
97

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros – Ano 3 – Edição Nº 07
ISSN 2178-2008

AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: O SINAES SOB HOLOFOTES!

Gustavo Javier Castro da Silva
Cléa de Lima e Silva

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a Política Pública para Avaliação Educacional 
do sistema de ensino superior no Brasil. Especificamente, trataremos do Sistema Nacional de 
Avaliação Superior – SINAES. Para tal intento, destaca-se a importância de entender o ato 
de avaliar à luz de diversos autores, partindo-se de uma abordagem teórica conceitual para 
uma atenção específica à avaliação educacional em sua legalidade, conferida pelo SINAES, 
discorrendo-se sobre sua historicidade; embasamento legal; proposta e concepção da política 
avaliativa em voga no país; objetivo e função da avaliação; suas dimensões, suas categorias 
de análise e seus indicadores avaliativos e, especialmente, no que diz relação à dimensão 
corpo docente, aspectos da formação acadêmica e profissional, bem como suas condições de 
trabalho.

 
1. AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NO BRASIL

Objetiva-se neste artigo centrar a pesquisa na Política Pública para Avaliação 
Educacional – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Para tal intento, 
destaca-se a importância de entender o ato de avaliar à luz de autores diversos, partindo-se de 
uma abordagem teórica conceitual para uma atenção específica à avaliação educacional em 
sua legalidade, conferida pelo SINAES, discorrendo-se sobre sua historicidade; embasamento 
legal; proposta e concepção da política avaliativa em voga no país; objetivo e função da 
avaliação; suas dimensões, categorias de análise e indicadores avaliativos, estreitando-se, ao 
objetivo do presente estudo, para a dimensão corpo docente.

Percorrem-se, quanto ao professorado, aspectos da formação acadêmica e 
profissional, bem como suas condições de trabalho.

1.1 - Avaliação: uma abordagem conceitual
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O que é  avaliar? Partindo-se de uma visão geral desta realidade, visitam-se autores 
e suas respectivas conceituações no sentido de apreensão de uma realidade capital a dar divisa 
a uma política de Estado.

Inicialmente SILVA (citado por GARCIA, 2001, p.25) afirma que:

Avaliar deriva de valia que significa valor. Portanto, avaliação corresponde 
ao ato de determinar o valor de alguma coisa. A todo o momento o ser 
humano avalia os elementos da realidade que o cerca. A avaliação é uma 
operação mental que integra o seu próprio pensamento – as avaliações que 
faz orientam ou reorientam sua conduta.

FERREIRA (1995, p.205) afirma a avaliação de modo convergente ao autor citado 
anteriormente como sendo: 

Ato ou efeito de avaliar (-se). Apreciação, análise. Valor determinado pelos 
avaliadores. Avaliar é determinar a valia ou valor de. Apreciar ou estimar o 
merecimento de. Calcular, estimar, computar. Fazer a apreciação; ajuizar: 
avaliar as causas de merecimentos.

Há, entretanto, grande diversidade de significados para o termo avaliação, a qual 
se relaciona com o modelo político pedagógico vigente de um dado local, afastando tentações 
simplistas de um conceito à primeira vista cabível para todas as circunstâncias. 

ALA-HARJA e HELGASON (citado por TREVISAN e VAN BELLEN, 2008, p.8) advertem 
não haver um acordo sobre o que é avaliação, pois o conceito apresenta-se de múltiplos, e até 
contraditórios modos em diversas disciplinas: economia, política, administração e sociologia. Os 
autores explicam ainda que “Além disso, a avaliação serve a uma ampla gama de necessidades, 
discussões, clientes, instituições e praticantes”. 

SORDI (citado por FENILI, 2002, p.43), reportando-se mais especificamente ao 
processo de ensino-aprendizagem na área da educação aproxima mais estreitamente à política, 
afirmando ser a prática de avaliação:

[...] um ato dinâmico onde o professor e o aluno assumem o seu papel, de 
modo co-participativo, através da implementação do diálogo e da interação 
respeitosa, comprometendo-se com a construção do conhecimento e a 
formação de um profissional competente. É  um ato essencialmente político, 
expressando concepções de Homem-Mundo-Educação.

LUCKESI (citado por FENILI, 2002, p.43) entende “avaliação como um juízo de 
qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão”. Esses são os 
elementos que compõem a compreensão constitutiva da avaliação.

FENILI et al (2002, p.43) esclarecem o termo juízo, empregado firmemente à 
avaliação, apregoando a seguinte nota:

Entende-se juízo como afirmações ou negações sobre alguma coisa, e juízo 
de qualidade expressa a qualidade do objeto que está sendo ajuizado, porém 
deve incidir sobre uma realidade atribuída ao objeto. O juízo de qualidade 
é produzido por um processo comparativo entre o objeto que está sendo 
ajuizado e o padrão ideal de julgamento. Julgar a partir de um referencial de 
valores. 
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COSTA E CASTANHAR (2003, p. 972) pontuam o propósito da avaliação ampliando 
os horizontes com alcance às políticas públicas:

[...] De acordo com a UNICEF (1990), por exemplo, trata-se do exame 
sistemático e objetivo de um projeto ou programa, finalizado ou em curso, 
que contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas 
à determinação de sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a 
relevância de seus objetivos. O propósito da avaliação é guiar os tomadores 
de decisão, orientando-os quanto à continuidade, necessidade de correções 
ou mesmo suspensão de uma determinada política ou programa. 

ALA-HARJA e HELGASON (2000, p.8) definem avaliação em termos simples, 
afirmando que “o termo compreende a avaliação dos resultados de um programa em relação 
aos objetivos propostos”.

GARCIA (2001, p. 24-25) contribui categoricamente ao registrar:

Avaliação não é  palavra que venha sozinha, precisando estar acompanhada 
do seu objeto para ganhar inteligibilidade. É preciso, também, declarar o 
sujeito da avaliação, pois este lhe imprimirá sentidos e enfoques particulares, 
distintos dos de outros sujeitos, consistentes com seus interesses e propósito. 
Daí que um mesmo objeto poderá ser avaliado em vários dos seus aspectos 
e de múltiplas perspectivas, tantos quantos forem os atores singulares 
que as realizam. E o fazem porque delas precisam para poderem agir com 
oportunidade e direcionalidade, segundo seus propósitos e interesses 
específicos. [...] Não é raro que pessoas ligadas a instituições, programas e 
projetos, na posição de objeto da avaliação, considerem-se a caminho do 
cadafalso. Muitos avaliadores, por outro lado, sentem-se mais realistas do 
que os reis, mais poderosos e oniscientes que os deuses do Olimpo.

Para BARRETO (citado por GARCIA, 2001, p.27):

Avaliação é uma operação na qual é julgado o valor de uma iniciativa 
organizacional, a partir de um quadro referencial ou padrão comparativo 
previamente definido. Pode ser considerada, também, como a operação de 
constatar a presença ou a quantidade de um valor desejado nos resultados de 
uma ação empreendida para obtê-lo, tendo como base um quadro referencial 
ou critérios de aceitabilidade pretendidos.

PENA FIRME (citada por GARCIA, 2001, p.28) alerta, de forma contundente, a 
importância de aprender e apreender ligados ao processo avaliativo ao explicitar o tema:

[...] as verdadeiras avaliações são aquelas que subsidiam decisões, 
que procuram resolver preocupações e problemas dos que conduzem 
políticas, programas ou projetos, que examinam e julgam a ação 
governamental e que se dirigem, também, ao usuário/ beneficiário, 
concentrando-se nos valores e necessidades sociais. As avaliações 
são úteis quando requerem juízos de valor que melhor orientam o curso 
das ações. Por isso, têm que ser ágeis, presentes, e continuamente 
iluminar a implementação e os objetivos, que podem se defasar, sendo 
necessário criticá-los e mudá-los. Aqueles que fazem a verdadeira 
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avaliação seriam, em essência, educadores, com o sucesso do avaliador 
sendo medido pelo que aprende do processo de avaliação e pelo que 
ensina. Se não compartilha o que apreende e aprende, melhor será que 
não avalie.

A avaliação tem hoje centralidade nos processos de reformas institucionais e do 
sistema educacional brasileiro, demandadas pelo mercado e impulsionadas pelos Estados, 
para produzir mais qualidade social e científica, pertinência e sentido público ao conjunto 
de atividades acadêmicas e administrativas das Instituições de Ensino Superior (IES). Adoção 
de um modelo de avaliação tem a ver com as concepções de mundo, conexão com as opções 
epistemológicas e metodológicas e um forte significado ético e político (DIAS SOBRINHO, 
2003).

1.2 - Breve Historicidade da Avaliação no Brasil

Após discorrer sobre conceitos de avaliação, intenta-se apresentar breve 
historicidade brasileira sobre o tema adotando-se uma questão norteadora: Qual a trajetória 
da avaliação no Brasil?

GATTI (2002, p.17) explica que a Avaliação Educacional constitui um campo 
abrangente comportando subáreas: avaliação de sistemas educacionais, de desempenho 
escolar em sala de aula, de rendimento escolar com objetivo de macro análises, de programas, 
avaliação institucional e auto-avaliação.  Lembra que ao se falar em Avaliação Educacional, 
pensa-se em rendimento escolar, ou desempenho, confundindo-se com uma medida pontual. 
A razão reside por ser a modalidade de avaliação mais presente no cotidiano das pessoas. A 
autora apresenta a gênese histórica:

Como nossas escolas emergiram sob a égide da preparação de elites, a 
avaliação seletiva no cotidiano escolar firmou-se, por centenas de anos, como 
cultura preponderante. Mesmo em momentos nos quais aparecem propósitos 
de democratização das escolas e os primeiros debates sobre a expansão do 
sistema de ensino, a cultura que dá forma aos processos avaliativos na escola 
é a que tem como referência critérios altamente seletivos, associados a 
padrões ditos rigorosos, mas sempre pouco claros.

A área da Avaliação Educacional mereceu atenção e análise crítica mais 
fundamentada, no Brasil, somente há pouco tempo comparando-se à atenção dada em outros 
países. O desenvolvimento desse campo, segundo GATTI (2002,p.19), “foi truncado num 
processo historicamente compreensível. Incipientemente introduzido nas primeiras décadas 
do século XX, sob a égide da psicometria, não adquiriu relevância nas produções acadêmicas 
e no ensino nas décadas subsequentes”.

A autora em estudo explicita que nos anos 60, na valorização de “perspectivas 
mais tecnicistas em educação”, incorpora-se ao contexto das políticas desenvolvimentistas 
do período. Findando os anos 70 e início dos 80, a avaliação educacional é colocada ‘sob 
suspeita’ como área do conhecimento. 

O fato gerou a desqualificação dos processos avaliativos, que se estende à própria 
avaliação educacional, descaracterizando o seu verdadeiro objetivo como área de estudos e 
pesquisa. A partir de algumas iniciativas tímidas no fim dos anos 80, inicia-se a década de 
90 com a introdução de políticas educacionais que vêm acompanhadas de preocupações 
avaliativas. O país começa a estruturar um sistema nacional de avaliação da educação básica, 
e essa iniciativa do Ministério da Educação e Cultura (MEC) logo é acompanhada de iniciativas 
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semelhantes em alguns estados da federação, cada qual com seu modelo específico.
1.3 - Tipos de Avaliação

Tecidos conceitos de avaliação e uma sintética trajetória nacional, segue-se 
apresentando tipos de avaliação, as quais podem ser classificadas segundo vários critérios, 
registram-se a seguir alguns deles.

Considerando o agente que as realiza, apoiando-se em COHEN e FRANCO (1993, 
p.16) e COTTA (2001, p.91), as avaliações podem ser classificadas em: externas, internas, mistas 
e participativas. Explicitando-se a seguir:

Avaliação externa – realizada por pessoas de fora da instituição responsável 
pelo programa, com experiência nesta atividade. As vantagens: a isenção e objetividade dos 
avaliadores externos, não se encontram diretamente implicados com o processo, bem como a 
possibilidade de comparação dos resultados com outros programas semelhantes analisados. 
A considerar em contraponto que o acesso aos dados torna-se mais difícil, e os que terão seu 
trabalho avaliado podem se colocar em posição defensiva demonstrada pelo fornecimento de 
informações parciais minimizando o efeito de melhoria dos programas. Alega-se, ainda, que 
o conhecimento da metodologia de avaliação pode não substituir o conhecimento sobre as 
especificidades do programa, e que não existe uma única metodologia aplicável a todos os 
casos. 

Avaliação interna – realiza-se dentro da instituição responsável, espera-se maior 
colaboração com pessoas que participam do programa. Vantagens: a eliminação da resistência 
natural ao avaliador externo, possibilidade de reflexão, aprendizagem e compreensão sobre 
a atividade realizada dentro da instituição. Pode-se perder em objetividade, já que os que 
julgam estão envolvidos, tendo formulado e executado o programa. 

Avaliação mista – combina os tipos de avaliação precedentes, fazendo com que os 
avaliadores externos tenham estreito contato com os participantes do programa a ser avaliado, 
tentando-se manter vantagens e superar desvantagens das avaliações descritas acima. 

Avaliação participativa – usada em pequenos projetos, possibilita a participação 
de beneficiários das ações no planejamento, na programação, execução e avaliação dos 
mesmos. 

Julga-se que o SINAES, neste tipo de avaliação, esteja contemplado em avaliações 
mistas por envolver atores externos e internos institucionais, em aplicações de seus 
instrumentos avaliativos.

CAVALCANTI (2004) e COHEN e FRANCO (1993) convergem ao apresentarem uma 
tipologia avaliativa quanto à natureza e ao momento de realização, facultando serem de quatro 
tipos: ex-ante; ex-post; formativa e monitoramento, 

Avaliação ex-ante é realizada antes do início de um projeto, procura medir a 
viabilidade do programa a ser implantado, relação custo-benefício. COHEN E FRANCO (1993, 
p.16) defendem que este tipo de avaliação permite escolher a melhor opção dos programas e 
projetos nos quais se concretizam as políticas.

Avaliação ex-post ou somativa investiga em que medida o programa atinge os 
resultados esperados pelos formuladores, portanto focado nos resultados. Realiza-se ao final, 
após a conclusão de um programa consistindo no exame e análise de objetivos, impactos e 
resultados.

Formativa ou de processo foca o funcionamento e a gestão do programa, centraliza-
se nos processos e mecanismos de execução e não nos resultados. Desenvolve-se, portanto 
durante o processo de implementação da ação avaliada.

Monitoramento constitui um processo sistemático e contínuo de análise de 
gestão, funcionamento e desempenho de programas e projetos, permitindo rápida avaliação 
situacional e intervenção oportuna para corrigir ou confirmar ações monitoradas.
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Nesta classificação, o SINAES contempla avaliações de natureza e momento 
formativas e de monitoramento, já que as instituições realizam de forma conjunta ao governo 
várias avaliações, para autorização; reconhecimento e renovação do reconhecimento de 
cursos, com intervenções que se fizerem necessárias ante detecções de aspectos de não 
conformidade aos padrões pré-estabelecidos. 

1.4 - Legalidade da Avaliação na Educação Brasileira

Em conformidades com o documento “Bases para uma nova proposta de avaliação 
da Educação Superior” (BRASIL, 2003, p.17), o marco legal da Avaliação e Regulação da 
educação superior representa a estruturação de um conjunto diversificado de legislação 
produzido na última década para legitimar a avaliação, a qual abarca da Constituição Federal 
de 1988 às sucessivas Medidas Provisórias, atravessando a nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação (PNE) e múltiplos decretos, os quais 
expressam indubitavelmente progresso no reconhecimento legal do valor da avaliação com 
vistas à melhoria da qualidade de instituições educacionais no País.

Se, de um lado, o processo avaliativo das universidades brasileiras encontra-se 
associado ao regime militar e “à ambiciosa política de pós-graduação promovida pela CAPES�, 
cujo sistema de avaliação pelos pares estendeu-se às agências de fomento à pesquisa (CNPq2 
e FINEP3)”, por outro lado, o regresso à democracia “paradoxalmente começa um processo de 
resistência à avaliação externa, em razão do caráter punitivo que os processos de avaliação 
adotados no país sempre tiveram” (BRASIL, 2003, p.17).

Um exemplo bastante ilustrativo ocorreu durante o mandato do presidente Collor 
(mandato1990-1992), quando houve tentativas para implantar o “Estado avaliador”, tendo 
havido fortes resistências de dirigentes e comunidade universitária. Após o impeachment 
presidencial, a gestão do presidente Itamar Franco foi marcada por diálogo e negociação 
positivos “entre o MEC e a comunidade de Educação Superior, que conseguiu transformar 
em parte essa cultura de resistência à avaliação”, segundo o documento precursor do SINAES 
(BRASIL, 2003, p.17).

Sob ponto de vista histórico, esse processo de busca de criação de cultura de 
avaliação caracterizou-se por ter sido iniciado por um Projeto de Avaliação Institucional 
elaborado por uma comissão de especialistas, adotado pelo MEC, que se tornou o Programa  
de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras/ PAIUB4. 
1 Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Desempenha papel fundamental na 
expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Fede-
ração. O Congresso Nacional aprova por unanimidade a Lei no 11.502/2007, homologada presidente Lula a Nova 
Capes, que além de coordenar o alto padrão do Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro também passa a 
induzir e fomentar a formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Fonte: http://www.
capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao
2 CNPq – Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e Tecnológico, é a agência do Ministério da Ciência e 
Tecnologia – MCT, cuja atribuição é financiar tanto a formação, capacitação e aprimoramento de recursos huma-
nos, no País e no exterior, quanto o fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Fonte: http://www.
cnpq.br 
� FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, empresa pública vinculada ao MCT, criada em 24 de julho de 
1967, para institucionalizar o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas, criado em 1965; 
substituiu e ampliou o papel Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e seu Fundo de 
Desenvolvimento Técnico-Científico (FUNTEC), constituído em 1964 com a finalidade de financiar a implantação 
de programas de pós-graduação nas universidades brasileiras. Fonte: http://finep.gov.br

� O PAIUB – Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, criado em 1993, foi uma ini-
ciativa de avaliação das universidades públicas brasileiras, decorrente de experiências realizadas em algumas 
delas e construídas com a participação de entidades, tais como o Fórum de Reitores de Cursos de Graduação 
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Deve-se ressaltar que de início o PAIUB foi desenvolvido sob a coordenação de uma 
Comissão Nacional de Avaliação (CONAES5), com a participação majoritária de associações 
de dirigentes universitários e de representantes do governo ligados a SESU6·. O PAIUB traduz 
um momento de resgate da legitimidade da avaliação, na medida em que o amplo debate 
estabelecido com a comunidade universitária instigou a adesão voluntária de instituições ao 
processo avaliativo. Em outras palavras, a experiência do PAIUB abarcou, nos dois primeiros 
anos, mais de uma centena de universidades, mas seu ritmo baixou com a orientação no 
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (mandato 1995-1998 e 1999-2002), sendo 
relegado a um processo de avaliação interna das universidades, quando o governo adotou 
uma nova orientação avaliativa (BRASIL, 2003, p.17-18).

Ainda em sintonia com o documento em estudo, o novo modelo aqui mencionado 
passou a ser visto como um marco legal com diversos textos, construídos de forma gradualista. 
Contextualizando a emergência do SINAES, observam-se mudanças governamentais, conforme 
aclara o documento “Bases para uma nova proposta de avaliação da Educação Superior”, 
editado em 2003, referindo-se ao processo expansionista do setor privado:

O exame da legislação e dos atos de sua institucionalização revela que estava 
em tela uma cultura avaliativa imposta de fora para dentro. Do conteúdo legal 
às práticas administrativas e comunicacionais, verifica-se o deslocamento 
de competências internas de órgãos centrais do MEC para a construção de 
uma nova “agência reguladora”  especializada na concepção e execução 
da avaliação: o INEP. Verifica-se também que caberia à sociedade apenas 
o consumo das informações produzidas pela avaliação; e à comunidade 
acadêmica como que se sobrepunha uma condição de objeto avaliado à de 
sujeito avaliador de seu fazer e seu saber. É esse processo, inacabado, mas 
efetivo em suas ações, que teve lugar num contexto de forte expansão de 
instituições privadas (BRASIL, 2003, p.18).

 Pode-se ainda afirmar que, em termos de marco legal, a LDB proporcionou 
relevantes transformações para:

[...] a estruturação da educação nacional, dando ênfase aos processos de 
avaliação visando à melhoria da qualidade de ensino e, como recurso para 
a regulação do setor, a acreditação de instituições e cursos. Nesse contexto, 
a avaliação da educação superior assumiu lugar especial dentre as políticas 
educacionais, seja para a orientação de suas diretrizes mais amplas, seja para 
as ações concretas dos órgãos competentes do MEC (BRASIL, 2003, p.18).

A Constituição Federal de 1988 também é uma referência como marco legal de 
avaliação por ter gerado importantes inovações para o país: 
(Prograd), a Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), entre outros. Fonte: POLIDORI et al (2006).

� CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior é o órgão colegiado de coordenação e supervi-
são do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de Abril 
de 2004. Fonte: http://portal.mec.gov.br
� SESU – “Secretaria de Educação Superior é a unidade do Ministério da Educação responsável por planejar, orien-
tar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de Educação Su-
perior. A manutenção, supervisão e desenvolvimento das instituições públicas federais de ensino superior (Ifes) 
e a supervisão das instituições privadas de educação superior, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), também são de responsabilidade”. Fonte: http://portal.mec.gov.br
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No Título VIII, Da Ordem Social e em seu Capítulo III, tratou “Da Educação, 
Da Cultura e do Desporto”, reunindo três áreas que tradicionalmente 
vinham sendo tratadas em conjunto. A Seção I apresenta os princípios e 
normas fundamentais relativos à educação no Brasil e seu art.206, inciso 
VII, define que um deles é “a garantia de padrão de qualidade”. As garantias 
constitucionais necessárias para a efetivação da educação “como dever de 
Estado” estão definidas no art. 208 (BRASIL, 2003, p.18).

1.5 - O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES

Conforme SILVA e NEPOMUCENO (2010, p. 46), ao considerarem a prevalência do 
segmento privado nas instituições superiores nacionais, esclarecem que:

O SINAES é o marco regulador de um sistema de origem anárquica em 
expansão desordenada. O SINAES é, portanto, uma ferramenta de ordenação 
e controle legal da qualidade do Ensino Superior, sobretudo do Ensino 
Superior Privado, cuja dinâmica é  regulada pelo lucro. Entretanto, o SINAES, 
não obstante ser absolutamente necessário, no contexto atual, não pode ser 
considerado suficiente em virtude da complexidade no tocante à eficácia dos 
mecanismos de implementação do sistema. 

Discorre-se a seguir sobre suas origens e aspectos de historicidade, legalidade, 
políticos, bem como objetivo e função da avaliação, abordando-se seus instrumentos 
e dimensões, com seus desdobramentos avaliativos direcionados à realidade do corpo 
docente.

1.5.1 – Gênese e uma trajetória histórica

O SINAES origina-se em 2003, na vigência de um novo governo como proposta 
política, assumida pelo Programa de Governo do candidato a presidente do Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva (mandato 2003-2006 e 2007-2010), no contexto do pleito eleitoral de 2002 na 
proposta 12 para a educação superior (RISTOFF e GIOLO, 2006, p.194):

Rever o atual sistema de avaliação que inclui o Exame Nacional de Cursos 
– ENC ou Provão – e implantar um sistema nacional de avaliação institucional 
a partir, entre outras, da experiência do Programa de Avaliação Institucional 
das Universidades Brasileiras (PAIUB). 

Com nova perspectiva de educação e discussão para a criação de um novo sistema 
de avaliação da educação superior, cria-se a Comissão Especial de Avaliação (CEA), presidida 
pelo Prof. José  Dias Sobrinho e formada por especialistas da área de avaliação, a qual realizou 
discussões com a comunidade acadêmica e a sociedade civil, das quais resultou o documento 
anteriormente referido: “SINAES: bases para uma nova proposta de avaliação da educação 
superior”  o qual incorporou propostas e experiências de programas já existentes: PAIUB e 
ENC7, bem como teorias e práticas vigentes da área da avaliação (POLIDORI et al., 2006, p.7; 

7 ENC - Exame Nacional de Cursos – Provão – constituiu-se em um exame aplicado aos formandos, de 1996 a 
2003, visando avaliar cursos de graduação da Educação Superior, no que tange aos resultados do processo de 
ensino-aprendizagem. A última edição em 2003 contou com a participação superior a 470 mil formandos de 6,5 
mil cursos de 26 áreas.     Fonte: http://www.inep.gov.br/superior/provao/default.asp.
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VERSIEUX, 2004, p.49).  
CATANI E OLIVEIRA (2000, p.116) ponderam, diversamente das referências 

anteriores, que, na implantação do sistema de avaliação, foi desconsiderado o processo que 
havia implantado o PAIUB e inaugurada a tendência avaliativa do controle centralizado, em um 
sistema cada vez mais autônomo e diferenciado. Ante a abertura de novos cursos, sem muito 
controle quanto à qualidade e à necessidade, canalizando a demanda por educação superior 
pela via da iniciativa privada, o mecanismo estabelecido para realizar o controle de qualidade 
foi a avaliação, embora muito desacreditada pela escassa aplicação de medidas, decorrentes 
dos resultados nas instituições e cursos, deixando a regulação pela via do mercado: “O 
resultado desses novos processos centralizados de avaliação, especialmente do ‘Provão’; tem 
sido a publicação de rankings das universidades [...]”.

Como antecedentes históricos do atual sistema de avaliação para o ensino 
superior brasileiro, integrante da Política Nacional de Educação para avaliação das instituições 
acadêmicas, listam-se os seguintes programas de governo, segundo POLIDORI et AL. 
(2006,p.426): 

. PAIUB – Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – criado 
e consolidado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) a 
partir de 1976;

. PARU – Programa de Avaliação para Reforma Universitária, 1983, desativado em 
1984;

. Comissão de Notáveis – 1983;

. GERES – Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior instituído em 
1985/1986;

. Auto-avaliação pelas IES (Instituições de Ensino Superior) / ANDIFES – Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior –  1980/1990; 

. PAIUB/ SESU – MEC 1993/1994 – Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras, ênfase na graduação;

. ENC (Provão) – Exame Nacional de Cursos;

. ACE – Avaliação das Condições de Ensino, 1997;

. Avaliação de Centros Universitários – implantados em 1996 - 2003. Base para as 
políticas educativas;

. Avaliação para Credenciamento das IESP (Instituições de Ensino Superior Privado) 
– insuficiente e fragmentado;

. SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 2004 – sistema 
integrador.

Há  uma acentuada característica de descontinuidade na execução de políticas 
públicas de educação, em especial na avaliação da Educação Superior, constituindo uma marca 
histórica do Brasil, a qual LIMANA (2008,p.3) refere-se como:

[...] cultura perversa desde verdadeiro dilema de descontinuidade [...] 
perdulário hábito de iniciar e abandonar políticas, em completo desprezo com 
os cidadãos que financiam o Estado [...] convivemos com o nefasto hábito de 
reinventar programas desconsiderando, olimpicamente, tudo aquilo que foi 
feito pelos antecessores.

1.5.2 - Bases Legais da Educação Superior no Brasil e o SINAES

A Educação Superior brasileira tem legalidade expressa na Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988, pontuando a presença do setor privado, o Artigo 209, declara: 
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O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.

Portanto, a educação não é exclusividade do Estado, afirmando a noção do Estado 
Avaliador, pois o ingresso e a permanência no sistema devem ser dados pelo poder público, 
tomando por base o processo de avaliação por ele conduzido.

Em 1995, com a criação do Conselho Nacional de Educação (CNE), cria-se também 
a avaliação periódica de Instituições de Ensino Superior (IES) e cursos, significando que, a 
partir desse momento, não existe autorização ou reconhecimento ou credenciamento que 
tenha validade permanente, conferindo periodicidade a cursos e instituições os quais deverão 
ser avaliados pelo poder público. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394 de 20 de dezembro 
de 1996 (LDB) – repassa a mesma temática determinando no Artigo 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.

O Plano Nacional de Educação (PNE), criado pela Lei 10.172/2001, explicita a 
necessidade de um Sistema Nacional de Avaliação, em seu Artigo 4°, estabelecendo que a União 
instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e os mecanismos necessários ao acompanhamento 
das metas constantes do PNE.

O SINAES foi instituído por intermédio da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República, transformando-se em 
política de Estado. O desenvolvimento do Sistema dá-se por meio da institucionalização das 
Comissões Próprias de Avaliação (CPA), constituídas por órgãos internos das instituições 
superiores, as quais coordenam seus processos avaliativos.

A CONAES – Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior –  órgão colegiado 
que organiza e coordena externamente o processo avaliativo, exercendo supervisão ao SINAES, 
estabelece parâmetros gerais e diretrizes para operacionalização do Sistema. 

O INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
– operacionaliza o Sistema desenvolvendo as práticas avaliativas que lhe forem designadas 
(POLIDORI et al., 2006, p.7).

1.5.3 - Uma Proposta Política e uma Concepção de Avaliação para Educação Superior 

Em sua 5ª edição – SINAES: da Concepção à Regulação –, reeditada em 2009, 
está descrita a Política de Educação para avaliação a partir da ambiência condicionante e 
determinante dos encaminhamentos para sua concretização: 

A partir da década de 80, os países industrializados e os latino-americanos, 
empreenderam importantes reformas em seus sistemas de Educação 
Superior. Nestes últimos anos, com a emergência de um mercado educacional 
globalizado, as reformas neste nível de ensino se dinamizaram, de modo 
especial diversificando os provedores, os tipos de instituições, os perfis dos 
docentes, disponibilizando novas ofertas educativas, ampliando as matrículas 
e apresentando um aumento crescente das demandas e da competitividade. 
Por outro lado, a globalização educacional e a internacionalização do 
conhecimento, em resposta aos desafios da globalização econômica, trazem 
consigo o enorme desafio de a educação superior conciliar as exigências de 
qualidade e inovação com as necessidades de ampliar o acesso e diminuir as 
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assimetrias sociais (SINAES, 2009, p.23).

Integração e participação constituem as ideias predominantes no conceito de 
avaliação em estudos da CEA, sendo os mesmos fundamentais para a construção de um 
sistema de avaliação capaz de aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições, bem como promover os valores democráticos, o respeito à diversidade, a busca 
da autonomia e a afirmação da identidade (SINAES, 2009, p.91). 

Buscou-se a consolidação de convergências de uma concepção de avaliação como 
processo que vincule a dimensão formativa a um projeto de sociedade comprometido com 
a igualdade e a justiça social. Portanto, esta proposta de avaliação deve integrar também 
segundo o SINAES (2009, p.91):

[...] além da dimensão cognitiva, as perspectivas críticas das funções da 
Educação Superior dentro do contexto nacional e internacional. Realizando-
se como processo decorrente de um projeto pedagógico, a avaliação deve 
também ser entendida como estrutura de poder que age sobre os indivíduos, 
as instituições e os sistemas. Assim, a CEA tratou de buscar a articulação de um 
sistema de avaliação com autonomia, que é própria dos processos educativo-
emancipatórios, e as funções de regulação, que são inerentes à supervisão 
estatal, para o fortalecimento das funções e compromissos educativos.

Essa proposta, um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, busca 
garantir, segundo o próprio SINAES (2009), a integração das dimensões internas e externas, 
particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo, e os diversos objetos e 
objetivos da avaliação. O sistema de avaliação deve articular, de forma coerente, concepções, 
objetivos, metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do 
governo. 

Resguardando-se as especificidades, os diversos graus de autoridade e 
responsabilidades dos agentes, o sistema de avaliação é uma construção coletiva, com funções 
de informação para tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, 
melhoria institucional, auto-regulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do 
cumprimento das demais funções públicas (SINAES, 2009, p.92).

A participação também se mostra imperativa nesse processo, devido à exigência 
ética própria dos processos educacionais, convoca todos os agentes da comunidade de 
educação superior, das instâncias institucionais, governamentais e membros da sociedade de 
modo:

[...] a se envolverem nas ações avaliativas, respeitados os papéis, as 
especificidades e as competências científicas, profissionais, formais, 
políticas, administrativas das distintas categorias. Nesse sentido, a avaliação 
é irrecusável não só por razões técnico-administrativas e de adequação 
às exigências legais, mas, sobretudo pelo imperativo ético da construção 
e consolidação das instituições e do sistema de educação superior com 
alto valor científico e social. Todas as instituições, independente de suas 
formas organizacionais, dependência administrativa e natureza jurídica, e, 
idealmente, todos os membros da comunidade educativa – professores, 
estudantes, funcionários, ex-alunos e outros grupos sociais concernidos 
– devem se envolver, juntamente com os representantes do governo, nos 
processos avaliativos, realizando ações coletivamente legitimadas (SINAES, 
2009, p.92).
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A educação legitima-se em políticas públicas, inserida em dada sociedade e com 
esta estabelecendo relações de contradições, segundo FREITAS, ao apoiar-se em outros autores 
(citado por VERSIEUX, 2004, p.22) esclarece que:

A escola capitalista encarna objetivos (funções sociais) que adquire do 
contorno da sociedade na qual está inserida e encarrega os procedimentos 
de avaliação em sentido amplo, de garantir o controle da consecução de 
tais funções. Como afirma Mészaros (1981) a educação tem duas funções 
principais numa sociedade capitalista: 1. A produção de qualificações 
necessárias ao funcionamento da economia, e 2. A formação de quadros e a 
elaboração de métodos para um controle político (p. 273). Destaque-se ainda 
sua vocação elitista. A escola capitalista não é para todos. É  uma escola de 
classe [...]. Essa função seletiva, incorporada pela escola, faz com que ela 
seja vista como um local de preparação de recursos humanos para vários 
postos de trabalho existentes na sociedade. Neste sentido, se não houver 
resistência, a escola traduz as desigualdades educacionais em desigualdades 
econômicas (BOURDIEU & PASSERON, 1975). 

A Universidade, ao formar profissionais qualificados, produz conhecimento 
traduzido em novos produtos e novos mercados, tornando-se seu controle político importante 
para o capital. VERSIEUX (2004, p.23) alerta que:

Uma das formas do capitalismo procurar exercer pressão de convergência 
para os seus objetivos é através do financiamento dos programas voltados 
para os países periféricos, diferindo os parâmetros educacionais: ou seja, 
o controle dos objetivos da educação no país dependente. Vinculando 
empréstimos, dotações, abertura de créditos a avaliações com viés 
eficientista, mercadológico e inteiramente controlador. As políticas públicas 
induzem um projeto educacional articulado aos interesses do capital. Esta 
é a base da concepção mercadológica da avaliação. Trata-se então de criar o 
Estado Avaliador, um Estado voltado para a regulação e o controle.

VERSIEUX (2004, p.24) ressalta a Universidade como “mercadoria”, na qual o ensino 
superior é um “produto” e que esta presta “serviços”  à população numa ótica de consumo. 
Segue afirmando ser a “qualidade”  medida pelo grau de eficiência quantitativa e de satisfação 
do consumido. Ele precisa então de mecanismos de fácil entendimento e compreensão para 
se orientar na sua “liberdade” de escolha do produto ou serviço a ser adquirido. Para o autor, 
há de se ter mecanismos “confiáveis” para esse entendimento pelo consumidor de forma a 
orientar a “compra”. 

DIAS SOBRINHO (2003, p.370) declara 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.

DIAS SOBRINHO (2003, p.38) corrobora com VERSIEUX (2004) ao afirmar que 
o Estado tem forte presença controladora no campo social e, portanto, no caso que aqui 
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interessa, grande poder de intervenção para modelar o sistema de Educação Superior. Explica 
que o Estado possibilita liberdade à gestão dos meios e processos, como fator de eficácia e 
produtividade, podendo assim justificar a diminuição dos financiamentos e criar as facilidades 
para a expansão da privatização e da mentalidade empresarial em educação. Pode-se inferir 
que processos avaliativos não ocorrem de forma abstrata e inocentemente, e sim movidos por 
um jogo de interesses bem direcionados e pontuais, como conclui o autor em tela ao referir-se 
ao Estado em exercer: um rígido controle sobre os fins e produtos, por meio de mecanismos 
que chama de avaliação, para consolidar os modelos desejados e orientar o mercado.

OLIVEIRA (2005, p.2) – ao examinar a evolução e as articulações do “monetarismo 
mundializado”, bem como sua lógica política operacionalizada e forma de instalação aceita 
nos países Latino Americanos a partir de políticas públicas, tornando-os “heteronômicos, sem 
identidade e autonomia, submetidos à liberalização e à desregulamentação” – pontua que:

Não é de se surpreender que as avaliações e as conseqüentes reformas 
na educação superior, conduzidas por agências governamentais ou de 
organizações multilaterais carreguem uma forte orientação econômica 
e até economicista. Como cada avaliação afirma os valores que se prega 
num determinado governo ou sociedade, ela será veículo de mentalidades 
e filosofias educativas ali predominantes. Afinal, é com base em seus 
diagnósticos, que se elaboram as políticas públicas, se fixam determinados 
currículos, se valorizam programas e se legitimam saberes e práticas.

Em suas considerações sobre as IESP quanto à  sua característica mercantilista na 
educação brasileira e critérios de formação acadêmica e profissional, com sua vocação mais 
econômica que pedagógica, PAIVA (2010, p.170) assume posição crítica ao sintetizar a política 
pública educacional adotada no Brasil:

O exercício da disposição constitucional que torna o ensino livre à iniciativa 
privada é demonstrado por análises de informações do Censo da Educação 
Superior. As IES privadas respondem pela expressiva parcela da matrícula desse 
nível de ensino. Esse fato alude às questões econômicas ou mercantilistas 
presentes no contexto educacional. É inadmissível a premissa de que as IES 
privadas avançam na educação superior pautadas exclusivamente na ação 
supletiva, assumindo parte da responsabilidade atribuída à União pela 
Carta Magna Brasileira. Ao mesmo tempo em que as IES privadas oferecem 
a educação superior, com controle de qualidade pelo poder público, não 
abandonam a pretensão de auferir lucros, numa visão mercantilista, 
assegurando a própria sobrevivência no mercado competitivo, presente 
também no setor educacional. Entre outros aspectos relativos ao controle 
de qualidade da educação pelo poder público, destacamos a formação e 
qualificação do corpo docente para o magistério superior. É certo que os 
órgãos oficiais do setor educacional já dispõem de informações relativas ao 
quadro docente da educação superior que permitem sinalizar avanços na 
formação docente. Não se pode, contudo, afirmar que os avanços tenham 
conotação exclusivamente voltada à formação pedagógica dos professores. 
Há percepções que denotam que a preocupação pela formação docente em 
nível de pós-graduação, especialmente no setor privado, tem cunho muito 
mais econômico do que pedagógico, na medida em que os indicadores de 
qualidade da educação superior, notadamente do corpo docente, estão 
centrados na titulação, regime de trabalho e produção docente. A titulação 
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docente, muitas vezes avaliada isoladamente e sob o aspecto quantitativo, 
pode não causar nenhum impacto sobre a almejada qualidade da educação 
superior, mas assegura cumprimento de requisitos mínimos para o 
credenciamento ou recredenciamento institucional. Os avanços da política 
pública de qualificação e formação docente, avaliação e coleta e tratamento de 
informações dos professores que atuam no magistério superior, são aspectos 
da realidade brasileira que não podem ser descontinuados. A implantação de 
política pública, quando pautada em análises fidedignas da realidade, tem 
maior possibilidade de êxito (PAIVA, 2010, p.170).

O autor faz coro com autores estudados: VERSIEUX (2004); DIAS SOBRINHO (2003) 
e OLIVEIRA (2004), os quais destacam os interesses políticos, econômicos e mercadológicos do 
setor educacional privado.

1.5.4 - Objetivo e a função da avaliação

Posteriormente ao elenco de asseverações em VERSIEUX (2004); DIAS SOBRINHO 
(2003) e OLIVEIRA (2004), como contrapontos para uma reflexão ampliada sobre avaliação em 
educação, debelando possíveis ingenuidades e olhares simplistas para uma realidade altamente 
complexa e campo de extensas e intensas manipulações de ordem predominantemente 
política, econômica e mercadológica, abre-se sítio para o SINAES (2009), o qual busca 
assegurar uma coerência conceitual, epistemológica e prática, bem como os objetivos dos 
diversos instrumentos e modalidades. De modo especial, esse sistema articula duas dimensões 
importantes: 

1) avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à  
atribuição de juízos de valor e mérito em vista de aumentar a qualidade e as capacidades de 
emancipação e,

2) regulação, em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões concretas 
de autorização, credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, transformação 
institucional, entre outras funções próprias do Estado.

Destaca-se que para o governo, representado em sua política pública para 
avaliação, a proposta diversamente expressa frente a outros autores anteriormente citados, 
não se contrapõe em sua totalidade por haver outras formas interpretativas para a mesma 
realidade, aqui especificamente tratando-se do processo avaliativo:

[...] esse sistema se vincula à idéia de educação como bem social, e não 
como mercadoria. Em outras palavras, a avaliação assim entendida ajuda a 
construir uma concepção de educação superior socialmente comprometida 
em seus objetivos e funções (SINAES, 2009, p.93-94).

Para VERSIEUX (2004, p.29-30), o objetivo de uma avaliação institucional é o 
autoconhecimento como forma de subsidiar a tomada de decisões visando seu próprio 
aperfeiçoamento dos cursos, dos docentes e discentes, bem como administrativo. Ressalta o 
autor que a própria construção de um processo avaliativo (construto coletivo acordado entre 
os atores), por si, constitui um objetivo por permitir a participação e a condução do processo 
pelos atores responsáveis. Segue ainda desmascarando uma possível inocência em relação 
ao estudo dos objetivos da avaliação que revela reais propósitos embutidos nas políticas 
públicas:

Quando se tem como objetivo credenciamento, financiamento, distribuição de 
recursos, premiação/ punição, montagem de rankings objetivando melhoria 
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da qualidade via pressão estatal e mercadológica isso torna o objetivo viciado 
na origem, pois sua implantação exige deformação dos princípios acadêmicos 
universitários, já que atingir os resultados passa a ser um objetivo por si, 
independente de quaisquer outros e da construção dos saberes e da formação 
do cidadão/ profissional e da cultura acadêmica universitária.

Quanto à função da avaliação, o autor em tela defende haver uma perspectiva 
positivista na origem do campo provocando uma perspectiva racionalista de resultados com 
utilização de métodos matemáticos e estatísticos comparativos, comprovando aprendizagem 
por métodos objetivos com resultados facilmente utilizáveis.

Em uma perspectiva democrática, discorre VERSIEUX (2004, p.30) que a função 
esperada é um processo pedagógico conferindo uma experiência social e uma cultura de 
avaliação estabelecendo princípios de consensos construídos coletivamente. Pontua-se também 
a função de estabelecer discussões sobre qualidade, numa perspectiva de autoconhecimento 
e auto-regulação.

O sistema de avaliação desenvolve-se em regime de colaboração entre o sistema 
federal, os sistemas estaduais e o sistema do Distrito Federal. A avaliação fornece o referencial 
básico para a regulação, mas não se confunde com ela. No âmbito do MEC, firma-se um princípio 
basilar de que quem regula não deve avaliar e quem avalia não deve regular, tratando-se de 
um princípio democrático que visa garantir o máximo de lisura e transparência nos processos 
conduzidos pelos atores públicos. Nesse sentido, cabe ao INEP avaliar e cabe ao MEC regular 
as matérias relacionadas ao sistema federal de educação; quanto aos sistemas estaduais e 
ao sistema do Distrito Federal, eles operariam, em sua esfera de abrangência, da mesma 
forma que o MEC age em relação ao sistema federal, ou seja, regulando. O INEP prestaria o 
mesmo serviço, isto é, avaliação para um e para outros. Somente dessa forma, o sistema de 
Educação Superior brasileiro teria a seu dispor critérios mínimos e comparáveis de qualidade 
referendados nacionalmente.

Considerando uma perspectiva autoritária, controle e regulação, apresenta o 
princípio básico de coerção do poder do Estado, permitindo estabelecer políticas públicas 
que convenham ao aparato burocrático (VERSIEUX, 2004, p.30-31). Nessa situação, a função 
da avaliação estabelece padrões externos de excelência, formais, produzindo resultados 
estabelecidos por gestores educacionais.

Decorrendo assim uma política avaliativa para o ensino superior orientada pela 
concepção neoliberal de mercado. Implica ainda, nesta realidade, uma vertente “técnica”, 
pois para uma avaliação global, universal e aceita seria necessário criar os mecanismos que 
tornassem “isentos”  os resultados, por serem “científicos” e “confiáveis”. 

Segundo DIAS SOBRINHO (2003, p. 97-113) a avaliação:

[...] nunca será neutra, desinteressada ou objetiva, mas sim política, 
ideológica e trazendo uma opção de sociedade. Por isso, para o educador, 
é importante diagnosticar o sentido, que tipo de sociedade e educação se 
quer, a partir da percepção dentro das diversas políticas públicas. É essa 
a disputa entre uma avaliação como o SINAES e a realizada pelo antigo 
PROVÃO [...] Toda avaliação opera com valores, nenhuma é desinteressada e 
livre das referências valorativas dos distintos grupos sociais. Mesmo quando 
são os elementos técnicos que se tornam mais visíveis nas discussões, em 
realidade são valores políticos, filosóficos, éticos ou até mesmo interesses 
marcadamente mercantis que realmente estão em questão.

A complexidade da Educação Superior requer a utilização de múltiplos instrumentos 
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e a combinação de diversas metodologias para uma apreensão mais condizente à realidade, 
por ser esta amplamente fragmentada, não caberia o binarismo do quantitativo e do qualitativo 
ou do objetivo e do subjetivo e, sim, diversos instrumentos e perspectivas metodológicas 
combinadas, complementares, conforme a necessidade de análise e julgamento. 

Sabendo-se que, para o SINAES (2009, p.93), o objeto não deve ser fragmentado, a 
não ser por razões de análise e desde que seja posteriormente recomposto em esquemas de 
compreensão global, permite-se nesse estudo segmentar um aspecto avaliativo para fins de 
conhecê-lo e descrever um perfil docente em sua ambiência acadêmica com fins igualmente 
acadêmicos, a partir de um recorte da realidade escolhida, entre tantas dimensões da realidade: 
instituições, sistema, indivíduos, aprendizagem, ensino, pesquisa, administração, intervenção 
social, vinculação com a sociedade entre outras.

Basicamente há dois instrumentos de avaliação:
1. Quantitativos: construção de indicadores estatísticos como testes 

estandardizados, censitários ou amostrais, número de alunos/ professores; relação 
ingressos/ egressos; qualificação/ dedicação /titulação de professores e equipamentos 
físicos; laboratórios; bibliotecas e outros, gerando números para análise e confronto. 

2. Qualitativos: auto-avaliação; entrevistas; questionários; o envolvimento 
da comunidade; a prática de gestão; análise curricular, de projetos, planos de cursos e 
outros, envolvendo aspectos subjetivos (VERSIEUX, 2004, p.31). 

A avaliação, no âmbito do SINAES, é percebida como uma atividade complexa, que 
envolve vários instrumentos em diferentes momentos, além de uma prova ou uma visita por 
comissão de especialistas; diferentes agentes, além dos representantes oficiais do MEC. 

O SINAES tem operado com a definição de avaliação como sendo um processo 
sistemático de identificação de mérito e valor (SANDERS citado por RISTOFF e GIOLO, 2006, 
p.204), por compreendê-la como uma das mais consagradas na literatura internacional e 
segundo RISTOFF e GIOLO (2006, p.204):

[...] por trazer para o âmago do processo as noções, muitas vezes conflitantes, 
de valores atribuídos por grupos socialmente ativos, e às vezes hegemônicos, 
e os méritos identificados como valores intrínsecos, que se justificam não 
pelas pressões do imediatismo e do utilitarismo do mercado, mas pela 
contribuição que têm a dar para o avanço do conhecimento.

O SINAES usa a palavra ‘educação’ e não ‘ensino’  para identificar-se, por seus 
colaboradores entenderem que educação expressa um conceito mais amplo que ensino, 
transcendendo o de estudantes aferidos por meio de provas de larga escala, devendo buscar 
significados mais amplos da formação e, colocando como questão central a responsabilidade 
social das IES com o seu entorno, com a formação de cidadãos altamente qualificados e com o 
avanço da arte e da ciência (RISTOFF e GIOLO, 2006, p.204).

O SINAES, em processo de execução, possui três olhares: um olhar sobre a instituição, 
um olhar sobre o curso e um olhar sobre o estudante. Esses olhares se completam.  

RISTOFF e GIOLO (2006, p.205) metaforicamente comparam o olhar para a 
instituição como olhar para um edifício, o olhar para o curso como olhar para o apartamento, 
e olhar para o estudante como olhar para o morador. 

É evidente que esses três olhares são muito distintos, porque os objetos por si só 
são distintos. Afastando-se do âmbito da metáfora para a instituição acadêmica, pensa-se nas 
instalações físicas e, sem dúvida, nas dez dimensões da avaliação institucional definidas em 
lei. 

O SINAES dispõe de um roteiro orientador, em que a auto-avaliação está articulada 
à avaliação institucional externa com objetos de análise bem definidos. Dimensões da avaliação 
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institucional, interna e externa, conforme a Lei nº 10861/ 2004:
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
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, seu 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 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 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.
Segundo POLIDORI (2006, p.7):

O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da qualidade 
da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 
permanente da sua eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e, 
especialmente, o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 
sociais.

Para RISTOFF e GIOLO (2006, p.197), “a meta da qualidade não é menos desafiadora 
do que a meta da quantidade. A construção do SINAES significou retomar as experiências, 
objetivos e metas mais relevantes da avaliação da educação superior brasileira”. 

No sentido de garantir a expansão, com qualidade, que se estabeleceu a necessidade 
de uma avaliação sistemática, e pode ser efetivamente considerado um sistema, na medida 
em que:

1. integra os instrumentos de avaliação;
2. integra os instrumentos de avaliação aos de informação;
3. integra os espaços de avaliação no MEC;
4. integra a auto-avaliação à avaliação externa;
5. articula, sem confundir, avaliação e regulação;
6. propicia coerência entre avaliação, os objetivos e a política para a educação 

superior.

1.5.5 - Dimensões, Categorias de Análise e Indicadores

Os dados e informações sobre a Instituição de Ensino Superior (IES) deverão se 
organizar em três níveis hierárquicos: Dimensões, Categorias de Análise e Indicadores.

• Dimensões – agregam os dados e informações das Instituições e de seus cursos 
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em três níveis amplos, compreendendo: 
• Organização Institucional e pedagógica 
• Corpo Docente 
• Instalações 
• Categorias de Análise – constituem os desdobramentos das dimensões, 
organizadas, cada uma, também em três níveis, de acordo com as características 
consideradas mais pertinentes em função dos processos futuros de análise e 
avaliação. 
• Indicadores – são os desdobramentos das categorias de análise e também estão 
organizados em função da sua proximidade e interdependência. 
A razão do presente estudo centra-se em uma aproximação do universo docente 

universitário com o objetivo de conhecer aspectos do profissional docente, trabalhador de 
instituição acadêmica, possibilitando dispor aspectos para um perfil particular identificável 
e descritível. Conhecer origens, um pouco da historicidade, a concepção política, objetivos 
avaliativos do SINAES traduzem uma ambiência propícia a esta exposição, bem como atualização 
de encaminhamentos do governo e categorias de análise, procurando avaliar os docentes em 
si quanto a sua formação e qualificação profissional, bem como as condições de trabalho e de 
capacitação que a IES lhes oferece e sua atuação ou desempenho na gestão acadêmica, no 
ensino e nas demais atividades acadêmicas da instituição – a pesquisa, a pós-graduação e a 
extensão.

1.5.5.1 - Formação acadêmica e profissional

Quanto à qualificação, esta questão passou a ser relevante a partir dos anos de 
1990, em um ambiente de crise econômica e recessão, sendo alvo de experiências com foco 
fundamental na resolução de problemas na esfera do mercado de trabalho, segundo SIQUEIRA 
(2006, p.102) acentua que “o debate acerca desta temática gerou polêmica, tanto no campo de 
estudos sobre o trabalho quanto da educação, no que diz respeito às políticas públicas como 
às questões relacionadas ao mercado de trabalho e emprego”. A autora segue especificando o 
trabalho docente no ensino superior afirmando que este se relaciona diretamente à instituição 
na qual o docente desenvolve suas atividades:

Dependendo da instituição e das conseqüentes funções priorizadas, o 
tipo de atividade do professor será diferente. Se pública ou privada, com 
administração federal, estadual ou municipal, o pensar e o exercer este 
trabalho serão diferentes, com condicionantes diferenciados também.

No que diz respeito ao importante tema da docência universitária, MOROSINI (2000, 
p.11) adverte que vem sendo considerada:

[...] uma caixa de segredos na qual as políticas públicas omitiram determinantes 
quanto ao processo do ensinar, ficando o mesmo afeto à instituição 
educacional, que por sua vez o pressupõe integrante da concepção de 
liberdade acadêmica docente. Com o advento da década de 90 e da marcada 
presença do Estado Avaliativo, orientado pela qualidade / excelência, a 
avaliação da educação torna-se foco de interesse, sendo averiguada por um 
sistema nacional de medidas.

A autora, ainda referindo-se à formação docente, afirma não haver unidade nesta 
questão, questionando o preparo didático docente para o exercício das atividades acadêmicas, 
mesmo diante da exigência cada vez maior de capacitação permanente em nível de pós-
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graduação.
A formação docente para o ensino superior no Brasil não está regulamentada 

por um curso preparatório específico, a LDB (1996) admite seu preparo em cursos de pós-
graduação stricto e lato sensu, não sendo estes obrigatórios (PIMENTA e ANASTASIOU, 2008, 
p.23). Há, porém, uma exigência legal de que todas as instituições de ensino superior tenham 
um mínimo de 30% do seu corpo docente titulado na pós-graduação. As instituições, nesta 
modalidade de ensino, são avaliadas pelo índice percentual de professores titulados com 
mestrado e doutorado. 

Para ISAIA (citado por SCREMIN, 2009, p.74), diante do pressuposto da não 
existência de preparação prévia para exercer a docência, esta “é entendida como um processo 
complexo que instaura ao longo de um percurso que engloba, de forma integrada, as ideias 
de trajetória e de formação, consubstanciadas no que se costuma denominar de trajetórias de 
formação”.

Indicadores estabelecidos pelo SINAES relacionados à formação acadêmica e 
profissional:

• Titulação: refere-se ao número de docentes com especialização, com mestrado 
e com doutorado na IES e distribuídos por curso. 
• Experiência profissional no magistério superior: relaciona-se ao tempo de 
exercício dos docentes no magistério superior. 
• Experiência profissional na área de formação: tempo de exercício profissional 
na área de formação, em áreas afins, em outras áreas; tempo de exercício no 
magistério do ensino superior, fundamental ou médio. 
• Desempenho na função docente: este quesito pode ser construído por meio de 
avaliação discente, de avaliação dos próprios pares docentes da IES e de indicadores 
como interdisciplinaridade, participação em coordenação de estágios ou outras 
atividades práticas, desenvolvimento de material didático e regime de trabalho. 
• Adequação da formação: consiste em declarar se os docentes têm formação 
adequada às disciplinas que ministram nos cursos e o número de docentes com 
formação pedagógica. 

1.5.5.2 - Condições de trabalho

O processo de expansão do Ensino Superior no Brasil, bem como as transformações 
no mundo do trabalho, tem afetado a categoria docente, destacando-se principalmente 
aqueles vinculados às Instituições de Ensino Superior Privado (IESP), segundo BARRETO e 
LEHER (citado por SIQUEIRA, 2006, p.148-149).

SIQUEIRA (2006, p.149), frente a essa temática, explicita que:

O trabalho docente sofre, por sua vez, conseqüências das reformas 
relativas ao Estado no que diz respeito à necessidade de adequação 
do trabalho às novas exigências profissionais advindas das inovações 
tecnológicas e da conseqüente mudança no mundo do trabalho, 
e como conseqüência, novas formas de organização e de relações 
passam a existir. Nesse sentido, as formas de organização e de relações 
de trabalho foram afetadas pelas funções e objetivos dessas reformas 
que buscaram ajustar a educação às demandas do capital mediante a 
formação de um trabalhador capaz de responder às necessidades do 
mercado.
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Nessa trilha, a autora, em estudo junto a docentes de IESP, registra o 
descontentamento de professores em suas atividades e sobrecarga de trabalho, apontando 
para um processo de precarização do trabalho docente no segmento privado, o qual guarda 
certa especificidade a exemplo, o regime de trabalho baseado no contrato hora-aula (horistas), 
mais comum nas instituições privadas (SIQUEIRA, 2006, p.129-130).

Indicadores relacionados às condições de trabalho:
• Regime de trabalho: refere-se em declarar número de docentes em tempo 

integral, parcial e horistas88. 
• Plano de carreira: consiste em descrever os critérios de admissão, a política de 

capacitação e os critérios de progressão na carreira. 
• Estímulos ou incentivos profissionais: citar os mecanismos de apoio à produção 

científica, técnica e cultural e os mecanismos de apoio à participação em eventos. 
• Dedicação aos cursos 
• Relação aluno/docente: número médio de alunos por docente. 
• Relação disciplinas / docente 

1.5.5.3 - Atuação ou desempenho acadêmico e profissional 

Indicadores para o desempenho acadêmico e profissional:
• Publicações: artigos publicados em periódicos, livros ou capítulos de livros 

publicados, trabalhos publicados em anais (completos ou resumos). 
• Produções intelectuais, técnicas, culturais e artísticas: propriedade intelectual 

depositada e registrada; Obras técnicas, artísticas e culturais dos docentes; outras produções 
(softwares, filmes, vídeos, CD Roms, etc.); produções didáticas relevantes. 

• Atividades relacionadas ao ensino de graduação: existência/previsão de 
docentes com orientação didática de alunos, com orientação de estágio supervisionado, 
com orientação de monografia ou trabalho de conclusão de curso, com orientação de alunos 
em iniciação científica, com orientação de monitor. Docentes com orientação de alunos em 
atividade de extensão, com orientação de alunos em outros tipos de atividades (PET, bolsa-
arte etc.). 

• Atuação nas demais atividades acadêmicas: existência/previsão de docentes 
envolvidos com atividades na pós-graduação e/ou com atividades de pesquisa e/ou com 
atividades de extensão. 

SCREMIN (2009, p.94), em seu estudo sobre funções docentes reflete sua angústia 
ao questionar “como avaliar o professor universitário?”, em sua reflexividade refletida 
argumenta:

O trabalho docente é complexo, por isso sentimos dificuldades em 
poder avaliar a sua qualidade, pois ele é  tecido por muitos fios, alguns 
de origem prática e visível, outros de origem subjetiva e complexa. 
Dessa forma, entendemos a avaliação do trabalho docente como algo 
subjetivo e, portanto, não passível padronização, pois entendemos o 
professor como profissional e pessoa, o que é padronizável está no 
nível profissional (o que é palpável), porém no nível pessoal não 
há como padronizar nem como interpretar de maneira completa quem 

8 Professores contratados em tempo integral são aqueles que possuem 40 horas semanais de trabalho na mesma 
instituição; Docentes contratados em tempo parcial têm 12 ou mais horas de trabalho na semana na mesma 
instituição, e professores horistas podem ser definidos como aqueles contratados pela instituição exclusivamen-
te para ministrarem horas-aula independentemente da carga horária requerida ou que não se enquadrem nos 
regimes de trabalho anteriores. Fonte: http://censosuperior.inep.gov.br/vincular-docente-a-ies
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é esse sujeito.

Como proposto inicialmente neste estudo, lançaram-se luzes sobre a Política Pública 
para Avaliação Educacional representada no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), destacando-se a contemporaneidade e importância de avaliar, bem como 
a estratégia política implícita neste ato. Avulta-se em sequência, um dos atores que compõe 
esta extensa trama: o docente, situado na dimensão “corpo docente”. Descortinando-se pistas 
reflexivas para valorização do ser-profissional.
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