na UFF em geral e na sua Unidade, em particular? 

– Que facilidades e dificuldades a CAL da sua Unidade tem encontrado no 

desenvolvimento do seu trabalho? 

– Como a CAL da sua Unidade tem atuado na divulgação da abertura dos formulários de 

avaliação, ao final de cada semestre letivo? 

– Como você percebe o envolvimento dos alunos da sua Unidade com o processo de 

autoavaliação institucional? 

– Como você percebe o envolvimento dos gestores da sua Unidade (diretor(a), 

coordenador(a)s e chefe(s) de departamento(s)) com o processo de autoavaliação 

institucional? 

– Como você percebe o envolvimento dos professores da sua Unidade com o processo de 

autoavaliação institucional? 

– Como a CAL tem feito a divulgação interna e a discussão dos resultados da 

autoavaliação institucional? 

– Como tem sido, na sua Unidade, o encaminhamento de soluções para os problemas 

identificados no processo de autoavaliação institucional? 

– Como você acha que os gestores do(s) curso(s) da sua Unidade poderiam aproveitar os 

resultados da autoavaliação na melhoria da qualidade do(s) mesmo(s)? 

– Você tem algum comentário a acrescentar em relação ao processo de autoavaliação na 

UFF e na sua Unidade? Se desejar, acrescente aqui. 
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APÊNDICE 3 

Questionário aplicado aos alunos dos cursos de graduação da UFF 

Questão 1 

Você tem participado da avaliação do seu curso, respondendo aos instrumentos 

(autoavaliação, avaliação de disciplinas e avaliação institucional) propostos pela 

CPA/UFF, ao final do semestre letivo? 

⃝ Sim. Respondo todos os formulários 

⃝ Sim. Respondo apenas o formulário referente à autoavaliação 

⃝ Sim. Respondo apenas o formulário referente à avaliação de disciplinas 

⃝ Sim. Respondo apenas o formulário referente à avaliação institucional 

⃝ Sim. Respondo os formulários referentes à autoavaliação e à avaliação de disciplinas 

⃝ Sim. Respondo os formulários referentes à autoavaliação e à avaliação institucional 

⃝ Sim. Respondo os formulários referentes à avaliação de disciplinas e à avaliação 

institucional 

⃝ Não 

Questão 2 

Se você NÃO tem participado da avaliação do seu curso, a que você atribui a sua não 

participação? 

⃝ Não fiquei sabendo 

⃝ Pensei que não valeria a pena participar 

⃝ Tive dificuldades de acesso aos formulários 

⃝ Desconhecia os objetivos da avaliação 

⃝ Não sei o que é nem para quê serve a avaliação institucional 

⃝ Não concordo com a existência da avaliação institucional na Universidade 

⃝ Não tive interesse 

Questão 3 

Como você tem sido informado(a) sobre a disponibilidade dos formulários de avaliação, 

para preenchimento? 

⃝ Sou informado(a) por meio de e-mail 

⃝ Sou informado(a) pela página do IdUFF 

⃝ Sou informado(a) pelas redes sociais 

⃝ Sou informado(a) pelos meus colegas e professores 



245 

⃝ Sou informado(a) pelo banner na página da UFF 

⃝ Sou informado(a) pelos integrantes da Comissão Local de Avaliação 

⃝ Sou informado(a) por outros meios 

⃝ Não sou informado(a) 

Questão 4 

Sua percepção sobre como os alunos do seu curso se envolvem com a avaliação 

institucional: 

⃝ Todos conhecem e compreendem a importância da avaliação institucional 

⃝ A maioria conhece e compreende a importância da avaliação institucional 

⃝ Poucos conhecem e compreendem a importância da avaliação institucional 

⃝ Não sei responder 

Questão 5 

Sua percepção sobre o comprometimento dos gestores (diretor(a) da unidade e 

coordenador(a) do seu curso) com a avaliação na UFF: 

⃝ São muito comprometidos e incentivam os alunos a participarem do processo 

⃝ São pouco comprometidos e quase não incentivam os alunos a participarem do 

processo 

⃝ Não são comprometidos e não incentivam os alunos a participarem do processo 

⃝ Não sei responder 

Questão 6 

Sua percepção sobre o comprometimento dos seus professores com a avaliação na UFF: 

⃝ São muito comprometidos e incentivam os alunos a participarem do processo 

⃝ São pouco comprometidos e quase não incentivam os alunos a participarem do 

processo 

⃝ Não são comprometidos e não incentivam os alunos a participarem do processo 

⃝ Não sei responder 

Questão 7 

Sua percepção sobre a contribuição dos resultados da autoavaliação para a melhoria da 

qualidade do seu curso 

⃝ Os resultados da autoavaliação têm contribuído muito para a melhoria da qualidade do 

meu curso 

⃝ Os resultados da autoavaliação têm contribuído pouco para a melhoria da qualidade do 

meu curso 
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⃝ Os resultados da autoavaliação não têm contribuído para a melhoria da qualidade do 

meu curso 

⃝ Não sei responder 

Questão 8 

Dê sua opinião sobre como os resultados da autoavaliação deveriam ser utilizados para 

a melhoria da qualidade do seu curso: 

 


