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RESUMO 

 

 

Não há como compreender as transformações da Educação no âmbito da globalização e da 

internacionalização do Ensino Superior, sem levar em conta a avaliação desse grau de ensino. 

Sob o ponto de vista teórico há uma forte tensão entre duas tendências internacionais de 

avaliação: diferenciação e homogeneização, que parecem conter contradições entre si e que 

fazem parte dos sistemas de avaliação da Educação Superior adotados em diversos países. A 

primeira tendência está associada à valorização das especificidades das instituições e ao 

fortalecimento de valores institucionais com suas missões e vocações próprias. A segunda 

tendência dá ênfase à homogeneização e padronização de critérios avaliativos, considerando 

os processos de globalização e internacionalização. A compreensão da relação entre as duas 

tendências internacionais é muito importante, principalmente quando essa relação é analisada 

não só teoricamente, mas também na prática avaliativa de dois sistemas nacionais de 

avaliação da Educação Superior de dois países – Brasil e Portugal – que têm percorrido 

caminhos diferentes, mas que também têm afinidades e pontos em comum em relação a essa 

temática. O objetivo principal desta pesquisa é analisar e comparar os sistemas de avaliação 

da Educação Superior dos dois países, identificando possíveis pontos de confluência e de 

antagonismo, principalmente em relação às características de universalidade e especificidade 

das práticas avaliativas. Para fazer essa análise, optou-se pela pesquisa bibliográfica e técnica 

de recolha de dados empíricos de natureza qualitativa e de planejamento relativamente aberto 

e flexível, utilizando a entrevista semiestruturada. A população de respondentes foi construída 

por dezoito pessoas (nove do Brasil e nove de Portugal), sendo considerada uma amostra 

representativa por se tratar de nomes de destaque na concepção e implementação dos sistemas 

de avaliação dos dois países. Foi utilizada a metodologia de estudo de caso para estabelecer 

entre os dois sistemas de avaliação parâmetros de similaridades e diferenças, considerando as 

categorias de análise selecionadas para este fim. Os principais resultados da pesquisa revelam 

que a avaliação padronizada e estandardizada é que foi sendo gradualmente apontada como 

um instrumento importante para a implementação da agenda educacional dos dois países, em 

detrimento da valorização das diferenciações institucionais. Apesar disso, têm sido concedida 

maior autonomia às Instituições de Ensino Superior portuguesas para desenvolverem 

processos de avaliação interna. No Brasil, a avaliação educativa e a avaliação para regulação 

coexistem num mesmo sistema, gerando tensões e dificultando a compreensão das finalidades 

e objetivos dessas duas modalidades avaliativas. Em Portugal, há mais clareza entre elas, 

constituindo-se em etapas distintas, mas que ao mesmo tempo guardam entre si uma relação 

de complementaridade. No Brasil há fraca internacionalização da avaliação e ainda não há 

integração do sistema com os demais países do Mercosul. Em Portugal, a avaliação incide 

com maior intensidade sobre os cursos em geral, não havendo um mecanismo que faça uma 

análise estratégica de cada instituição como entidade organizacional.  

 

Palavras-chave: Educação superior; avaliação da educação superior; avaliação da educação 

superior no Brasil; avaliação da educação superior em Portugal; sistemas de avaliação 

português e brasileiro; estudo comparativo. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In order to understand the transformations in higher education in the context of globalization 

and internationalization, it is necessary to consider the evaluation practices in this educational 

area. From the theoretical point of view there is a strong tension between two international 

assessment trends, differentiation and homogenization, which form part of the evaluation 

systems of Higher Education adopted in several countries and seem to be contradictory. The 

first trend, differentiation, is associated with the appreciation of local contexts, to specific 

institutions and with the strengthening of institutional values and missions with their own 

vocations. The second trend emphasizes international review of homogenization and 

standardization of assessment criteria, in consideration of the fact that the process of 

globalization has led to very similar organizational systems in their formal policies and 

structures. It is very important to understand the relations between the two models and the two 

international trends, especially when it comes to an analysis which is not only theoretical, but 

also based on the evaluation practices of national systems in two countries – Brazil and 

Portugal – that have taken different paths, though presenting similarities with respect to this 

topic. This research aims to analyze and compare the higher education evaluation systems in 

both countries and identify common and different aspects, especially concerning the 

characteristics of universality and specificity in the evaluation practices. In order to perform 

this analysis, a bibliographic study was conducted and qualitative information was collected 

under a relatively open, flexible planning approach, by means of semi-structured interviews. 

Eighteen interviewees participated, nine from Brazil and nine from Portugal, constituting a 

representative sample of prominent experts dealing with the conception and implementation 

of the evaluation systems in both countries. A case study was carried out so patterns of 

similarities and differences could be identified, considering that categories of analysis 

selected. The main results indicate that standardized evaluation has become an important tool 

for the implementation of the educational agenda in both countries, to the detriment of 

appraisals of institutional differentiations. Nevertheless, the Portuguese higher education 

institutions have been granted more autonomy to develop their internal evaluation processes, 

whereas in Brazil educative and regulative evaluation have overlapped within the same 

system, which has caused tensions and difficulties concerning the understanding of the goals 

and objectives of both evaluation modalities. In Portugal the separation is more noticeable, 

since they constitute different yet complementary steps. Also, in Brazil there is a low level of 

internationalization and still very little no integration with the system of other Mercosur 

countries. In Portugal, evaluation focuses primarily on the courses in general, with no 

mechanism to undertake a strategic review of each institution as an organizational entity. 

 

Key-words: Higher education; evaluation in higher education; evaluation in higher education 

in Brazil; evaluation in higher education in Portugal; Portuguese and Brazilian evaluation 

systems; comparative study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A universidade, durante muitos anos, esteve fechada na sua torre de marfim, o que 

significa dizer que esteve distante das transformações do exterior e que, segundo Neave 

(1995), ou as rejeitava por não estarem de acordo com as normas e tradições acadêmicas ou 

então as integrava num lento processo de transformação. Para a Universidade, a relevância 

para com a sociedade não era sua primeira preocupação, mas o seu afastamento permitia-lhe 

encarar a sociedade e o seu papel nela, “sub specie aeternitatis”, ou seja, sob uma perspectiva 

de longo prazo. 

Porém têm sido muitos e bastante complexos os impactos que a Educação Superior
1
 de 

diversos países do mundo vem sofrendo nas últimas décadas. Um dos aspectos mais 

importantes a considerar é o fenômeno da globalização
2
 e sua estreita relação com a 

velocidade das mudanças que têm ocorrido na área educacional, que nos traz uma perspectiva 

de curto prazo, mudando a configuração inicial do conceito de Universidade. 

O correlato mais direto da globalização no contexto desta pesquisa é a ampliação e a 

expansão das fronteiras do conhecimento e a incorporação crescente de novas tecnologias de 

comunicação, informação e educação construídas sobre dinâmicas e padrões internacionais. O 

conhecimento é, hoje, amplamente reconhecido como principal recurso marcado pela escassez 

e as relações entre conhecimento e estágios de desenvolvimento dos países são cada vez mais 

próximas. Por essa razão pode-se afirmar, numa visão dicotômica e de realidades nem sempre 

tão evidentes, que o mundo contemporâneo divide-se em dois grandes blocos de países: de um 

lado, os que produzem conhecimento e fazem pesquisa através de redes transnacionais de 

investigação e, de outro, aqueles que permanecem num estágio de atraso educacional 

                                                 
1
 Parte da bibliografia consultada se refere à nomenclatura Educação Superior e tem havido uma tendência na 

última década por um uso mais sistemático desse termo. No entanto, a maioria dos documentos consultados 

referentes aos dois sistemas nacionais de avaliação dos dois países (Brasil e Portugal) usam o termo Ensino 

Superior, pelo que, nesse contexto mais específico, opta-se por manter esta nomenclatura. O termo Educação 

Superior é usado sempre que estiver sendo referido a um contexto mais geral. 

 
2
 Manuel Castells (1999) define globalização como fenômeno caracterizado pelo crescimento do comércio 

internacional e dos negócios financeiros transnacionais, pela abertura e interdependência dos mercados e, acima 

de tudo, pelo extraordinário desenvolvimento das tecnologias de informação, comunicação, cultura e educação. 

A UNESCO se refere à globalização como fenômeno dominante que influencia a vida das pessoas e lembra da 

necessidade de aprendermos a conviver na “aldeia global” de modo a fazer de nós “cidadãos do mundo”, mas 

sem perder nossas raízes culturais ou nossa identidade como nação (UNESCO.  Desafios da Universidade na 

sociedade do conhecimento: cinco anos depois da Conferência Mundial sobre Educação Superior. 

Tradução do Fórum da UNESCO, 2003 – Paris, por Carlos Tiinnermann e Marilena Chauí. Brasília: UNESCO, 

2008). 
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profundo porque não estão capacitados para contribuírem com o aumento de seus 

investimentos, através da produção de novos conhecimentos, nem participarem ativamente 

dos centros de decisões sobre as políticas de pesquisa
3
.  

Neste sentido, a Educação Superior assume papel relevante e adquire foros de grande 

centralidade, porque, essencialmente, ela se constitui num espaço de produção de 

conhecimento e de reflexão sobre a função social da Universidade, com base na preparação de 

profissionais que tenham incidência relevante na sociedade, o que implica processos de 

pesquisa e docência de qualidade. Como a competitividade internacional exige altos níveis de 

desempenho na pesquisa e capacidade em domínios científicos e tecnológicos especiais para 

os quais os países em desenvolvimento ainda encontram-se pouco preparados, é comum que 

muitas Instituições de Ensino Superior (IES) abandonem a dimensão da pesquisa e de 

construção de conhecimentos e adotem práticas mais dirigidas ao atendimento das demandas 

dos mercados a que estão ligadas, “estreitando, cada vez mais, as relações entre Educação 

Superior e economia, onde passam a ter valor a autonomização técnica, a competitividade, a 

instrumentalização econômica e a operacionalização profissional” (DIAS SOBRINHO, 

2005b, p. 24). 

Enquanto, por um lado, a sociedade do conhecimento faz com que a pesquisa, a 

ciência e a tecnologia de ponta se tornem o principal fator produtivo, tornando-se 

indispensáveis para o desenvolvimento científico e tecnológico das nações e onde a 

Universidade é o “locus” por excelência de sua construção, por outro lado, a globalização 

econômica vem impondo à Educação Superior maior flexibilização organizacional com a 

adoção de modelos gerenciais ou empresariais na administração interna das IES e, sobretudo, 

uma maior diversificação do sistema educacional
4
. Com isso verifica-se a diminuição da 

presença do Estado na promoção da educação pública, com a consequente expansão da 

                                                 
3
 Compartilha-se da ideia defendida por alguns autores como Ioschpe (2004), que o que determina a importância 

dos países é o nível de educação, o nível de conhecimento e o nível das pesquisas que realizam, com vistas ao 

seu desenvolvimento. 

 
4
 No Brasil, a tipologia legal (Decreto 5773/06, Art. 12) explicita que as instituições de Educação Superior, de 

acordo com a sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, são credenciadas como: I – Faculdades, II 

– Centros Universitários, III – Universidades. Em Portugal, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português, Lei 46/86, ainda em vigor, o Sistema de Ensino Superior é composto por universidades públicas e 

privadas, politécnicos públicos e privados, a Universidade Católica e o ensino militar. O sistema binário 

(universitário e politécnico) surge em Portugal como decorrência da necessidade de se adotar um sistema 

diversificado de Ensino Superior, a exemplo de outros países. O modelo único de universidade de pesquisa não 

mais satisfaz (SEIXAS, Ana Maria. Políticas educativas e ensino superior em Portugal. Coimbra: Quarteto, 

2003). 
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privatização e do mercado educacional neste grau de ensino (AFONSO, 2000; DIAS 

SOBRINHO, 2000). 

No Brasil, a Educação Superior está articulada a uma conjuntura nacional e 

internacional de reestruturação do Estado, sob a influência da crise do Welfare State, do 

avanço do capitalismo e do ideário neoliberal, à luz do pressuposto ideológico de que “o 

mercado é portador de racionalidade sociopolítica e agente principal do bem da República [...] 

que leva a colocar direitos sociais (como saúde, a educação e a cultura) no setor de serviços 

definidos pelo mercado” (CHAUÍ, 1999, p. 3). 

A lógica mercantil neoliberal exige a superação da crise financeira, o que conduz, 

entre outras medidas, à revisão do sistema de financiamento do Ensino Superior público, 

alicerçado em verbas do fundo público: é imperativa a geração de receitas próprias, o que 

inclui parcerias com o capital, a privatização de seus serviços, e estratégias que direcionam o 

Estado para um papel de fiscalizador e regulador, afastando-o do papel de mantenedor, 

redefinindo, assim, uma nova natureza, ainda em formação. O que se evidencia então é a forte 

articulação entre as políticas educacionais para o Ensino Superior e o sistema produtivo, 

conformando-o primeiro às exigências do modelo sociopolítico nacional e internacional que 

passa a vigorar no mundo a partir de meados da década de 70.  

No Brasil, este processo é intensificado a partir dos anos 90, quando as reformas 

estruturais vão definir as políticas para a educação em todos os níveis, com evidente impacto 

na estrutura do Ensino Superior. Isto conduziu à necessidade de compreender o elemento 

político como espaço público para a defesa do interesse geral e como fator relevante na 

definição das estratégias políticas e das práticas do Estado no campo educacional, visto ser 

este o sustentáculo das relações sociais onde se necessita aplicar medidas que deem respostas 

à dinâmica dessas relações, o que  o  faz  através  das  políticas  públicas  (PALMEIRA,  1996 

p. 167). É a política, enquanto ação interventiva do Estado, que autoriza a organização do 

social, à medida que, em um espaço dialético e contraditório, pleno de diferentes interesses, 

busca responder às demandas e necessidades, por educação, da sociedade. Assim as políticas 

educacionais implicam numa intervenção do Estado e comportam, necessariamente, 

correlação de forças e estratégias de decisão, em sua implantação, visto conduzirem a 

mudanças na sociedade como um todo. 

Em Portugal surgiu, nos anos 80, o Estado avaliador que se opunha ao modelo de 

Estado de controle central e ao princípio da homogeneidade legal predominante no continente 

europeu até a década de 80. O princípio da homogeneidade legal deu lugar ao princípio da 

condicionalidade do desempenho do Estado avaliador, a partir desta década, aparentemente 
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mais eficiente, considerando o surgimento de sistemas de ensino de massas ou universais. A 

homogeneidade ficava limitada a uma série de condições mínimas de desempenho, de custos 

e taxas de qualificação, assim como à aceitação da legitimidade da diferença institucional nos 

processos de realização de objetivos nacionais de desempenho (NEAVE, 2006). De um 

serviço do Estado, a universidade passa a ser um dos financiadores, dando origem à 

diversificação financeira. Na teoria, o caminho está aberto para que o Ensino Superior privado 

seja também considerado igualmente um fornecedor de serviços. O Estado avaliador 

desenvolve, assim, estratégias de controle, articulando o desenvolvimento da autonomia
5
 

institucional com a constituição de sistemas de avaliação e de controle de qualidade dos 

sistemas educativos assentes nos valores da excelência e da competitividade. 

Tendo subjacente uma retórica de eficiência, qualidade e responsabilidade e 

procurando responder às transformações sociais e econômicas, o Estado avaliador pretende 

efetuar uma mudança de mentalidade visando incutir o que vários autores designam de cultura 

empresarial, baseada na superioridade da lógica do mercado e da gestão privada. O discurso 

do Estado avaliador tem como conceitos-chave a qualidade, a eficiência, a prestação de 

contas, a diversidade, a produtividade, tudo isso associado a novas formas de gestão, 

traduzidas no conceito “new public management” (DILL, 2000)
6
. 

É nesse conjunto articulado de mudanças interventivas dos Estados no cenário 

nacional e internacional que as mudanças educacionais para o Ensino Superior vêm definindo 

que as IES passem por uma crise de identidade que aponta para uma certa insegurança quanto 

ao seu papel primordial (SANTOS, 2003).  

Se existe, por um lado, uma forte pressão pelos conhecimentos e técnicas globais de 

pronta aplicação, com tendência a adoção de sistemas educacionais que obedecem a 

regulações padronizadas internacionalmente, diante das tendências globais, por outro lado, a 

universidade não pode negligenciar seu papel no desenvolvimento de reflexão e crítica sobre a 

identidade nacional. Ou seja, as universidades não poderão ignorar os desafios do exterior de 

caráter global nem as novas demandas da sociedade e deverão adaptar-se à nova situação, 

enquanto procuram preservar o essencial de seus valores tradicionais e preservação de suas 

missões essenciais, tais como ser um centro do saber, um local com condições para a 

                                                 
5
 A autonomia institucional é, fundamentalmente, uma autonomia condicionada ou contratual, à medida que o 

exercício do controle dos processos é condicionado pela produtividade institucional, sendo esta controlada pelo 

Estado ou por organismos intermediários constituídos para tal fim. 

 
6
 Segundo este autor, o “new public management” é uma nova forma de gestão da coisa pública que sublinha a 

eficiência, a responsabilização e a prestação de contas, através da realização de contratos, do aumento da 

competição entre os vários fornecedores de serviços e da privatização. 
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realização de investigações importantes para o desenvolvimento de cada país e ainda um local 

onde é possível exercitar o direito de ser cidadão, através da participação ativa e do debate 

livre e criativo de seus interlocutores. A grande questão é: como a Educação Superior deve 

participar das transformações mundiais, sem que isso represente ao mesmo tempo uma 

abdicação dos valores e interesses nacionais? 

Em meio a estes dilemas quanto às funções das IES, milhares delas, no mundo inteiro, 

configuram um panorama bastante diversificado em que despontam e coexistem tendências 

muitas vezes contrapostas. Os esforços tentativos de leitura e sistematização dessa realidade, 

desenvolvidos ao longo das leituras preparatórias e inspiradoras deste trabalho de tese, 

permitem aqui assinalar algumas características globais da Educação Superior que parecem 

fazer parte de um panorama predominante nesse campo, originando uma pressão social por 

uma avaliação mais sistemática das IES. Essas características são as seguintes: 

- Verificou-se uma expansão significativa dos sistemas do Ensino Superior, 

pressionada pelas novas demandas sociais por oportunidades de ensino, que ampliou 

significativamente o quantitativo mundial de matrículas na Educação Superior. Entre 

1980 e 2000, esse quantitativo foi quintuplicado (BRENNAN; SHAH, 2000); 

- Tal expansão gerou dois outros movimentos. Por um lado, provocou aumento nos 

custos da Educação Superior pública, o que, por sua vez, criou pressões por maior 

transparência e responsabilização no uso dos recursos públicos voltados para esse 

nível de ensino. Por outro lado, a rápida expansão deu origem a uma diversificação 

do sistema, com consequentes demandas para mudanças no modelo universitário de 

ensino que vigorou até então
7
;  

- A expansão das matrículas, as demandas por diversificação e o aumento dos custos 

levaram os Governos a concederem maior autonomia às IES, sob a premissa de que 

o poder decisório conferido às autoridades institucionais lhes permitiria: 

 

 

 

 

                                                 
7
 No Brasil, a decisão dos governos por não manterem um modelo único de universidade centrada na 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que é demasiado dispendioso aos cofres públicos, e a 

forte pressão exercida por uma demanda reprimida proveniente de famílias sem tradição universitária, as quais 

buscam a Educação Superior com o objetivo de melhorar a sua posição no mercado de trabalho, levaram a uma 

diversificação do sistema que ocorreu, primordialmente, pela ampliação do setor privado. Em Portugal, houve 

uma expansão de Educação Superior, principalmente no ensino politécnico público e privado, caracterizando, do 

mesmo modo, a transformação de um ensino de elite para um ensino de massas. 
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 oferecer uma melhor resposta às demandas e pressões locais; 

 utilizar os recursos públicos de maneira mais racional e efetiva; 

 buscar fontes alternativas de recursos, desse modo diminuindo a carga financeira 

governamental (VERHINE, 2008, p.168)
 8

; 

- Entretanto, a autonomia concedida às autoridades institucionais requereu maior 

responsabilização das instituições, mas a expansão do sistema através da 

multiplicação de estabelecimentos de Ensino Superior e da diversificação de 

escolhas daí decorrentes, acarretou consequentes interrogações e um forte 

desequilíbrio do binômio qualidade-quantidade, no que diz respeito ao ensino 

ministrado e à investigação produzida; 

- A necessidade crescente de profissionais e mão-de-obra com elevada preparação nas 

áreas de ciência e tecnologia, decorrente das exigências da globalização econômica, 

da competição em nível mundial e da internacionalização da Educação Superior, 

considerando também a rápida obsolescência do conhecimento, conduziu à 

importância de aumentar a taxa de participação no Ensino Superior e na formação 

avançada através de mais anos de estudo. Pesquisas recentes mostram taxas de 

retorno crescentes para a Educação Superior, considerando que o valor econômico 

na Educação tem crescido diante da necessidade de gerar inovação (RODRIGUEZ; 

DAHLMAN; SALMI, 2008)
9
. 

O somatório dos fatores expansão e diversificação do sistema, aumento de custos, 

responsabilização no uso dos recursos, concessão de maior autonomia às IES e o acelerado 

processo de internacionalização das atividades políticas e educacionais vem configurando um 

cenário da Educação Superior cada vez mais plural e mais complexo. Com isso, torna-se mais 

                                                 
8
 Esta redução de investimentos públicos e o crescente afastamento do Estado relativamente a sua 

responsabilidade com o financiamento da Educação Superior têm ocorrido, considerando vários aspectos das 

universidades públicas que têm vínculos diretos com a questão do financiamento: altas taxas de evasão, 

excessiva soma de recursos destinados à residência estudantil, restaurantes, bolsas, subsídios, subutilização das 

instalações físicas, baixa relação aluno/professor, uso de tecnologias muito atrasadas, custos financeiros elevados 

e crescentes, entre outras (UNESCO, 1999). Este conjunto de aspectos e fragilidades das instituições públicas do 

Ensino Superior levou a uma diminuição no volume de recursos dos fundos públicos para as universidades, 

diferenciação e diversificação das instituições com a ampliação das instituições privadas e a procura de outras 

fontes alternativas de financiamento por parte das instituições. O objetivo foi o de expandir a oferta de vagas 

sem, no entanto, ampliar a participação da rede federal e, consequentemente, dos gastos da União (AFONSO, 

2000; CATANI, OLIVEIRA, DOURADO, 2002; AMARAL, 2003). 

 
9
 A perspectiva econômica da Educação Superior tem sido também partilhada em diversos relatórios elaborados 

pela Comissão Europeia. O conselho de ministros enfatizou a importância de desenvolver todos os setores 

educacionais que são vitais para o futuro da Europa, em particular os de formação técnica e vocacional e os de 

Educação Superior (COMISSÃO EUROPEIA, 1991). 
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fácil justificar, e até exigir, por parte dos órgãos públicos, a implantação de processos 

avaliativos em larga escala através da criação de sistemas da Educação Superior nos diversos 

países; esta exigência tem crescido muito nas últimas décadas, sob a égide do controle de 

qualidade, e como garantia de que as IES, tanto públicas quanto privadas, possam 

desempenhar o importante papel que lhes é atribuído pela sociedade, como já foi referido. 

A avaliação sempre fez parte da vida humana de um modo mais formal ou menos 

formal. As pessoas passam grande parte do seu tempo avaliando: avaliam-se constantemente a 

si mesmas, aos seus atos e suas atitudes; avaliam o comportamento das outras pessoas; 

avaliam a qualidade de qualquer acontecimento e de qualquer objeto; avaliam centenas de 

coisas por dia. Estas avaliações diárias, não importa o quão informal sejam, são esforços para 

avaliar a qualidade de alguma coisa (RODRIGUES, 1998). 

A avaliação faz parte, portanto, de qualquer empreendimento humano e, de um modo 

geral, está ligada à palavra valoração. Ela é, aliás, por definição, uma atividade de valoração 

ou de atribuição de valores. Etimologicamente, avaliar significa atribuir valor a alguma coisa, 

dar a valia e, por isso, não é uma ação neutra. Sendo a não neutralidade um fato, interessa, na 

avaliação, o “compromisso com o questionamento, com a crítica, com a expressão do 

pensamento divergente e a explicitação no plano das teorias, da epistemologia e dos métodos 

de investigação” (MEC, 2006a, p. 10). Nesse sentido, a avaliação é concebida como uma 

atividade complexa, um processo sistemático de identificação de mérito e valor que envolve 

diferentes momentos e diversos agentes, mas sempre relacionada a um ato de julgamento. 

Rodrigues (1993) diz que avaliar é por em relação, de forma explícita ou implícita um 

referido (o que é constatado ou aprendido de uma forma imediata, objeto de investigação 

sistemática, o real, o existente) com um referente (o que desempenha o papel de norma, do 

que deverá ser aquilo que é o modelo, o objetivo perseguido, o ideal, o esperado).  

Sintetizando pode-se referir, a propósito, quatro dimensões atribuídas por Hadji (1994) 

ao ato de avaliar.  A avaliação é um ato de julgamento e, portanto, é atribuição de um valor a 

algo; implica um duplo trabalho de modelização, ou seja, a necessidade de construir um 

referente (constituído pelo conjunto das expectativas a levar em conta) e a instituição de um 

referido (constituído pelos dados concretos, pelo real); situa-se num contexto de uma decisão, 

ou seja, o juízo que se faz serve para preparar e esclarecer uma decisão de ação com vista a 

uma melhor “adaptação” das ações subsequentes, em relação com o objetivo; e constitui um 

ato de comunicação social. 

Ainda nesse contexto, Figari (1996) diz que o referente designa aquilo em relação ao 

qual um juízo de valor é emitido. No seu estatuto o referente pertence à ordem das 
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representações dos objetivos. O referido é, por sua vez, um elemento observável através do 

qual o real concreto é apreendido. 

É necessário, no entanto, se fazer uma distinção entre a avaliação informal a que os 

autores se referem e a avaliação formal e mais sistemática que é aquela na qual este trabalho 

se detém. De acordo com a literatura, a diferença prende-se, essencialmente, à questão 

metodológica. As avaliações de caráter informal recorrem a juízos rápidos e intuitivos e as de 

caráter sistemático assentam, sobretudo, na recolha de resultados. Neste caso, tem que se lidar 

com as questões epistemológicas, com as regras empíricas, com os projetos de investigação, 

as estatísticas, a comunicação etc. Para Simons (1993), a avaliação educacional sistemática 

consiste numa avaliação formal de qualidade do fenômeno educacional, tem tido as mais 

diversas utilizações e tem abrangido os mais diversos níveis, aspectos e elementos. Rodrigues 

(1993) distingue, em nível de educação, quatro grandes dimensões da avaliação: (a) a avaliação 

dos estabelecimentos de ensino; (b) a avaliação dos alunos; (c) a avaliação dos professores; (d) 

a avaliação curricular. A avaliação dos estabelecimentos de ensino públicos e privados que 

integram os sistemas educacionais, foco do presente trabalho, é uma prática recente e tem 

conduzido ao aparecimento de diversas iniciativas de avaliação. Figari (1996) afirma que 

existe uma forte procura de avaliação no contexto educacional: uma procura social, uma 

procura institucional e uma procura internacional
10

. É a conjugação destas procuras ou 

aspirações, denominação do próprio autor, que tem levado à sistematização do processo da 

avaliação dos sistemas de ensino.  

A atividade educacional privada, cuja sustentabilidade financeira é de sua exclusiva 

competência, sempre esteve submetida à pressão de ser avaliada, de disponibilizar e ver 

disponibilizada informação relativa à sua performance, em todos os aspectos de seu 

desempenho. Para as IES privadas é extremamente importante um bom sistema de avaliação e 

de informação dos respectivos resultados, dado que são avaliadas em diversos aspectos, tais 

como: rentabilidade, produtividade, qualidade de seus produtos, qualidade global de suas 

gestões, recursos humanos que utilizam internamente e o relacionamento com aqueles aos 

quais prestam os serviços educativos (SARAIVA, 1997). Quando se trata das IES públicas, 

que funcionam na órbita do Estado, estas ficaram, durante muitos anos, alheias a esta 

necessidade de avaliação. Contudo, os elevados déficits públicos, devido aos exagerados 

                                                 
10

 Para o autor à procura social está inerente o desejo social de compreensão dos fenômenos escolares; à procura 

institucional está patente uma necessidade de controle dos efeitos das políticas educativas por parte das 

organizações ou instituições, bem como à necessidade de estas regularem a adaptação dos indivíduos e dos 

grupos às reformas; e à procura  internacional está ligada a intenção de comparar a eficácia de vários sistemas 

educativos em diversos países. 
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gastos não suportados pelo financiamento fiscal, levaram a uma avultada crise das finanças 

públicas, dando origem a que as administrações públicas sentissem cada vez mais a 

necessidade de implementarem uma avaliação mais sistemática de seus resultados em nome 

da “accountalility”. 

É no decorrer dos anos 90 que a avaliação das IES, tanto privadas como públicas, 

irrompeu como um tema prioritário, tanto nos países desenvolvidos como nos países em 

desenvolvimento. Não há, portanto, como compreender as transformações da Educação 

Superior, nos últimos anos, sem levar em conta as práticas de avaliação. O interesse crescente 

por esse assunto, além dos aspectos já mencionados, é decorrente da necessidade de se 

alcançarem objetivos de suma importância para os estados modernos, entre eles o de se obter 

maiores índices de produtividade e desempenho nos sistemas de Ensino Superior, como fonte 

de competitividade econômica internacional para as nações. Isto porque, em uma economia 

globalizada, os países competem entre si pelos mercados, pelo investimento estrangeiro, pelo 

desenvolvimento tecnológico e pela atração de multinacionais (CORRALES, 2000). Este 

modelo de avaliação de caráter externo às instituições enfatiza a regulação, o controle e a 

hierarquização, em busca de eficiência e de produtividade e estabelecimento de rankings para 

efeitos comparativos entre as instituições (AFONSO, 2000; CATANI; OLIVEIRA; 

DOURADO, 2002; GOMES, 2003). Outro modelo de avaliação que, segundo os autores 

referidos, entra em conflito com essa perspectiva de caráter regulador é a perspectiva da 

valorização dos problemas que acontecem no interior das instituições e põem foco no 

processo de autoavaliação e tomada de decisões que se deseja, com base nos princípios de 

participação e gestão democrática das instituições. Esta é uma perspectiva de avaliação, de 

caráter mais interno, de natureza formativa e processual, que tem seu correlato mais forte na 

transformação qualitativa e no papel precípuo da universidade como produtora de cultura e de 

conhecimentos (AFONSO, 2000; SANTOS, 2003; RHOTEN, 2006; CONTERA, 2002; DIAS 

SOBRINHO, 2005a), que visa sua operacionalização sem perder de vista suas inter-relações 

com a formação eficiente de profissionais cidadãos inseridos no contexto de sociedade mais 

ampla. 

São muitos os valores envolvidos na avaliação institucional e as interfaces entre eles, 

por isso entende-se ser a avaliação um fenômeno complexo, contraditório e multirreferencial, 

nunca linear; cumpre finalidades distintas e atende a interesses diversos. Ela é um campo de 

conflitos e de disputas, consequentemente, ultrapassa a dimensão técnica e circunscreve-se 

num campo socioeconômico-político e cultural mais amplo, porque produz sentidos, 

consolida valores, provoca mudanças.  
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Além destes modelos de avaliação (avaliação interna/melhoria e avaliação externa/ 

regulação) há autores que discutem duas tendências internacionais de avaliação que assumem, 

neste trabalho, papel preponderante que são a homogeneização e a diferenciação de critérios 

avaliativos no contexto da internacionalização da Educação Superior (QIANG, 2003; 

KNIGHT, 2010). 

A internacionalização da Educação Superior em diversos países é utilizada para 

alcançar metas institucionais e melhoria dos sistemas educativos, levando em conta sua 

realidade diversificada, mas, ao mesmo tempo, para representar uma resposta da Educação 

Superior à globalização com tendência a uma homogeneização de critérios e de políticas 

(ROQUE NETO, 2010). Neste quadro, torna-se relevante desenvolver processos 

transnacionais de acreditação que respondam à dimensão internacional, que vem assumindo a 

Educação Superior, e que possam garantir o estabelecimento de critérios mínimos de 

qualidade a serem seguidos pelas IES. A acreditação de programas acadêmicos e o processo 

de reconhecimento ou validação de títulos universitários estão se tornando requerimentos 

indispensáveis de “Estratégias de Internacionalização das Universidades” (CHAPARRO, 

2010). 

Os sistemas de garantia e fomento da qualidade e acreditação estão desempenhando 

um papel estratégico em diversas regiões do mundo como parte de processos de integração 

em relação à Educação Superior. As propostas que têm sido feitas nos diversos países 

assumem papéis também distintos, mas não excludentes. Estudos internacionais estão 

sinalizando que a característica mais marcante dos sistemas de avaliação do Ensino Superior 

na América Latina e Europa é a existência de problemas semelhantes e adoção de critérios 

uniformes e padronizados de avaliação entre os países, fruto da globalização econômica e da 

internacionalização da Educação Superior (DURHAM, 1996; BRENNAN; SHAH, 2000; 

MOLLIS; MARGINSON, 2007), pelos quais esses sistemas tornam-se cada vez mais 

convergentes nas suas políticas e estruturas formais. 

Outros estudos de outros autores estão sinalizando para outra direção e, apesar de 

existir uma tendência de convergência, há variações importantes nos sistemas de avaliação 

moldadas por diferenças histórico-culturais. Para eles, uma avaliação de qualidade constrói-se 

na consideração da valorização das especificidades e da diversidade das instituições 

traduzidas nas suas missões e vocações próprias, indicando que poderá estar existindo uma 

tendência de avaliação pluralista, plurirreferencial, dinâmica e contextualizada (CONTERA, 

2002; ESTRELA; SIMÃO, 2003; DIAS SOBRINHO, 2004; FELIX, 2008). 
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Outros autores defendem as tensões existentes entre essas tendências, existindo, 

segundo eles, uma interação complexa e contínua entre elementos globais, nacionais e 

institucionais (MOLLIS; MARGINSON, 2007; ROTHEN, 2006), encontrando-se as reflexões 

desenvolvidas neste trabalho em consonância com esta última tendência. 

O campo da avaliação universitária em diversos países do mundo está, segundo esses 

mesmos autores, estruturado pelo poder, tensões e conflitos entre as modalidades e tendências 

de avaliação acima analisadas e é com base nessas reflexões em curso que este estudo ganha 

significado, visto que tem como objetivo comparar duas realidades de dois países em 

desenvolvimento, sendo um da América Latina, o Brasil, inserido no contexto do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul), e o outro, Portugal, inserido no contexto da União Europeia (UE) 

e do Processo de Bolonha. A comparação a ser feita identifica e reflete sobre a possível 

relação existente entre as duas tendências internacionais vigentes na Educação Superior, 

assim como entre as duas modalidades, avaliação interna e externa, que constituem eixo 

estruturante dos sistemas de avaliação dos dois países. 

Pretende-se investigar como esses dois países – Brasil e Portugal –, com cultura e 

história interligadas
11

, vêm formulando e implementando suas respectivas políticas avaliativas 

para a Educação Superior, quer na forma como parecem sofrer ante o impacto externo dos 

condicionantes de natureza global, quer na forma como parecem ser influenciados pela 

necessidade de um maior respeito aos contextos locais e à finalidade e missão institucionais
12

. 

É pressuposto desta investigação o de que a construção da qualidade educativa é 

sempre social. Assim sendo, considera-se a importância de que a avaliação tenha mecanismos 

e estratégias que requeiram soluções específicas para as IES através da participação ativa da 

comunidade educativa local em processos de formação, comunicação e de reflexão/avaliação 

conjuntos. Mas, para além disso, não há como deixar de considerar que a avaliação das IES 

tem, também, uma função referenciada aos contextos mais amplos, intra e inter países, 

considerando que a globalização e as consequentes crises internacionais de eficiência e de 

desempenho têm provocado processos de reestruturação dos sistemas de avaliação do Ensino 

                                                 
11

 Os dois países possuem um tratado de aliança e amizade por conta dessas afinidades históricas e culturais. 

Integrando o chamado mundo lusófono, constituído basicamente por Portugal e suas ex colônias, esses países se 

aproximam “por questões políticas e culturais, permitindo imaginar comunidades de sentido, emergentes da 

partilha de um mesmo espaço lingüístico” (NOVOA, 2000, p.128). 

 
12

 Assim, este estudo focaliza três dimensões de análise, cada uma composta de duas categorias antagônicas: 

Dimensão 1: Sistema Brasil/Portugal; Dimensão 2: Modelo avaliação interna/externa; Dimensão 3: Tendências 

internacionais (diferenciação/homogeneização). 
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Superior em diversas partes do mundo, com tendência a uma uniformidade de políticas e de 

ações na área da avaliação. 

É importante, portanto, investigar até que ponto “os sistemas educativos modernos 

são, no essencial, muito mais similares do que distintos, quaisquer que sejam as diferenças 

quanto às ideologias, práticas e políticas que separam as sociedades modernas” 

(BERNSTEIN, 1990, p. 139). Ou seja, as políticas educativas e avaliativas só podem ser 

adequadamente compreendidas se forem referenciadas ao contexto mundial, ultrapassando as 

limitações das fronteiras dos Estados-Nações. Isso, no entanto, não significa que se devem 

esquecer as especificidades nacionais, em cada país, para além desse potencial de unificação 

das instituições e políticas avaliativas. Por vezes, “problemas diferentes, em diferentes países, 

têm tido respostas semelhantes que podem encobrir ou dificultar a compreensão das 

especificidades nacionais” (AFONSO, 2000, p. 63). De acordo com documento da UNESCO 

(2008, p.282), apesar de as IES reconhecerem a necessidade de se posicionarem, 

efetivamente, para a globalização, ao mesmo tempo há uma resolução de se preservar o 

caráter específico dos sistemas nacionais de educação e avaliação, resguardando os elementos 

próprios da identidade e das tradições culturais de cada nação. 

Além da necessidade de se conhecer melhor a organização do Ensino Superior no 

Brasil e Portugal e nela os sistemas de avaliação com a consideração dessas dimensões de 

análise, justifica-se esta investigação por suscitar a discussão, gerar informações, dados e 

reflexões que podem fazer uma diferença no nível e qualidade das análises atuais ao 

sistematizar e incorporar um grande volume de materiais, sobre o sistema nacional de 

avaliação dos dois países. Além disso, este estudo realiza uma comparação entre as duas 

realidades distintas, possuindo assim potencial de agregar pesquisadores destas e de outras 

instituições interessadas nas questões de avaliação da Educação Superior no âmbito da 

globalização e da internacionalização deste nível de ensino, considerando dois países que têm 

grandes afinidades históricas e culturais, mas também grandes diferenças. 

Ao mudar o patamar de informações com que se aborda a questão da avaliação da 

Educação Superior no Brasil, iluminando-a com a experiência de Portugal, um país que está 

inserido no contexto da UE e do Processo de Bolonha, espera-se com essas informações fazer 

uma análise crítica de como a realidade, nesse particular, vem se apresentando e se 

modificando no Brasil e agregar a essa análise uma reflexão sobre a temática da avaliação que 

está sendo debatida na Europa. Por outro lado, a experiência brasileira também pode servir de 

reflexão e lição para Portugal, considerando sua complexidade e originalidade. 

A grande questão deste estudo pode ser configurada no problema a seguir explicitado. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Como se manifestam as duas tendências internacionais de avaliação – homogeneização 

e diferenciação - nos dois sistemas nacionais de avaliação da Educação Superior do Brasil e de 

Portugal em relação à implementação das modalidades de avaliação interna e externa? 

 Até que ponto há uma homogeneização nas políticas de avaliação nos sistemas 

avaliativos dos dois países? 

 Até que ponto há um respeito às especificidades das instituições (diferenciação) nos 

sistemas de avaliação desses dois países?  

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar e comparar os dois sistemas nacionais de avaliação da Educação Superior no 

Brasil e em Portugal buscando identificar graus de manifestação das tendências internacionais 

– diferenciação e homogeneização – em relação às modalidades de avaliação interna e externa 

adotadas nos dois países. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Elaborar um breve histórico da Educação Superior no Brasil e em Portugal, 

evidenciando aspectos de sua natureza e especificidades dos dois sistemas 

educacionais; 

II. Descrever as fases do processo de avaliação da Educação Superior nos dois países 

(Brasil e Portugal), contextualizando, histórica e legalmente, suas propostas; 

III. Caracterizar o sistema atual de Educação Superior dos dois países, identificando 

aspectos ligados à concepção, princípios e componentes avaliativos que integram 

os dois sistemas;  

IV. Elaborar um quadro síntese e examinar as diferenças e semelhanças existentes 

entre os dois sistemas nacionais de avaliação do Ensino Superior do Brasil e de 

Portugal, numa perspectiva de educação comparada, considerando as dimensões e 

categorias de análise selecionadas (sistema Brasil/Portugal; modalidade de 

avaliação interna e externa); 
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V. Fazer reflexões sobre as duas tendências internacionais de avaliação: 

homogeneização e diferenciação contidas nos dois sistemas e propor alguns 

desafios e lições que podem ser extraídas da análise comparativa entre os dois 

sistemas de avaliação da educação superior. 

Sob o ponto de vista metodológico, este é um estudo de caráter exploratório, analítico 

e interpretativo que possibilita a compreensão das correlações existentes na avaliação 

analisada, na perspectiva das tendências globais e da valorização dos fatores locais. Foi feita a 

opção por uma abordagem geral de caráter qualitativo, pela estratégia de estudo de caso e pela 

técnica de recolha de dados, através de entrevista semiestruturada. 

Para o desenvolvimento da investigação estruturou-se este trabalho em dez capítulos: a 

Introdução problematiza e justifica o tema, traça os objetivos gerais e específicos, assim como 

as questões estruturantes da pesquisa. 

O capítulo 2 refere-se às orientações metodológicas e engloba, as etapas/fases da 

pesquisa, a estratégia que orientou o estudo, instrumento de coleta de dados, população, 

procedimentos de recolha e tratamento das informações.  

O capítulo 3 faz uma revisão teórica sobre as principais concepções de Avaliação e 

apresenta alguns autores de referência com análises e características principais das diferentes 

conceituações e práticas de avaliação. 

O capítulo 4 discute a Avaliação Educacional no cenário internacional – modalidades e 

tendências avaliativas, com exemplificação de alguns países da Europa e América Latina – e 

analisa dois modelos de avaliação: a avaliação interna, com objetivos educativos, centrada na 

melhoria das IES, e a avaliação para regulação que atende mais ao cumprimento de políticas 

governamentais, assim como duas tendências internacionais de avaliação – homogeneização e 

diferenciação. Aborda também a questão da acreditação adotada, cada vez mais, em diversos 

países e mostra a importância desse processo numa perspectiva de reconhecimento mútuo de 

títulos universitários e no contexto das “Estratégias de Internacionalização das Universidades”. 

O capítulo 5 traça um panorama geral da Educação Superior no Brasil, a expansão e 

diversificação do sistema ao longo das últimas décadas, sua natureza e suas especificidades; 

analisa algumas políticas governamentais de permanência dos estudantes de baixa renda na 

Educação Superior, a exemplo do Programa Universidade para Todos (PROUNI), do 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES), do Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) e da Educação à Distância 

(EAD), e analisa políticas de internacionalização da Educação Superior, mostrando algumas 

experiências e programas específicos que foram criados, a partir do Mercosul, como o 
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Mecanismo Experimental de Avaliação (MEXA) e o Sistema de Credenciamento Regional de 

Cursos de Graduação dos Estados partes do Mercosul e Estados Associados (ARCU-SUR). 

O capítulo 6 faz uma breve introdução do histórico do sistema de avaliação do Ensino 

Superior brasileiro, desde o Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB) até o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e 

faz uma caracterização geral dessas etapas avaliativas. Na segunda parte do capítulo, procura-

se aprofundar o atual sistema de avaliação – SINAES, desde 2004 até os dias atuais, 

descrevendo o que mudou, desde a sua concepção às últimas medidas do governo, analisando 

as razões principais que provocaram essas mudanças. 

O capítulo 7 traça um breve panorama da Educação Superior em Portugal, aborda as 

principais características do sistema, dá ênfase ao sistema binário (Universitário e Politécnico) 

e aborda a história e especificidades do Ensino Superior em Portugal até a tendência mais 

atual de internacionalização do sistema. Analisa o Processo de Bolonha, neste contexto, à luz 

de alguns autores, e apresenta uma síntese do relatório da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) solicitado pelo governo português com os principais 

desafios a serem enfrentados pelo sistema de Educação Superior desse país. 

O capítulo 8 faz uma análise histórica da avaliação do Ensino Superior desde a 

experiência piloto desenvolvida pelo Conselho de Reitores Portugueses (CRUP) e Fundação 

das Universidades Portuguesas (FUP), passando pelo segundo ciclo de avaliação em Portugal, 

assumido pelo Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES), até chegar ao 

modelo atual (terceiro ciclo), após implantação da Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior (A3ES), vinculada a Rede Europeia de Avaliação e Qualificação da 

Educação Superior (ENQA)
13

. 

O capítulo 9 faz reflexões sobre avaliação do Ensino Superior, a partir da análise 

comparativa entre os dois sistemas de avaliação – Brasil e Portugal –, entre o modelo de avaliação 

interna e externa, e evidencia pontos comuns e pontos que se diferenciam entre os dois países. 

Além disso, procura fazer correlações entre os resultados da pesquisa e o marco teórico. 

No capítulo 10 formulam-se algumas considerações, retomando as ideias principais de 

cada capítulo, explicitadas nos objetivos e no problema de pesquisa, com ênfase na 

possibilidade de complementaridade entre as duas tendências internacionais de avaliação. São 

também apresentados os principais desafios e perspectivas dos dois sistemas de avaliação dos 

dois países. 

                                                 
13

 European Association for Quality Assurance in Higher Education. 
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2 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

2.1 ETAPAS/FASES DA PESQUISA 

 

 

Este segundo capítulo tem como objetivo descrever as opções metodológicas que 

nortearam o estudo, o que é feito através de etapas à luz de sua execução. Na primeira etapa é 

apresentada a estratégia de pesquisa que foi adotada – a opção por uma abordagem qualitativa 

global, estudo de caso e metodologia comparativa. A segunda etapa refere-se aos procedimentos 

de recolha de informações: pesquisa bibliográfica e documental (Fase A), instrumento de coleta 

de dados (entrevistas semiestruturadas) e população entrevistada (Fase B). 

Na terceira etapa apresenta-se e justifica-se a estratégia geral de análise e tratamento 

dos dados empíricos, com base nas categorias de análise selecionadas e de acordo com os 

objetivos da investigação e com as características do problema.  

 

 

2.1.1 A 1ª etapa – Estratégia de Pesquisa 

 

 

No seu sentido mais elementar, o desenho de uma investigação consiste na sequência 

lógica que liga os dados empíricos às questões iniciais da pesquisa e, em última análise, às 

suas conclusões. A esse respeito Yin (2005, p. 28) diz o seguinte: “o desenho de investigação 

é um plano de ação para chegar aqui, ali, onde “aqui” pode ser definido como o conjunto 

inicial das questões de pesquisa e “ali” como o conjunto de conclusões (respostas) sobre estas 

questões.” Neste primeiro momento de pesquisa, o que importa é mostrar o caminho 

percorrido e justificar as opções que foram feitas. 

O objetivo do estudo centra-se na análise de dois sistemas nacionais de avaliação do 

Ensino Superior, do Brasil e de Portugal. A análise feita busca identificar e descrever as 

diferenças e similaridades entre os dois sistemas, no que diz respeito à relação entre duas 

modalidades de avaliação do Ensino Superior - a avaliação educativa/formativa e a avaliação 

reguladora e entre duas tendências internacionais de avaliação: homogeneização e 

diferenciação. 
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Abordagem Qualitativa. Atendendo aos objetivos da pesquisa e à preocupação em 

perceber o significado que os entrevistados deram ao processo em estudo, a opção por uma 

abordagem geral de caráter qualitativo pareceu ser a mais adequada, considerando seus 

fundamentos e características principais. A investigação qualitativa, segundo alguns autores, 

tem como primeira característica basear-se na ideia de que a realidade é construída pelos 

indivíduos ao interagir com o seu mundo e, nesse sentido, o investigador está interessado em 

compreender o significado que estes dão a esse mesmo mundo. Por isso, como ocorreu 

exatamente nesta pesquisa, não se conceberam situações experimentais para testar hipóteses, 

previamente formuladas, mas, pelo contrário, fez-se uma recolha direta de informações relativas 

a situações reais, processos e fenômenos, que ocorrem no mundo real (AFONSO apud 

FERNANDES, 2006). 

Uma segunda característica é a ideia de que o investigador constitui o principal 

instrumento de recolha de informação, organização e análise dos dados. De fato, ao se 

responder perante o contexto, ao se poder adaptar as técnicas às circunstâncias, ao se 

processar os dados de uma forma imediata, clarificando e sintetizando ideias à medida que o 

estudo evolui (GUBA; LINCOLN apud FERNANDES, 2006), o investigador torna-se uma 

peça fundamental da investigação. 

Uma terceira característica está relacionada com o uso de estratégias de investigação 

indutiva. Mais do que se basear na definição de hipóteses específicas, como ocorre 

normalmente nas pesquisas quantitativas, a investigação qualitativa baseia-se em estratégias 

de raciocínio indutivo, partindo da análise dos dados para atingir a formulação e definição de 

teorias (AFONSO apud FERNANDES, 2006). 

É neste contexto que o presente estudo é considerado indutivo. Há hoje uma 

pluralidade e diversidade de ambientes, de culturas, de estilos e formas diferentes de ver o 

mundo e isso faz com que os investigadores se defrontem com novas situações, novos 

contextos, situações tão novas que fazem com que as metodologias dedutivas mais 

tradicionais não tenham êxito na diferenciação dos objetos. Consequentemente, as pesquisas, 

e isso também se pode afirmar no desenvolvimento desse estudo, são obrigadas a utilizar 

estratégias indutivas, já que, em vez de partir de teorias para testá-las, são necessários 

“conceitos sensibilizantes” que abordem os contextos sociais a serem estudados para se 

chegar a uma possível teoria (FLICK, 2004). Ou seja, se os investigadores dedutivos 

“esperam encontrar dados que se encaixem numa teoria, os investigadores indutivos esperam 

encontrar uma teoria que explique os seus dados.” (FLICK, 2004, p.20). 
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Ainda para esse autor, há aspectos essenciais na pesquisa qualitativa que são 

relevantes e que têm relação direta com o presente estudo, justificando a opção metodológica 

que foi assumida. A Apropriabilidade das teorias e métodos consiste, segundo o autor, em 

determinar se as descobertas são baseadas em material empírico e se os métodos foram 

adequadamente selecionados e aplicados ao objeto ou estudo e se há uma apropriação dos 

elementos. Na presente pesquisa, os campos de estudo não foram situações artificiais em 

laboratório, mas constituíram-se interações dos sujeitos em seu contexto social e em sua vida 

cotidiana. Perspectiva dos participantes e sua diversidade - segundo Flick (2004), a 

pesquisa qualitativa se insere numa variedade de perspectivas dos sujeitos sobre o objeto, 

partindo dos significados subjetivos e sociais a ele relacionados. A presente pesquisa 

considera que pontos de vista e práticas no campo são diferentes devido às diversas 

perspectivas subjetivas e ambientes sociais a eles relacionados. Reflexividade do 

pesquisador - os métodos qualitativos consideram, segundo o autor, a comunicação do 

pesquisador com o campo e seus membros como parte explícita da produção do 

conhecimento. As reflexões dos pesquisadores sobre suas ações e observações no campo da 

avaliação educacional, suas impressões e sentimentos tornaram-se dados importantes, 

constituindo parte da interpretação dos dados e produção e desenvolvimento da pesquisa. 

Uma quarta característica prende-se ao fato da investigação qualitativa se basear na 

compreensão específica de um objeto, que é melhor descrito e compreendido através de uma 

perspectiva de processos muito mais do que os produtos ou resultados. Ao investigador 

qualitativo interessam, primordialmente, as dinâmicas e os desenvolvimentos das interações 

sociais, num determinado contexto, bem como o significado e o sentido dessas mesmas 

interações (AFONSO, 1995). 

Com efeito, nesta pesquisa, estas quatro características citadas por Flick (2004) estão 

bastante presentes, uma vez que houve apropriabilidade de teorias e métodos e as descobertas 

foram baseadas em material resultante da interação dos sujeitos entrevistados em seu contexto 

social; houve participação dos sujeitos sobre o objeto e foram considerados os pontos de vista 

e prática de cada um no campo de avaliação do Ensino Superior; foram consideradas as 

reflexões dos entrevistados e houve uma interação grande do pesquisador com o campo e seus 

membros; os pontos de vistas subjetivos foram considerados e houve por parte do pesquisador 

grande interesse na análise pelos processos da pesquisa e não só pelos resultados. 

O presente estudo, mais do que uma simples descrição dos sistemas de Educação 

Superior dos dois países interessou-se pela compreensão e interpretação dos processos 

avaliativos e, principalmente, pela análise das correlações existentes entre as duas modalidades 
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desde avaliação, regulação e a avaliação educativa/formativa, e as duas tendências 

internacionais de avaliação: homogeneização e diferenciação. Ao se eleger este tipo de 

abordagem pretendeu-se, portanto, assumir uma postura descritiva, interpretativa e analítica dos 

processos avaliativos e das relações entre os seus atores, as intenções e os sentidos que estes 

atribuem às suas ações na perspectiva dos principais resultados já alcançados. 

Estudo de caso. Com o objetivo de responder às questões de pesquisa, a estratégia 

escolhida foi o estudo de caso. As razões desta escolha prenderam-se, em primeiro lugar, ao 

desejo de empreender um estudo que permitisse conhecer e compreender, em profundidade, 

dois sistemas nacionais de avaliação do Ensino Superior, o do Brasil e o de Portugal, para, em 

seguida, fazer uma comparação entre eles. Portanto, esta pesquisa pode ser considerada um 

estudo comparativo de casos. 

De acordo com Patton (1988, p. 19), 

 

Os estudos de casos tornam-se particularmente úteis quando alguém precisa 

compreender algum problema particular ou alguma situação em profundidade e 

esses casos podem ser uma pessoa, um evento, uma instituição, um programa ou 

uma comunidade. 

 

Por muitos anos os estudos de caso foram considerados apenas como ferramentas 

exploratórias e não podiam ser utilizadas para descrever ou testar proposições. Segundo Yin 

(2005), esta limitação pode ser questionada porque os estudos de caso estão muito longe de 

serem apenas uma estratégia descritiva ou exploratória. Alguns dos melhores e mais famosos 

estudos de casos foram tanto descritivos quanto explanatórios. Assim: 

 

O estudo de caso mostra as funções explanatórias e não apenas descritivas ou 

exploratórias de estudos de caso único. Ademais as lições que se podem tirar do 

estudo de caso têm a intenção de serem generalizações não apenas às relações 

exteriores entre países como também a uma ampla variedade de ações 

governamentais complexas [...]. Assim um estudo de caso único pode ser a base para 

explanações e generalizações significativas. (YIN, 2005, p. 22) 

 

Para o autor os estudos de caso são generalizáveis a proposições teóricas e não apenas a 

populações e universos. Os estudos de caso contam com muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas 

históricas, mas acrescentam duas fontes importantes: observação direta dos acontecimentos que 

estão sendo estudados e as entrevistas das pessoas neles envolvidos. São caracterizados “pela sua 

capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações –, além do que pode estar disponível no estudo histórico convencional” (YIN, 2005, 

p. 27). Ainda para o autor, “[...] um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 



37 

 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos.” (YIN, 2005, p. 32). 

Pelo exposto, percebe-se, claramente, a adequação de aplicação dessa metodologia na 

análise que foi desenvolvida no percurso dessa investigação, na consideração de que o estudo 

de caso caracteriza-se ainda pelo seu caráter indutivo que se coaduna com uma abordagem 

qualitativa. Outra razão da adequação da metodologia que foi adotada nesta pesquisa prende-

se, naturalmente, com os tipos de questões da pesquisa. Um estudo de caso é especialmente 

adequado quando as questões de pesquisa se prendem com o Como? e o Por quê? de 

determinado fenômeno e, de fato, neste estudo, são exatamente questões dessa natureza que 

interessa analisar. Apesar disso, a estratégia de estudo de caso ainda é passível de algumas 

críticas exatamente na limitação de generalização de resultados, apesar dos avanços que se 

tem verificado nesse sentido, como já foi referido.  

Metodologia Comparativa. De acordo com Collier (1993), a comparação é uma 

ferramenta fundamental de análise, uma vez que aguça a nossa capacidade de descrição, 

desempenhando um papel central na formação de conceitos ao chamar a atenção para 

semelhanças e contrastes sugestivos entre casos. A comparação contribui sobremaneira na 

descoberta indutiva e na construção teórica. O autor ressalta que o estudo de caso e o método 

comparativo são utilizados de forma cada vez mais próxima, embora o estudo de caso ainda 

constitua uma tradição distinta. Collier acrescenta que a ampla comparação qualitativa não 

somente é possível como também é produtiva. 

A análise comparativa dos dois sistemas de avaliação do Ensino Superior do Brasil e 

de Portugal foi feita com a intenção de atingir os benefícios analíticos de ter dois casos 

substanciais ao invés de se usar um projeto de caso único. Sobre este aspecto, Yin (2005) 

reitera: 

 

As conclusões analíticas, que independentemente surgem dos dois casos, serão mais 

contundentes do que aquelas que surgem apenas de um caso único. Em segundo 

lugar, é provável que os contextos dos dois casos distingam-se até certo ponto. Se 

sob tais circunstâncias variadas nem ainda puder chegar a conclusões comuns a 

partir de ambos os casos, eles terão estendido de forma incomensurável a capacidade 

externa de generalizações de suas descobertas, novamente em comparação àquelas 

retiradas de um único caso. (YIN, 2005, p. 76) 

 

Os estudos comparativos têm como um dos objetos de indagação a área de educação, 

embora antes de se definirem nessa área, eles apareçam no contexto de cada família, nas 

relações de vizinhança, no trabalho, nas igrejas e em todas as formas de agremiação.   
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Dentro dos estudos comparativos surgem os estudos em Educação Comparada que têm 

como objetivo o conhecimento 

[...] das diferenças e semelhanças que há entre os sistemas educativos [...] dos 

fatores contextuais aos sistemas educativos como elementos explicativos dos 

mesmos [...] das possíveis influências que têm os sistemas educativos sobre 

determinados fatores contextuais e a melhor compreensão [...] do nosso sistema 

educativo mediante o conhecimento do dos outros países. (ARROTEIA, 1993, p.14) 

 

Na esteira desta afirmação, parece oportuna a escolha da metodologia comparativa no 

desenvolvimento deste trabalho e parece evidente que a chave para explicar as diferenças 

entre os dois sistemas de avaliação do Ensino Superior do Brasil e de Portugal, inseridos no 

sistema de educação superior dos dois países, tem não só um caráter nacional, considerando o 

contexto histórico e cultural que rodeia as diversas instituições e componentes dos dois 

sistemas, mas também um caráter externo e que vai muito além das especificidades mais 

próximas
14

, ou seja, a abordagem comparativa permite não só apreciar as semelhanças e os 

contrastes encontrados entre os dois sistemas avaliativos, tendo em conta os aspectos 

contextuais de cada um com o objetivo de poder compreendê-los melhor, mas também, e 

acima de tudo, verificar até que ponto determinados fatores extrínsecos aos sistemas nacionais 

são condicionantes destes sistemas de avaliação, aspecto que neste trabalho interessa 

sobremaneira, diante das características do problema de pesquisa que focaliza a avaliação 

inserida nos fenômenos da globalização e da internalização com seus efeitos sobre a Educação 

Superior. Assim sendo, “não se trata apenas de comparar catalogando uma série de soluções 

isoladas, que por si sós não apresentam maior sentido, mas de estudar soluções para 

problemas que interessem à boa harmonia da vida universal.” (INEP/MEC, 2004, p. 27).  

 

 

2.1.2 A 2ª etapa – Procedimentos de Recolha e Tratamento de Informações 

 

 

Esta etapa integra duas fases: uma teórica, de revisão de literatura, e outra empírica 

que contempla entrevistas semiestruturadas interligadas pelo tema central. 

                                                 
14

 Observe-se que é feito um recorte analítico de sistemas de ensino já estabelecidos a partir de valores e 

situações gerais da vida coletiva, o que reveste a Educação Comparada de um caráter interdisciplinar cuja 

natureza é aqui investigada em apenas algumas de suas conseqüências expressas nas leis, estrutura e formas de 

organização do ensino superior e nos aspectos de sua avaliação. 
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Fase A – Pesquisa bibliográfica e documental. As orientações teóricas presentes 

neste estudo foram múltiplas e fez-se uso, essencialmente, da revisão de literatura disponível 

sobre o tema, permitindo amalgamar, entre outros, aspectos ligados à Educação Superior nos 

dois países: expansão, natureza e internacionalização; principais concepções de avaliação; à 

caracterização geral dos dois sistemas nacionais de avaliação Brasil x Portugal; às 

modalidades de avaliação para fins educativos e avaliação para fins de regulação, às 

tendências internacionais de avaliação presentes nos dois sistemas nacionais de avaliação nos 

dois países: homogeneização e diferenciação. 

Realizou-se levantamento bibliográfico e documental e procedeu-se uma revisão 

bibliográfica sobre as questões gerais ligadas à Avaliação da Educação Superior através de 

livros, revistas, jornais, sites e publicações especializadas da área, tanto no Brasil como em 

Portugal, e levantamento de legislação pertinente, nos dois países, com o objetivo de um 

referencial teórico estruturado e fundamentado. 

Procurou-se fazer uma análise dos dois sistemas de avaliação dos dois países, em seus 

objetivos e finalidades essenciais à luz dos documentos norteadores das políticas avaliativas 

dos dois países selecionados. Tomaram-se, como base, bibliografia geral e específica sobre 

avaliação, informações acessadas na Internet, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

documentos formais, leis, dados estatísticos do Ministério da Educação dos dois países e 

informações extraídas em congressos e seminários relacionados ao tema. 

Fase B – Instrumento de coleta de dados. Com o intuito de compreender e 

interpretar a configuração dos dois sistemas de avaliação e neles os dois modelos de avaliação 

reguladora e avaliação formativa/educativa e as duas tendências internacionais: 

homogeneização e diferenciação, esta fase caracterizou-se como um estudo comparativo de 

casos com predominância exploratória e para isso recorreu-se a uma técnica de recolha de 

dados de natureza qualitativa – a entrevista semiestruturada. 

As entrevistas semiestruturadas têm atraído muito interesse dos pesquisadores e têm 

sido amplamente utilizadas em função da ideia de que é mais provável que os pontos de vistas 

dos sujeitos entrevistados sejam expressos com mais facilidade em uma entrevista, com um 

planejamento relativamente aberto, do que em uma entrevista totalmente padronizada ou em 

um questionário (FLICK, 2004). A opção pelas entrevistas semiabertas ou semiestruturadas 

decorreu da necessidade de escuta dos sujeitos envolvidos com a Avaliação da Educação 

Superior dos dois países. Foi, portanto, uma abordagem mais flexível, embora tenha havido 

necessidade de se fazerem perguntas objetivas através de roteiro pré-estabelecido. Mas, apesar 
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disso, a entrevista semiestruturada foi adequada para o resgate de “percepções, atitudes, 

motivações etc., muito mais do que o permitido para uma entrevista com perguntas fechadas”. 

Para Flick (2004), é possível distinguir diversos tipos de entrevistas semiestruturas 

como uma das bases de pesquisa qualitativa: a entrevista focal, a entrevista semi-padronizada, 

a entrevista centrada no problema, a entrevista etnográfica e a entrevista com especialistas, 

como é o caso do presente estudo. 

Meuser e Nagel (1991 apud Flick, 2004) discutem as entrevistas com especialistas 

como forma específica de aplicar entrevistas semiestruturadas. Segundo eles, deve haver, por 

parte do entrevistador, pouco interesse no entrevistado enquanto pessoa e mais interesse em 

sua capacidade e seus conhecimentos no campo específico. Ainda para os autores, os 

entrevistados são integrados ao estudo não como um caso único, mas representando um grupo 

específico de especialistas. 

População. Foram realizadas 18 entrevistas (09 no Brasil e 09 em Portugal), entre 

2007 e 2009, com especialistas na área da avaliação, assim como com representantes do 

Governo dos dois países e que participaram na concepção e implementação dos dois sistemas 

nacionais de avaliação dos dois países. 

Apresentam-se a seguir os Quadros 01 e 02 com os nomes dos entrevistados (Brasil – 

Quadro 01 e Portugal – Quadro 02), local das entrevistas, ano em que foram realizadas e os 

cargos/ titulação dos entrevistados. 

 

Nome do 

entrevistado 
Local da entrevista 

Ano da 

entrevista 

Cargo/titulação do 

entrevistado 

Nadja Viana Salvador (FTE) 2008 Integrante da CONAES 

Divo Ristoff Brasília (MEC) 2008 
Integrante da Comissão 

Especial de Avaliação (CEA) 

Simon Shwartzman Brasília (ABMES) 
Setembro 

2008 
Pesquisador 

Sergio Franco 
Viva-voz (entrevista 

gravada por telefone) 
2008 Ex-presidente da CONAES  

Reynaldo Fernandes 
Salvador (Congresso 

ABAVE) 
2009 Presidente do INEP  
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Maria Beatriz Luce 
Salvador (Congresso 

ABAVE) 
2009 Conselheira (CNE) 

Maria Helena Castro 
Salvador (Congresso 

ABAVE) 
2009 Ex-presidente do INEP  

Geni de Araújo Costa 
Salvador (Faculdade 

Social da Bahia) 
2009 

Avaliadora MEC 

(Institucional e de Cursos) 

Nadja Viana Salvador (ABAMES) 2009 Presidente da CONAES 

 

Quadro 1 - Entrevistas – Brasil (09 entrevistas) 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

 

Nome do 

entrevistado 
Local da entrevista 

Ano da 

entrevista 

Cargo/titulação do 

entrevistado 

Alberto Amaral Porto – CIPES 2008 

Presidente do Centro de 

Investigação de Políticas para 

o Ensino Superior (CIPES) 

Virgilio Meira Soares 
Lisboa – Universidade 

de Química 
2008 

Ex-presidente do Conselho 

Nacional de Avaliação 

Antônio Magalhães 

Porto – Faculdade de 

Psicologia e Ciências 

de Educação do Porto 

2008 

Professor da Universidade de 

Porto e pesquisadora do 

CIPES na área de avaliação 

Domingos Fernandes 

Lisboa – Faculdade de 

Psicologia e Ciências 

de Educação (FPCE) 

2007 

Pesquisador e coordenador da 

Comissão Interna de 

Avaliação da Universidade de 

Lisboa 

Ana Veiga Simão Lisboa – FPCE 2008 

Pesquisadora na área de 

avaliação e coordenadora do 

projeto EVALUE 

Adriano Moreira 
Lisboa – Ministério da 

Ciência e Tecnologia 
2008 

Ex-presidente do CNAVES e 

Ex-ministro de Salazar 
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Cristina Marques Lisboa – CNE 2008 

Técnica em Avaliação 

(Conselho Nacional de 

Educação) 

Maria de Lourdes 

Machado 

 

Tereza Estrela e 

Albano Estrela 

 

Porto – CIPES 

 

Lisboa – Faculdade de 

Psicologia e Ciências 

de Educação 

2008 

 

 

2008 

Professora e pesquisadora da 

Universidade do Porto 

 

Pesquisadora e Ex-reitor da 

FPCE 

 

Quadro 2 - Entrevistas – Portugal (09 entrevistas) 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

Em relação às entrevistas semiestruturadas com especialistas, como foi o caso desta 

pesquisa, a característica mais marcante, de acordo com os autores já citados, é que esse tipo de 

entrevistas necessita de um “fio condutor”, e esse guia tem um papel fundamental e uma função 

diretiva no tocante a tópicos essenciais. Portanto, o desafio durante todo o percurso das entrevistas 

foi fazer escolhas contínuas entre seguir certos tópicos apresentados no guia da entrevista e, ao 

mesmo tempo, o entrevistador manter-se aberto e flexível respeitando o modo individual do 

entrevistado falar sobre determinados tópicos de relevância para ele. Essas decisões só puderam 

ser tomadas na própria situação de entrevista e exigiram, por parte do entrevistador, adaptações 

contínuas e uma boa sensibilidade e escuta, além de ter sido necessária uma mediação permanente 

entre o curso natural das entrevistas e o guia de entrevista. 

As entrevistas aos especialistas basearam-se, de uma maneira ou de outra, nesse guia 

da entrevista previamente elaborado e composto por questões objetivas constantes na primeira 

parte e respondidas por todos os entrevistados, além de uma segunda parte, mais flexível, 

reservada a informações que possibilitaram uma melhor compreensão dos valores, crenças, 

sentimentos e opiniões dos sujeitos (LAVILLE; DIONE, 1999). Esse roteiro da entrevista aos 

especialistas foi estruturado nos seguintes blocos de questões: 

1. Histórico e evolução da avaliação do Ensino Superior no Brasil e em Portugal. 

2. Características principais e componentes do sistema atual de avaliação do Ensino 

Superior nos dois países. 

3. Presença ou não da avaliação educativa/formativa e/ou avaliação reguladora nos 

dois sistemas nacionais de avaliação do Ensino Superior do Brasil e de Portugal, 

considerando as finalidades, os instrumentos e o uso dos resultados da avaliação 

pela IES e pelos órgãos do Governo. 
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4. Presença ou não de aspectos de homogeneização e diferenciação nos dois sistemas, 

sua compatibilização ou antagonismo. 

A primeira entrevista (Nadja Viana – CONAES/Brasil) funcionou como pré-teste para 

as entrevistas seguintes realizadas no Brasil e Portugal, servindo, assim, de base para que 

fossem feitas algumas modificações no roteiro da entrevista semiestruturada, assim como em 

alguns indicadores. 

A segunda entrevista que foi realizada (Ristoff – INEP/Brasil), as modificações 

ensejadas após o pré-teste tiveram papel importante, embora ainda as categorias de análise 

essenciais não tivessem sido bem aprofundadas, apesar das modificações realizadas. Foi 

difícil também para o entrevistador direcionar a conversa apenas para as categorias 

apresentadas e, em vários momentos a entrevista foi saindo do roteiro planejado, havendo 

perda de objetividade. As restantes entrevistas realizadas no Brasil foram sendo aprimoradas 

com experiência das primeiras, mas ainda sentiu-se falta de alguns indicadores que pudessem 

direcionar mais as entrevistas para o objeto principal do estudo. 

Em Portugal, procurou-se seguir a mesma sistemática, mas o roteiro mostrou-se 

cansativo e, em alguns momentos, inadequado para os entrevistados portugueses, 

considerando os termos linguísticos que são usados, diferentemente, nos dois países. Em 

relação às categorias de análise que faziam parte do roteiro das entrevistas, os entrevistados de 

Portugal tiveram dificuldade de responder a cada uma delas, principalmente àquelas que se 

referiram a “técnicas” usadas na avaliação, assim como “estratégias” adotadas em Portugal no 

desenvolvimento dos sistemas de avaliação. Foi verbalizado para o pesquisador que este, de 

posse das informações gerais, é que devia fazer as denominações e interações necessárias, 

assim como o aprofundamento de cada categoria, ao longo da organização do texto da 

pesquisa. Com isso foram retiradas essas duas categorias do instrumento usado em Portugal e 

o conteúdo das entrevistas assumiu caráter mais geral e exigiu do pesquisador mais 

flexibilidade na condução das entrevistas e um tempo bem maior na organização e 

sistematização das ideias, na etapa seguinte do tratamento dos dados. 

 

 

2.1.3 A 3ª etapa – Estratégia Geral do Tratamento dos Dados 
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Feitos os esclarecimentos acerca da estratégia de pesquisa que orientou o estudo e dos 

procedimentos de recolha e tratamento dos dados, importa agora dar conta da estratégia global 

de análise dos dados. 

Os dados foram analisados procurando aproveitar o acervo das falas e experiências 

que se obtiveram com as entrevistas. Nos dados foram identificados aspectos relevantes dos 

entrevistados, com um olhar interpretativo do pesquisador, que oscilou entre a subjetividade e 

a objetividade, e houve possibilidade de escolha de textos diferentes, de acordo com o objeto 

de estudo da pesquisa. A análise foi, portanto, sistemática e analógica, reinterpretando os 

elementos identificadores no confronto com as dimensões e categorias de análise 

selecionadas. Procurou-se fazer o estudo comparativo do processo de avaliação do sistema de 

avaliação dos dois países de modo reflexivo, interpretativo e dinâmico, estabelecendo relações 

entre o estudo empírico e a fundamentação teórica. 

Foram consideradas três dimensões de análise, cada uma composta por duas categorias 

antagônicas. 

Para cada bloco de categorias de análise foram identificados indicadores considerados 

no processo analítico, de maneira a permitir uma compreensão do conjunto de análise que se 

pretendeu desenvolver e suas inter-relações: 

 Dimensão 1: Sistema Brasil x Portugal. 

 Dimensão 2: Modelo de avaliação interna para fins educativos e avaliação externa 

para regulação. 

 Dimensão 3: Tendências internacionais: homogeneização e diferenciação. 

A análise da dimensão 1 focalizou duas categorias: “Sistema de Avaliação do Brasil” e 

“Sistema de Avaliação de Portugal” e os elementos constitutivos dos dois sistemas de 

avaliação dos dois países: instituições e cursos, avaliação interna x avaliação externa e atores 

representativos dos dois sistemas. 

A dimensão 2 focalizou e aprofundou duas categorias a avaliação para fins educativos 

e a avaliação para fins de regulação nos dois países e incidiu saber três indicadores: 

finalidades, instrumentos e uso dos resultados dessas duas modalidades avaliativas. 

A terceira e última dimensão que faz parte da conclusão do trabalho e que está 

intimamente ligada com o problema de pesquisa, focalizou as duas categorias homogeneização 

e diferenciação presentes nos dois sistemas de avaliação e incide sobre valores locais x valores 

globais, papel dos governos e das instituições e a questão da avaliação x autonomia. 

O Quadro 3 dá um panorama completo das dimensões, categorias e indicadores que 

nortearam o trabalho empírico e constituíram referencial básico para a análise comparativa. 
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Dimensões Categorias Indicadores 

 

Dimensão 1 
 

Sistema Brasil/ Portugal 
 

 Instituições/ cursos 

 Avaliação interna x avaliação 

externa 

 Avaliação educativa x avaliação 

para regulação 

 Atores representativos 

Dimensão 2 Modelo de avaliação 

interna/ Modelo de 

avaliação externa 

 

 Finalidades 

 Instrumentos 

 Uso dos resultados 

Dimensão 3  Tendências 

internacionais: 

Homogeneização / 

Diferenciação 

 

 Valores locais e valores globais 

 A avaliação e a autonomia das IES. 

 

Quadro 3 - Dimensões, categorias de análise e indicadores, segundo avaliação Brasil x Portugal 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

Para concluir o capítulo que trata do percurso metodológico pode-se resumir e 

sintetizar as etapas e fases da pesquisa relacionadas aos procedimentos metodológicos, no 

Quadro 4 a seguir: 

 

ETAPAS / FASES PROCEDIMENTOS 

 

1ª etapa: 

 

 Estratégia de pesquisa. 

 

 

 Abordagem qualitativa. 

 Estudo de caso. 

 Método comparativo. 

 

 

2ª etapa: 

 

 Procedimentos de recolha de 

informação. 

 

Fase A 

 Pesquisa bibliográfica e documental. 

 

 

Fase B 

 Instrumentos de coleta de dados 

 Levantamento bibliográfico e documental 

(registros, estatísticas, documentos oficiais, 

portais de Internet, livros, revistas, 

dissertações e teses). 

 Entrevistas semiestruturadas com 

informantes selecionados dos dois países: 

pesquisadores, professores especializados na 

área, técnicos, presidentes e ex-presidentes 

dos Conselhos e Comissões Nacionais de 
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(entrevistas semiestruturadas)  

 População entrevistada 

 

 

Avaliação, representantes governamentais. 

3ª etapa: 

 Estratégia geral de análise dos dados 

empíricos 

 

 Análise do conteúdo das entrevistas através 

da  seleção das seguintes categorias de 

análise: 

      - sistema Brasil/ Portugal 

      - avaliação interna x avaliação externa 

      - homogeneização e diferenciação 

 

Quadro 4 - Etapas, Fases e Procedimentos de Pesquisa 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 
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3 PRINCIPAIS CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO 

 

 

São inúmeras as concepções e definições da avaliação educacional na literatura, que 

seria impossível de se abordar neste trabalho todas as definições e ideias acerca desse tema. 

Opta-se, assim, por proceder a um levantamento de abordagens mais marcantes que, pela sua 

inovação ou pertinência, têm sido alvos de constante destaque na literatura, assim como por 

aquelas que mantêm relação mais direta com o objeto desta investigação. 

De acordo com Nevo (1986), as várias definições de avaliação podem ser estruturadas 

em três grandes grupos: a avaliação centrada em objetivos, a avaliação descritiva e a avaliação 

valorativa. O primeiro grupo, que se refere à avaliação por objetivos, é, frequentemente, 

definido como comparação e confronto entre objetivos previamente determinados e as 

performances ou resultados observados e alcançados, definição atribuível a Tyler (1977 apud 

NEVO, 1986). Os estudos de Tyler foram muito importantes e marcaram a história da 

avaliação e sua concepção estimulou um grande número de educadores americanos a verem a 

avaliação como algo mais complexo do que testar os estudantes com o propósito de medir seu 

desempenho e atribuir classificações. A grande inovação introduzida pelos trabalhos de Tyler 

é a utilização de objetivos como referência para avaliar, visando determinar até que ponto os  

objetivos educacionais foram alcançados. O seu modelo ficou vulgarmente conhecido como 

modelo centrado em objetivos por serem estes o critério referencial. Segundo esta perspectiva, 

um programa, curso, currículo ou instituição serão bem avaliados se os objetivos expressos 

foram atendidos e cumpridos. 

Para Santanna (2002), a avaliação neste enfoque consistirá em reestabelecer uma 

comparação do que foi alcançado com o que se pretende atingir. Estaremos avaliando quando 

examinarmos o que queremos, o que estamos construindo e o que conseguimos, analisando 

sua validade e eficiência. Depreende-se do pensamento da autora que a avaliação, para atingir 

os seus propósitos, terá que fazer uma comparação entre aquilo que foi projetado e aquilo que 

foi alcançado. Ainda nesta perspectiva, destaca-se a visão de Amaral (1997), segundo a qual é 

importante definir os seus objetivos, uma vez que estes podem ser muito diversos e, por 

vezes, mesmo incompatíveis. Por exemplo, a avaliação pode ser utilizada para melhorar a 

qualidade de um curso ou de uma instituição. Em relação a um curso, interessará saber: quais 

os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, quais os níveis de repetências e abandono, qual a 

posição dos egressos no mercado de trabalho. A avaliação pode ser ainda um processo 
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voluntário iniciado por uma instituição para demonstrar à sociedade que tem qualidade, que 

os seus programas de ensino são excelentes. Mas a avaliação pode ser usada também pelo 

Estado para fins de regulação e para obter critérios, por exemplo, para a alocação de recursos. 

Amaral (1997) observa ainda que os tipos de critérios utilizados para avaliação podem ser 

diversos. Em geral, podem reduzir-se a três, usados isoladamente ou de forma combinada: a) 

grau de cumprimento de objetivos pré-fixados, partindo da definição da missão da instituição 

e verificando em que grau vem sendo cumprida; b) grau de cumprimento de requisitos 

externos, por exemplo, os definidos por uma associação profissional; c) a avaliação do 

desempenho, ou seja, a comparação do modo de funcionamento em relação a situações 

normativas. 

A aplicação desses critérios não está isenta de críticas, ainda segundo o mesmo autor. 

O primeiro critério é essencialmente interno e é particularmente útil em sistemas de ensino 

muito heterogêneos. Admite-se, neste caso, a coexistência de instituições com missões, 

objetivos e graus de financiamento diversos, mas todos com a sua utilidade dentro dos 

sistemas de ensino, não podendo, porém, fazer-se uma comparação com outras instituições 

devido ao seu caráter interno e à sua diversidade. O segundo critério, pelo contrário, é 

essencialmente externo e a avaliação consiste em verificar o grau de cumprimento de padrões 

definidos, por exemplo, por agências de acreditação ou por Ordens Profissionais como a dos 

advogados, dos engenheiros etc., quando se trata da acreditação de cursos que garantem o 

exercício de atividades profissionais. Finalmente, o último critério é usado quando se pretende 

efetuar um ranking de instituições ou de programas. A sua utilização pelos governos é 

frequente, quando estes pretendem justificar publicamente decisões sobre o nível de 

financiamento atribuído às diversas instituições. A performance de uma instituição (ou de um 

curso) é comparada com a de outras instituições (ou de outros cursos), recorrendo a 

indicadores de desempenho que devem ser claramente definidos. 

O segundo grupo, segundo Nevo (1986), engloba as definições descritivas e, portanto, 

não valorativas, ou seja, a avaliação é realizada para reunir informações que possibilitam um 

estudo diagnóstico de determinada realidade, com vista a uma posterior tomada de decisão, 

definição atribuível a Stufflebeam (1978 apud NEVO, 1986). Para este autor, a qualidade da 

informação ocupa lugar de destaque, nesta concepção, porque a avaliação consiste na procura 

de informações úteis e na sua comunicação àqueles que têm que tomar decisões sobre o 

ensino ou sobre as instituições. O que se destaca nesta concepção de avaliação é, 

precisamente, a projeção sobre o processo, os insumos e não apenas sobre o produto ou o 
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resultado, onde os critérios de utilidade e relevância assumem papel preponderante. A 

avaliação é uma faceta necessária do aperfeiçoamento, justificando-a do seguinte modo: 

 

não podemos melhorar os nossos programas a menos que saibamos quais são os seus 

pontos débeis e fortes e a menos que disponhamos de melhores meios. Não podemos 

estar seguros de que as nossas metas são válidas a menos que possamos compará-las 

com as necessidades das pessoas que pretendemos servir (STUFFLEBEAM, 1978 

apud NEVO, 1986; CRONBACH, 1963 apud NEVO, 1986).  

 

Ainda neste contexto, introduz importantes ideias no campo da avaliação educacional 

e o que mais o identifica é, precisamente, a ideia de que a avaliação é a coleta de informações 

úteis, através de um exame sistemático de programas educativos e sociais que poderão servir 

para ajudar os educandos a tomarem decisões mais adequadas. Tanto Cronbach como 

Stufflebean encontram-se na concepção denominada de estudos de orientação para a decisão. 

A função do avaliador, nesta perspectiva, não é de confrontar resultados com os objetivos, 

mas, antes, subsidiar o planejamento institucional e a tomada de decisões e como poderá a 

avaliação ser útil a estes processos. 

Pode-se notar a presença dessa visão de avaliação educacional na recomendação 

expressa aos países em desenvolvimento através da obra da UNESCO (1998). A razão 

enunciada para o uso sistemático da avaliação dos sistemas de ensino consiste, de acordo com 

esse documento, no seu potencial para obter informações precisas sobre os problemas 

educacionais. Isso porque a falta de tais informações é vista como fator impeditivo ao 

planejamento de longo prazo nos países em desenvolvimento. Por este motivo, segundo o 

documento, a avaliação deve designar “um processo de coleta de tratamento de dados 

pertinentes válidos e confiáveis, permitindo aos responsáveis tomar decisões que se impõem 

para a melhoria dos resultados”. A avaliação não deve se restringir a modalidades específicas, 

mas deve ser ampla, envolver a todos, inclusive a comunidade em seu entorno, pois a 

construção coletiva é um quesito indispensável. O processo deve ser contínuo, uma vez que os 

dados não dizem respeito somente a um determinado período, de modo que a IES consiga 

implementar, com os resultados, um banco de dados que forneça subsídios qualificados para 

os que forem tomar decisões. 

O terceiro grupo, segundo Nevo (1986), é a da avaliação valorativa ou predicativa e os 

defensores dessa perspectiva de avaliação afirmam que a avaliação pressupõe um juízo de 

valor e isso significa apreciar o mérito ou valor de algo. Esta é uma definição atribuída a 

Scriven (1967 apud NEVO, 1986). O nome de Scriven veio, definitivamente, marcar também 

a história e o desenvolvimento da avaliação em educação. A avaliação educacional constitui, 
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para Scriven, uma constatação ou apreciação do valor da dimensão educativa; é um processo 

através do qual se determina mérito e o valor das coisas.  A principal função do avaliador é, 

por conseguinte julgar. Julgar os resultados dos programas e chegar a conclusões sobre o 

valor global dos programas. Stake (1975 apud GUBA; LINCOLN, 1989), também faz 

referência à avaliação valorativa, considerando que esta implica não só nas tarefas de 

descrição e de descoberta da natureza e do valor de alguma coisa, mas também, e sobretudo, 

na identificação de substância, função e valor. Rosales (1992), baseado nas ideias de Stake, 

defende que a avaliação deverá processar-se através de “[...] um método pluralista, flexível, 

interativo holístico e orientado para servir.” (ROSALES, 1992, p. 32). A avaliação não deverá 

atender somente aos resultados, mas também às normas e aos juízos de valor. Para além dos 

resultados secundários e acidentais, a avaliação para Stake (1975 apud ROSALES, 1992) deverá, 

igualmente, atender aos resultados intencionais. Aqui está explícita uma visão de avaliação cuja 

valoração ocorre não a partir do que é encontrado, mas a partir do que se constrói durante o 

processo. De qualquer forma, a avaliação situa-se num contexto de tomada de decisão, ou seja, o 

juízo que se faz serve para preparar e esclarecer uma decisão (HADJI, 1994).  Stake toma, pois, 

uma postura democrática ao nível da avaliação, considerando que os juízos de valor caberão não 

só aos especialistas, mas também a professores, pais, administradores.  

Dias Sobrinho (2004) refere-se também à avaliação que requer juízo de valor e mérito e 

faz uma referência ao SINAES: 

 

A avaliação de educação superior, através do SINAES, não é neutra, não se limita a 

dimensões técnicas, mas produz importantes efeitos, tem a ver com valores, culturas e 

interesses. Avaliação, nesta concepção, não se identifica com o controle, a mensuração e 

tampouco com os seus próprios instrumentos [...] No caso da avaliação da educação é de 

natureza ser educativa, vale dizer, ação social, pedagógica, formativa (DIAS 

SOBRINHO, 2004, p. 114). 

 

Diante do pensamento do autor pode-se inferir que a avaliação não se restringe apenas 

à identificação de uma nota ou conceito, mas consiste numa emissão de juízo de valor como 

defendia Scriven (1967 apud NEVO). Luckesi (1998) afirma que a avaliação é o julgamento 

de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. 

Já Afonso (2003) diz que a avaliação é um processo sistemático para coletar informações 

válidas, quantificadas ou não, sobre uma determinada realidade ou atividade, permitindo, 

assim, sua valoração e posterior tomada de decisão, objetivando sua melhoria ou 

aperfeiçoamento. 
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O Joint Committee on Standards of Educational Evaluation (1981, p. 99) vem, 

igualmente, partilhar a ideia de combinar a descrição e o julgamento, considerando que a 

avaliação é “a apreciação sistemática do valor de mérito de algum objeto”. Para além da 

recolha de dados, este Comitê apela também para a grande importância da “discussão 

valorativa” ou “juízo de valor.”
15

Verifica-se, deste modo, que, se para uns a avaliação aparece 

estritamente ligada à descrição ou apenas ligada ao julgamento, há outros autores que 

defendem que a avaliação deverá combinar estas duas dimensões. 

Guba e Lincoln (1989) destacam quatro gerações na história da avaliação que, de 

algum modo, coincidem com a categorização apresentada por Nevo (1986), cuja diferença se 

situa, essencialmente, na sua função, culminando na quarta geração denominada, pelos 

autores, de Avaliação Receptiva Construtivista
16

. Nesta quarta geração, os parâmetros e 

critérios são determinados e definidos através de um processo negociado e interativo com 

aqueles que, de algum modo, estão envolvidos na avaliação, seguindo um paradigma 

construtivista que “designa não só a metodologia que, efetivamente, é posta em prática na 

avaliação,  mas  também  a  epistemologia  que  lhe  está  subjacente”  (FERNANDES,  2005, 

p. 57). Enquanto que as três primeiras gerações (mensuração, descrição e julgamento) têm por 

base sistemas fechados, com ênfase no controle, a quarta geração expressa um sistema aberto, 

dinâmico e interativo, com ênfase na delegação/partilha de responsabilidades que dá aos 

sujeitos a oportunidade de crescimento e transformação. No entanto, há autores que relatam 

que esta geração de avaliação poderá ter algumas falhas e limitações que podem dificultar ou 

mesmo impedir a sua aplicação dadas as modificações nela implícitas. Segundo Fernandes 

(2005, p. 61-62): 

 

a questão é a de saber se o sistema educativo e as pessoas que nele trabalham e as 

que, em certa medida, dele dependem, aguentariam este tipo de medida, mesmo que 

devidamente planejada e com meios que a pudessem suportar. O problema também 

reside em saber como é que a nossa sociedade reagiria a essas medidas. As 

concepções, as culturas, os saberes e os valores das pessoas têm aqui um papel 

muito importante e as resistências a medidas daquela natureza, por muito 

sustentadas e acertadas que fossem, seriam provavelmente incompatíveis. 

 

                                                 
15

 O Comitê, segundo o documento, lançou um conjunto de 30 standards de avaliação de programas e projetos 

educativos focados em 4 características de avaliação: utilidade, exequibilidade, justiça e rigor. Os standards de 

utilidade dão resposta à necessidade de informação; os de exequibilidade tem em vista assegurar uma avaliação 

realista politicamente viável; os de justiça têm em vista assegurar uma avaliação que seja conduzida legalmente, 

eticamente e com preocupação pelo bem estar daqueles envolvidos na avaliação e daqueles afetados pelos seus 

resultados; os de rigor têm como missão assegurar que uma avaliação revele e transmita informação 

tecnicamente adequada acerca das características que determinam o valor ou mérito do programa a ser avaliado. 

 
16

 Responsive Constructivist Evaluation. 
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Ainda que esta quarta geração de avaliação, proposta por Guba e Lincoln (1989), seja 

difícil de implementar na prática, como se refere Fernandes (2005), o fato é que ela abriu 

novas perspectivas sobre a avaliação e, juntamente com o trabalho de outros autores, tem 

contribuído para o desenvolvimento de outras formas de avaliação que se “configuram como 

alternativas à avaliação predominante que Guba e Lincoln caracterizam nas três primeiras 

gerações” (FERNANDES, 2005, p. 63). 

Há ainda uma perspectiva da avaliação que, de algum modo, está ligada ao aspecto 

valorativo que é a dimensão política da avaliação, também referenciada por diversos autores. 

Gadotti (1997) acrescenta essa dimensão muito importante à avaliação institucional e, nesse 

sentido, a avaliação envolve não só aspectos técnicos, mas principalmente políticos. Avaliar, 

segundo o autor, pode constituir-se em um exercício autoritário do poder de julgar ou, ao 

contrário, pode constituir um processo e um projeto em que o avaliador e o avaliando buscam 

sofrer uma mudança qualitativa. Ainda neste sentido, Dias Sobrinho (2000) diz que a 

avaliação institucional da universidade é um empreendimento sistemático que busca a 

compreensão global da universidade pelo reconhecimento e a integração de suas dimensões. 

Nesta definição subjaz a ideia de que a avaliação não é apenas um estudo sistemático, mas um 

empreendimento, algo que necessita de vontade política para ser executado. Ainda para o 

autor, a avaliação institucional opera com valores, funda-se em alguns princípios, de acordo 

com determinadas visões de mundo, age sobre as mentalidades e filosofias educativas e, a 

partir disso, “define estilos de gestão, fixa determinados tipos de currículo, valoriza 

programas, legitima saberes e práticas, instrumenta políticas de regulação, de seleção social e 

de financiamento” (DIAS SOBRINHO, 2000). Nessa compreensão, a avaliação deve ser um 

processo socialmente organizado e promovido por atores sociais com legitimidade e 

competência técnica e política, daí porque: 

 

nenhuma avaliação pode ser realizada num campo vazio de valores e ideologias. 

Cada uma delas insere-se numa teia de discursos e na produção de sentidos que tenta 

fazer prevalecer os valores e as marcas características dos grupos que a produzem e 

a sustentam, nas distintas situações sociais (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 174-175). 

 

As funções de avaliação têm que ser, por isso, compreendidas no contexto das 

mudanças educacionais e das mudanças econômicas e políticas mais amplas. Aliás, a 

avaliação é ela própria uma atividade política; verificar a que interesse serve e como é que 

esses interesses são representados ou respeitados implica aceitar que a avaliação “é uma 

atividade que é afetada por forças políticas e que tem efeitos políticos” (House, 1992, p.52). 
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Dando ênfase a esses mesmos aspectos merece destaque um trabalho de MacDonald (1997) 

em que o autor procura dar conta dos posicionamentos mais freqüentes por parte dos 

avaliadores e das agências que encomendam e financiam os trabalhos de avaliação. Para ele o 

trabalho dos avaliadores “funciona como recurso para satisfazer determinados interesses e 

valores” sendo a seleção dos objetivos e técnicas uma decisão que reflete necessariamente as 

“filiações políticas” (political allegiances) dos avaliadores
17

. (MacDonald, 1997, p. 43-44). 

Nessa mesma linha de raciocínio e dando ênfase à participação dos sujeitos, temos a 

visão de Belloni (1998), segundo a qual a avaliação institucional é: 

 

[...] um empreendimento que busca a promoção da tomada de consciência sobre a 

instituição. Seu objetivo é melhorar a universidade. A autoconsciência institucional 

constitui importante subsídio para o processo da tomada de decisão, tanto em nível 

individual quanto em nível coletivo, da instituição como um todo, com vistas ao seu 

aperfeiçoamento, e tem como ponto de fundamental importância a intensa 

participação de seus membros tanto na forma de encaminhar a avaliação na 

identificação de critérios e procedimentos, como na utilização dos resultados. 

(BELLONI, 1998, p. 45) 

 

A autora ressalta a preocupação com o processo da avaliação, na medida em que 

desperta a consciência dos indivíduos sobre o seu papel e a da instituição, enquanto chama a 

atenção para a avaliação como processo de constante negociação desde a decisão de iniciá-lo 

até a implementação e a utilização dos resultados. A concepção de uma avaliação institucional 

está, para essa autora, intimamente ligada à concepção fundamental de educação e esta não se 

separa dos significados que cada um atribui à sociedade.  Outros autores também se referem à 

importância, finalidades e funções da avaliação, considerando outros enfoques. Para Afonso 

(2000, p. 53): 

 

as modalidades de avaliação adaptadas para um sistema de formação têm sempre 

uma função de regulação, o que significa que a sua finalidade é sempre a de 

assegurar a articulação entre as características das pessoas em formação, por um 

lado, e as características do sistema de formação, por outro. 

 

Nesta compreensão, a avaliação é quase sempre um instrumento fundamental de 

gestão nas organizações. Particularmente importante na estruturação das relações de trabalho, 

a avaliação é também um instrumento de controle e de legitimação organizacional. As escolas 

(enquanto organizações complexas) têm utilizado a avaliação para esses mesmos fins 

(AFONSO, 2000, p. 18). 

                                                 
17

 Este autor, tomando como base esses diferentes posicionamentos, constrói uma tipologia em que distingue três 

modalidades básicas da avaliação: a avaliação burocrática, a avaliação autocrática e a avaliação democrática. 
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De acordo com Novaes (2002), a avaliação da Educação Superior assumiu um lugar de 

grande destaque na agenda de todos os envolvidos com a melhoria da qualidade do sistema: 

 

A avaliação periódica da qualidade do ensino superior se faz cada vez mais 

necessária e é função do Estado realizá-la, conforme estabelecem as leis. A 

qualidade dos cursos interessa a toda a sociedade, incluindo os pais dos atuais e 

futuros alunos, empresas, agências financiadoras, organizações não governamentais 

e a todas àquelas que indiretamente financiam os sistemas de ensino, inclusive a 

rede particular, mediante pagamento de impostos (NOVAES, 2002, p.73). 

 

Para a autora, os governos atuais vêm atribuindo à avaliação um papel importante na 

reforma dos sistemas educativos onde ela é vista como instrumento de legitimidade de poder 

em muitos países e eficaz organizadora de reformas em educação. No entanto, estas reformas 

não se circunscrevem à dimensão educativa propriamente dita, mas se relacionam com as 

grandes metas sociais e econômicas de cada país que, por sua vez, estão também relacionadas 

ao processo de globalização que afeta, direta ou indiretamente, as IES em suas práticas e 

finalidades. A avaliação deve ser compreendida no contexto amplo e geral das reformas de 

caráter econômico e político dos diversos países e, nesse sentido, não há dúvidas de que as 

recomendações político-ideológicas internacionais estimularam a utilização da avaliação 

voltada para a modernização da gestão, em diversos países. 

Como conclusão dessas primeiras reflexões, podem-se destacar alguns pontos que 

parecem relevantes: 

- Os diferentes modelos de avaliação apresentam-se como um reflexo da própria 

discussão paradigmática que tem norteado a história da educação ao longo dos anos. 

Neste sentido, têm sofrido a influência da evolução das teorias educacionais e de 

gestão e da evolução de ciências do comportamento. Consequentemente, as 

perspectivas filosóficas, sociais e políticas dos investigadores influenciaram, ao longo 

dos anos, as diferentes definições de avaliação e, por conseguinte, deram origem a 

diversas abordagens do problema;  

- Por muito tempo a avaliação foi vista sob o ponto de vista eminentemente técnico e, 

em outros momentos, passou-se a adotar metodologias de matriz mais qualitativa. Nos 

últimos tempos passa-se, nitidamente, para um posicionamento mais híbrido em que 

coexistem abordagens avaliativas marcadas pelos paradigmas objetivistas versus uma 

avaliação mais dialogal em que a pluralidade de interesses é contemplada nas 

discussões teóricas e onde a avaliação aparece como uma atividade aberta e de caráter 

qualitativo, em que um maior número de sujeitos passou a estar envolvido nessa 
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atividade. A possibilidade de conjugar as duas formas de apreensão do real, através da 

recolha de informação quantitativa e de informação qualitativa, parece ser o caminho 

mais rico, conjugando os dados observáveis com informações interpretativas; 

- Não é, pois, difícil de entender que, cada vez mais, a avaliação seja vista como um 

processo amplo, complexo, multirreferencial e, nos últimos tempos, passe a ser 

considerada, conjuntamente, como um processo sistemático de obter e recolher 

informações, de analisar e interpretar essas informações e formular juízos de valor 

ou de mérito sobre seu objeto avaliativo. Neste contexto destaca-se o caráter 

político da avaliação que reflete necessariamente a satisfação de determinados 

interesses e valores de quem avalia. 

São, portanto, muitas as dificuldades operacionais e as contradições sociais e políticas 

que envolvem os processos avaliativos das IES, em razão das complexas relações que se 

estabelecem entre os distintos segmentos educacionais e governamentais. As reflexões e 

leituras desenvolvidas na elaboração desse estudo indicam que, quando se estabelece um 

sistema nacional de avaliação, toda essa complexidade de relações deve ser levada em 

consideração e é absolutamente necessário assegurar a coerência entre objetivos, critérios e 

mecanismos de avaliação. Se o objetivo prioritário da avaliação for a melhoria das 

instituições, então é fundamental que o processo seja sentido por toda a instituição, que esta se 

autocritique, que procure descobrir, com transparência, seus pontos fortes e fracos e, nesse 

contexto, a autoavaliação é essencial. Porém se o objetivo é definido pelo governo que 

pretende, por exemplo, fixar um critério para o financiamento e pretende verificar uma 

demonstração de desempenho da instituição, então, uma avaliação realizada por agentes 

externos às instituições é necessária. Neste caso, pode-se  fazer uso de padrões pré-

estabelecidos como forma de garantir o cumprimento dos objetivos almejados, ocasionando, 

desta forma, uma comparação e a elaboração de um ranking de instituições e, neste caso, os 

resultados devem ser públicos para legitimar a política governamental. 

Para este último caso, as intenções avaliativas dos governos, na maioria dos países, 

encontram alguns entraves decorrentes das características específicas das IES: o primeiro 

refere-se ao fato de que as IES “não são um terreno muito fácil de julgar em termos de 

resultados versus satisfação dos clientes ou em termos de custos-benefícios” (STARAPOLI, 

1987). O segundo entrave é de natureza conceitual e refere-se à ideia de avaliação como 

forma de controle, o que entra em colisão com a cada vez maior demanda por autonomia e 

liberdade de ação na gestão das IES. Assim, os mecanismos de avaliação nacionais de 

natureza mais universal, em que todas as IES são abordadas de forma idêntica pelos governos, 
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com especial destaque para o uso de indicadores quantitativos e standards mínimos de 

realização e que na literatura é denominada avaliação estandardizada (AFONSO, 2000), 

passaram a coexistir com “movimentos de avaliação das universidades”, de caráter mais 

qualitativo, que se centram na IES como caso e em suas características locais e específicas 

(DUBOIS, 1996). 

Há hoje a noção da necessidade de uma cultura de avaliação que mobilize o conjunto 

dos atores educativos – autoridades educativas, professores, investigadores, universitários, 

pais etc. – com o que eles chamam de „interlocutores naturais‟, com os grupos de interesse 

que constituem referencial básico para a construção da imagem institucional de dentro para 

fora e não o contrário (ESTRELA; SIMÃO, 2003). 

Na esteira destas afirmações dos vários autores citados, parece evidente que a chave 

para explicar as diferenças entre os sistemas educativos tem não só um caráter nacional, 

considerando o contexto histórico e cultural que rodeia as diversas instituições e componentes 

dos sistemas educativos, mas também um caráter externo e que vai muito além das 

especificidades mais próximas, ou seja, a abordagem comparativa permite não só apreciar as 

semelhanças e os contrastes encontrados entre diversos sistemas educativos, tendo em conta 

os aspectos contextuais de cada um, com o objetivo de poder compreendê-los melhor, mas 

também, e acima de tudo, verificar até que ponto determinados fatores extrínsecos aos 

sistemas nacionais são condicionantes destes sistemas educativos – aspecto que, neste 

trabalho, interessa sobremaneira diante dos fenômenos da globalização e da 

internacionalização e seus efeitos sobre a Educação Superior (LOURENÇO FILHO, 2004; 

BOCLIN, 2005; QIANG, 2003; KNIGHT, 2010). 

Frente a tudo isso, pode-se inferir que a diversidade de conceituações e as práticas de 

avaliação descrita nesta seção surgiram dos variados conhecimentos e visões de mundo de 

seus autores e resultaram em diferentes orientações filosóficas, predileções metodológicas e 

preferências políticas. Essas múltiplas definições levaram os autores e seus adeptos a propor 

concepções, métodos de coleta de dados e análise e técnicas interpretativas diferenciadas, que 

se apresentam ao longo desse estudo, enquanto se busca identificar nelas as possibilidades de 

conflitos e/ou de articulações entre si. Cabe mencionar que não há uma filosofia unívoca da 

avaliação, assim como não há uma filosofia única da ciência aceita universalmente. No 

entanto, isso não tem impedido amplos debates a respeito dos pressupostos filosóficos sobre 

epistemologia e seu valor, pois, na realidade, as diferentes abordagens que procuram definir 

mérito ou valor têm sido as grandes responsáveis pela diversidade de concepções e de pontos 

de vista sobre a avaliação, como já foi referido. 
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4 A AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NO CENÁRIO INTERNACIONAL: 

MODALIDADES E TENDÊNCIAS AVALIATIVAS 

 

 

Os Estados modernos, nas últimas décadas, vêm atribuindo à avaliação um papel 

central na organização das reformas em educação que, por sua vez, se relacionam com as 

grandes metas sociais e econômicas definidas pelo processo de globalização. A partir da 

década de 80, a educação é levada a ampliar e elevar os padrões de produção de ciência e 

tecnologia para aumentar a competitividade internacional dos países: a avaliação, então, passa 

a ter uma importância cada vez maior na medida e no controle da eficiência e da 

produtividade das instituições educacionais (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 14). 

A avaliação passa a ter um papel fundamental como recurso imprescindível para que 

os diversos países possam conhecer e governar a educação em seu território e, ao mesmo 

tempo, integrar uma densa rede de organizações e regimes internacionais (AFONSO, 2000). 

Diversas recomendações relativas à avaliação da Educação Superior têm sido formuladas 

como condição necessária para o planejamento e reformas educativas de diversos países e 

para obtenção de informações úteis que possam servir de parâmetros para comparação com 

outras realidades numa perspectiva de que a compreensão dos processos educativos passe, 

necessariamente, pela sua inserção num contexto mais amplo e deixe, assim, de se confinar às 

tradicionais fronteiras locais ou nacionais. 

A necessidade de garantir padrões mínimos para a oferta da Educação Superior em 

diversos países e de assegurar níveis satisfatórios a seus sistemas de ensino descentralizados e 

bastante fragmentados (VERHINE, 2008, p. 167) foi reconhecida desde o início do século XX e 

resultou na criação de associações de acreditação de caráter regional, mantidas pelas instituições 

participantes. Estas associações iniciaram a prática de avaliação externa por pares como 

garantia de que o processo avaliativo fosse legítimo e aceito pelos que estavam sendo avaliados. 

No contexto das avaliações institucionais, o Accreditation Board representa um modelo norte-

americano de acreditação adotado com sucesso (BOCLIN, 2005). Neste sistema, o governo 

americano não tem responsabilidade sobre o processo de avaliação institucional, respeitando a 

autonomia universitária, tanto acadêmica quanto administrativa e financeira. As universidades, 

ao se associarem, contratam a realização das avaliações institucionais pelo Accreditation 
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Board
18

, ou seja, são as universidades as mais interessadas em conhecer os resultados. Estas 

instituições de acreditação avaliam os cursos e sugerem condutas de aprimoramento. Adotam 

princípios claros de avaliação formativa (Improvement oriented) e de avaliação somativa 

(Accountability orienteted), possibilitam ajustes e correções, indicam mudanças no próprio 

planejamento das instituições ou ainda, pela credibilidade conquistada, sugerem até mesmo a 

criação ou fechamento de cursos (BOCLIN, 2005, p. 96). 

A avaliação nos Estados Unidos apresenta, portanto, uma forte tradição com a 

accreditation, normalmente realizada por agências especializadas privadas e mantidas pelas 

próprias universidades e associações profissionais. A principal missão desse processo, que é 

voluntário, é promover as melhorias de acordo com metas previamente estabelecidas pelas 

próprias instituições. Os processos seguem alguns passos comuns a todas as agências: 

autoavaliação realizada por cada instituição conforme seus próprios objetivos; avaliação 

externa por pares universitários; resposta da instituição ao relatório da Comissão externa. 

Com base nesses documentos, a agência concede, renova ou nega a accreditation (DIAS 

SOBRINHO, 2000, p. 18). 

Na Europa as avaliações em larga escala foram intensificadas com a criação da UE e do 

processo de Bolonha que, sob a orientação de uma maior mobilidade dos estudantes entre os 

países membros, entre os quais Portugal, determinou uma convergência entre as estruturas 

organizacionais dos sistemas e uma compatibilização de currículos. Os diplomas e certificados 

passaram a ser conferidos sob certa padronização e há maior homogeneidade em relação às 

competências a serem adquiridas, aos conteúdos a serem ensinados, à duração e aos tipos de 

cursos a serem oferecidos, como critério importante para a livre circulação de profissionais no 

espaço europeu. A heterogeneidade, outrora vigente nos distintos sistemas de Educação 

Superior, dificultava muito o reconhecimento das competências de um profissional, pois um 

curso poderia durar três anos em um país e quatro ou cinco anos em outro país vizinho. 

Nesse contexto, a Comissão das comunidades europeias, no início dos anos 90, 

elaborou e promoveu um modelo-base para a avaliação da Educação Superior (VAN 

VUGHT; WESTERHEIJDEN, 1993) norteado por cinco princípios: 

- A coordenação do processo de avaliação é feita por uma entidade nacional com 

status legal e independência do governo; 
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 O Concil for Higher Education Acreditation é a mais importante organização do gênero nesse país; é uma 

instituição privada espalhada por todo país com cerca de 60 boards que promovem a acreditação e que, por sua 

vez, são reconhecidos por um organismo acreditador central que promove a acreditação a nível nacional 

(BOCLIN, 2005). 
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- A ênfase é dada à autoavaliação institucional, cujos relatórios são encaminhados 

para a entidade nacional em intervalos regulares; 

- A avaliação externa é conduzida por pares em momento subsequente à 

autoavaliação institucional e baseada nas suas informações; 

- Os resultados da avaliação por pares são tornados públicos através de relatórios; 

- O financiamento e a alocação de recursos públicos aos programas e instituições 

avaliadas não têm uma relação direta com os resultados das avaliações. 

Este modelo-base de avaliação da Educação Superior adotado na Europa, na década de 

90, permanece até hoje, apesar das variações nos procedimentos e métodos adotados. O status 

legal das agências avaliadoras varia de país para país, mas qualquer que seja esse status, elas são 

caracterizadas pela preocupação em manter a garantia da qualidade pela dedicação exclusiva à 

avaliação e por manter etapas de autoavaliação, usar pares acadêmicos quando da realização das 

visitas de avaliação e por produzir relatórios que servem a propósitos educacionais e 

regulatórios (VERHINE, 2008). De acordo com o autor elas tendem também a adotar um 

conjunto semelhante de objetivos, procurando coletar, sistematizar e divulgar informações de 

forma a promover algum tipo de combinação dos seguintes elementos: responsabilização no uso 

de recursos públicos; melhoramento da qualidade; informação para uma melhor escolha 

discente; determinação do status institucional; implementação de práticas regulatórias e 

comparabilidade dos resultados com outras experiências internacionais (VERHINE, 2008, p. 

169). 

Um estudo de Brennan e Shah (2000), realizado em 14 países da Europa e envolvendo 

20 casos, mostra que quase todos os países europeus têm estabelecido sistemas nacionais para 

a avaliação da qualidade da Educação Superior. O estudo mostra que há uma tendência de dar 

maior ênfase à avaliação e melhorias ao invés da regulação e controle. O controle pelo Estado 

está relacionado a uma relativa uniformidade, mas quando as IES têm maior poder de decisão 

ocorre mais heterogeneidade. Neste caso existe a tendência de que o Estado regule menos, 

ficando mais à distância, com o consequente aumento de flexibilidade, autonomia e 

diversidade. Como parte desta desregulamentação, têm sido estabelecidos sistemas de 

avaliação de qualidade para substituir controles mais diretos do Estado. 

Nos últimos anos, o surgimento de agências de qualidade tem sido um fator chave na 

mudança do contexto nacional de Educação Superior em muitos países e os métodos dos 

sistemas nacionais estão em concordância com aquilo que Van Vught e Westerheijden (1993) 

descreveram como “modelo geral” de avaliação de qualidade. 
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Um outro exemplo desta dinâmica avaliativa é o modelo britânico que mudou de um 

sistema elitista para um sistema de massa e os governos começaram a exigir mais informação 

para medir resultados. O Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) é o modelo 

mais atual no Reino Unido e oferece ao público padrões de qualidade de cursos e instituições 

por meio de avaliações acadêmicas de desempenho. O processo é centrado numa abordagem 

integrada na criação e manutenção de Standards acadêmicas, que favorecem o julgamento do 

desempenho e, apesar de não haver uma relação direta, têm importância na decisão de 

financiamentos governamentais. O QAA é um órgão do governo federal parcialmente 

financiado pelas Universidades que dele dependem para se habilitarem aos recursos públicos. 

Trata-se de um Conselho independente com 14 membros, 4 representando as Universidades, 4 

os órgãos de financiamento do governo e 6 membros independentes, dentre os quais é 

escolhido o presidente do Conselho. As equipes de avaliação externa são contratadas junto a 

especialistas (BOCLIN, 2005, p.68).  

Tradicionalmente, as universidades inglesas praticavam a avaliação externa mediante 

pares, para análise de seus programas de estudo e a qualidade da formação. Em 1990, foi 

criado, na Inglaterra, um organismo chamado Academic Antid Unit que se incumbe de 

examinar as estruturas e mecanismos universitários. No que se refere ao ensino, desde 1992, 

vigora uma avaliação do professor, individualmente, sob a administração de Higher 

Education Fruding Councils for England. No Reino Unido, os processos de avaliação são 

essencialmente somativos e orientam as alocações e a publicação de julgamentos. Muito 

pouco ocorre de avaliação formativa, especialmente por ocasião das visitas dos avaliadores 

externos (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 18). 

O Canadá é outro exemplo semelhante ao de outras nações desenvolvidas que, 

inicialmente, dava ênfase às medidas de insumo, mas que, pelas pressões econômicas e 

matrículas crescentes de alunos, passou de um foco nos insumos para um foco nos resultados 

e monitoramento da prestação de contas do rendimento do sistema. A pouca atenção dedicada 

aos fatores de processo é limitada às medidas de conversão, tais como fluxo de alunos e 

duração dos estudos. Igualmente a mensuração das variáveis do processo definida pelo 

ambiente de aprendizagem não tem sido sistemática. Um relatório sobre o ensino, altamente 

crítico, incentivou os padrões uniformes, para avaliar o ensino (CONFERENCE, 1991 apud 

BOCLIN, 2005). A parte principal da coleta de dados aparece, nacionalmente, no projeto 

Statistics Canadá, do Governo Federal, que inclui dados sobre alunos, corpo acadêmico e 

finanças. Os dados sobre alunos incluem características demográficas e graus conferidos. Os 

registros das faculdades incluem dados sobre demografia, graus obtidos, assim como títulos e 
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principais disciplinas lecionadas. Os dados financeiros incluem perfis padrões de despesa total 

por fundo e tipo de despesa e por função (BOCLIN, 2005, p. 70).  

Um terceiro exemplo que merece destaque neste contexto, também por ter sido 

inspirador de diversos modelos avaliativos na Europa, é o modelo holandês. O sistema de 

avaliação na Holanda é administrado por uma entidade chamada Association of Cooperating 

Universities (VSNU)
19

. É uma associação de Ensino Superior responsável pelo andamento e 

controle do processo de avaliação basicamente de universidades, partindo do princípio que as 

universidades contêm a principal responsabilidade de garantir a qualidade daquilo que fazem 

(AMARAL, 2008)
20

. Em 1993, o Higher Education and Resarch Act foi codificado em lei, 

reduzindo formalmente o controle do governo sobre os detalhes operacionais, embora 

mantendo a responsabilidade final pelas questões mais importantes do financiamento e 

duração do programa. Há uma tendência de uma aceitação de um sistema de avaliação da 

qualidade baseada em inspeção pelos pares, sugerindo o exame das metas fundamentais que 

orientam a avaliação da qualidade e a confiança nas ferramentas de avaliação coerentes com 

esses objetivos. Outros pesquisadores afirmam que a avaliação ampliada exige informação 

objetiva e acreditam que as apreciações da qualidade por peritos estrangeiros poderão ter mais 

autoridade se forem baseados no conhecimento dos fatos (SPEE; BORMANS, 1992). O 

governo holandês tem incentivado a natureza formativa da avaliação da qualidade através de 

processos de autoavaliação, mas há uma percepção pública de que esse sistema não produz 

resultados concretos. Além disso, a comunidade europeia passou a decidir as regras em 

relação à avaliação das universidades dos países membros e, portanto, a ênfase passou do 

“financiamento da missão” para uma “orientação para o resultado” (BOCLIN, 2005), com 

adoção de critérios padronizados para a avaliação na Europa. 

Na América Latina, a acreditação é tema central nas preocupações dos responsáveis 

pela avaliação da Educação Superior, embora o estágio de implementação das agências seja 

bastante diferente do da Europa. 

Isso se deve ao fenômeno da massificação das matrículas e das instituições de Ensino 

Superior, especialmente no setor privado que adota uma lógica voltada para as leis do mercado 

(KLEIN; SAMPAIO, 1996). Nos últimos 35 anos, as matrículas em Educação Superior na 

América Latina saltaram de cerca de 1 milhão para aproximadamente 11 milhões, segundo os 
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 Vereniging Van Samenwerkende Nederlandse Universiteinten. 
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 Entrevista realizada com o Prof. Alberto Amaral, do CIPES, na cidade do Porto, Portugal, em outubro de 

2008. 
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autores, e a expansão e diversidade, aliada à mobilidade e aos intercâmbios internacionais, 

tornaram a qualidade uma preocupação crescente. Para os governos é, sobretudo, por meio de 

processos de acreditação que é possível controlar ou assegurar a qualidade e se certificar de que 

uma instituição ou seus cursos apresentam padrões aceitáveis. Com a globalização veio a 

necessidade de criação  de  sistemas  supranacionais  de acreditação (DIAS SOBRINHO, 

2005a, p. 221). Também no Mercosul, de acordo com o autor, estabelecem-se, desde 1991, 

ações que objetivam produzir procedimentos e instrumentos que permitam a acreditação de 

determinados cursos de Educação Superior, a certificação da qualidade e o reconhecimento de 

títulos e diplomas universitários entre os distintos países membros. O setor educativo do 

Mercosul, subordinado aos Ministros de Educação, se centra em três áreas prioritárias: 

formação de uma consciência social favorável ao processo de integração; capacitação de 

recursos humanos que contribuam para o desenvolvimento econômico; integração dos sistemas 

educacionais. A integração compreende definição de perfis mínimos de formação profissional e 

técnica que permitam a convalidação de títulos e a mobilidade de estudantes, professores e 

profissionais (DIAS SOBRINHO, 2005a, p. 222).  

As autoridades ligadas ao tema tinham a expectativa de que se constituísse o espaço 

acadêmico regional com três blocos de atuação: acreditação, mobilidade e cooperação 

interinstitucional, entretanto ainda nada se realizou. Encontram-se vigentes alguns protocolos 

com o intuito de definir perfis mínimos de formação profissional e técnica para viabilizar a 

equivalência de títulos e o exercício profissional nos diversos países do Mercosul. São 

exemplos: o Protocolo de Integração Educativa sobre Reconhecimento de Títulos 

Universitários para Prosseguimento de Estudos de Pós-graduação; o Protocolo de Integração 

Educativa para Formação de Recursos Humanos em Nível de Pós-graduação; o Protocolo de 

Aceitação de Títulos e Graus Universitários para o Exercício de Atividades Acadêmicas nos 

Países do Mercosul. O Projeto Experimental de Acreditação de Cursos para o 

Reconhecimento de Títulos de Grau Universitário nos países do Mercosul define que são os 

cursos que devem ser reconhecidos, não as instituições.  

São muito grandes os desafios que se colocam à Educação Superior latino-americana. 

Além daqueles que fazem parte de um cenário mundial, há, na América Latina, problemas 

específicos e comuns que devem ser enfrentados o quanto antes. A necessidade de trazer aos 

debates e às reformas da Educação Superior as questões da democracia, da justiça social, do 

desenvolvimento, da ampliação do acesso e da qualidade são alguns exemplos dos problemas 

a serem assumidos na América Latina (DIAS SOBRINHO, 2005a; BOCLIN, 2005).  
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Esta visão geral sobre os sistemas existentes na Europa e na América Latina, onde se 

situam Portugal e Brasil, ajuda a esclarecer aspectos importantes da avaliação educacional 

numa perspectiva internacional. O estudo dos países discutidos nesta seção serve de base para 

algumas considerações que parecem pertinentes a fim de facilitar a compreensão sobre 

aspectos essenciais da avaliação da Educação Superior nos diversos países. 

Tal como acontece em outros setores da sociedade, somente quando se desenvolve 

uma responsabilidade crítica e uma consciência individual é que se pode esperar por 

melhorias reais na educação. Assim a avaliação centrada na autonomia das instituições de 

Ensino Superior, no autoconhecimento e na consideração dos problemas relativos a cada 

realidade particular parece ser um caminho seguido por diversos países.  

Por outro lado, os conflitos e resistências se atenuam e crescem as tendências 

adaptativas das comunidades universitárias às ações heterônimas à medida que aumenta a 

consciência de que é muito difícil promover amplas e profundas modificações nas 

universidades a partir somente de processos internos. Cabe considerar que, por mais 

valorizado que seja a avaliação interna independente e voluntária, ela acaba sendo, em boa 

parte, determinada pela avaliação externa. Em um quadro de competição e de restrições 

orçamentárias, em que a qualidade tem que ser medida para ser financiada, as avaliações 

externas sintetizam os modelos, os estímulos e os valores a que se obrigam as universidades e 

representam uma dimensão muito importante no contexto da globalização e da 

internacionalização da Educação Superior. 

Por sua importância e pertinência e por serem considerados eixos estruturantes desta 

pesquisa, serão aprofundados a seguir esses dois modelos de avaliação educacional adotados 

pela maioria dos países – avaliação interna e avaliação externa, assim como duas tendências 

internacionais de avaliação – homogeneização e diversificação. 

 

 

4.1 PARA UMA COMPREENSÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO INTERNA 

CENTRADA NA MELHORIA DAS INSTITUIÇÕES 

 

 

A partir da década de 70, nos Estados Unidos, as práticas objetivistas universais 

tiveram que dividir espaço com metodologias de avaliação mais abertas, mas não menos 

complexas, que requereram atribuição de valor e produção de sentidos, no seio das próprias 

instituições. A avaliação dos processos educativos já não podia contentar-se com meras 
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verificações, constatações e medidas únicas, mas deveria avançar na construção de processos 

sociais de comunicação, no desenvolvimento do juízo de valor que produz maior 

compromisso dos envolvidos no seu processo, de tal modo que “o conhecimento adquirido no 

decorrer da avaliação fosse utilizado de forma pertinente e defendido pela maioria dos autores 

educativos” (SIMONS, 1993, p. 65). Como a avaliação tem como um dos objetivos uma 

realidade dinâmica e complexa, assim ela também precisa ser considerada polissêmica e 

plurirreferencial, visto que atribuir valor absoluto de verdade e objetividade aos números e 

seus efeitos de seleção e classificação é querer esconder o fato de que o campo social é 

penetrado de valores, interesses e conflitos (DIAS SOBRINHO, 2004).  

Na consideração de que nenhuma avaliação é isenta de valores e sempre produz efeitos 

que, de alguma forma, afetam a todos, sua execução exitosa requer não só capacidades técnicas, 

mas também sociais e éticas. É o caráter político da avaliação que, impregnado pelo sentido 

ético do bem comum, orienta para o aprofundamento da autonomia dos envolvidos em seu 

processo e o fortalecimento dos valores institucionais. Nessa dimensão a melhoria da qualidade 

educativa passa a ser sempre uma construção coletiva, rica de significados, que proporciona 

muitas possibilidades de aprendizagem e de experiências significativas. A avaliação, nesse 

contexto, estaria ajudando a Educação Superior a formar cidadãos com competências éticas, 

científicas e políticas, requeridas pela sociedade. A avaliação como produção de sentidos, 

reflexão sobre os valores e significados tem, portanto, um grande potencial educativo: 

 

sem deixar de ser objetiva e utilizar instrumentos técnicos, e não se satisfazendo 

com a mera verificação e checagem de produtos e sua conformidade com uma única 

norma, avaliação como produção dos sentidos alimenta debates, interroga sobre os 

significados, as causalidades e os processos, trabalha com a pluralidade e a 

diversidade e abre possibilidades  de  emancipação,  construção,  dinamização. 

(DIAS SOBRINHO, 2004 p. 724) 

 

Para este autor, se a finalidade essencial da educação é a formação em seu sentido 

pleno e não restrito à capacidade técnica, então a avaliação deve se realizar como um processo 

continuamente em construção e que coloca em foco os significados da formação que se vão 

produzindo no conjunto das práticas institucionais, acadêmicas, científicas e sociais. A 

avaliação educativa no interior das instituições deve tratar, em última instância, de valores da 

existência humana e, portanto, priorizar, fundamentalmente, as atividades educativas e os 

problemas locais que afetam particularmente a cada instituição e às pessoas que nela 

trabalham. 
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A lógica desta concepção de avaliação não é, simplesmente, quantificar e medir a 

eficiência e produtividade institucional, classificar e dizer que uma é melhor que outra, mas 

“focaliza, principalmente, a questão dos sentidos que se vão construindo nessa comunidade de 

aprendizagem, de valores e de comunicação, enfim, nessa teia de relações institucionais e 

intersubjetivas” (DIAS SOBRINHO; RISTOFF, 2002, p. 67). 

A avaliação de matriz educativa que ocorre dentro do contexto das próprias 

instituições assume-se como uma construção social complexa, um processo eminentemente 

participativo, plenamente integrado às necessidades institucionais, deliberado e interativo, que 

pressupõe uma partilha de responsabilidades entre todos os atores envolvidos no processo de 

avaliação. 

É assim uma avaliação para o crescimento dos sujeitos, através de uma 

responsabilização e de uma participação efetiva entre avaliadores e avaliados, organizada em 

estreita relação com um “feedback”, capaz de dar um sentido de orientação à melhoria das 

próprias instituições.  

A avaliação do Ensino Superior, no interior das instituições, aparece na literatura 

ligada diretamente à autoavaliação institucional ou avaliação interna e constitui o primeiro 

passo na busca de qualidade das instituições porque tem um caráter dialogal e sugere a 

participação de todos que compõem a comunidade educativa. O pressuposto é o de que a 

participação é fundamental para a socialização e democratização dos processos que visam ao 

fortalecimento institucional, na compreensão de que as reais e mais duradouras 

transformações em educação só se realizam quando há envolvimento dos atores e quando os 

membros de uma instituição educativa se sentem, solidariamente, comprometidos com as 

mudanças qualitativas. 

Esta dimensão de base educativa e de caráter interno é, também, defendida por outros 

autores (CONTERA, 2002; ROTHEN, 2006) que discutem a importância da participação da 

própria comunidade acadêmica, segundo seus conceitos, seu ritmo, suas finalidades e suas 

regras. Nesta perspectiva de avaliação, o objetivo é a melhoria institucional, individual e 

coletiva através de práticas de colegialidade
21

, considerando que a verificação e o controle 

externo não garantem a qualidade das IES e promoção da sua melhoria permanente.  

Contera (2002) refere-se ao aspecto político desta perspectiva de avaliação e 

argumenta que, diferentemente do modelo global e externo, essa avaliação orienta-se para a 

                                                 
21

 Conforme prevê, no Brasil, a LDB 9394/96 para o funcionamento do Ensino Superior, assim como, em 

Portugal, através da Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei 46/86. 
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defesa da autonomia e da capacidade de autogoverno das IES. O processo se sustenta em 

valores próprios da academia, quais sejam: o interesse pela produção do conhecimento; a 

pertinência social do conhecimento; a participação e a autonomia institucional e docente. 

Segundo Fernandes (2006), a avaliação local de finalidade educativa é um modelo de 

inovação que, necessariamente, desencadeia mudanças na cultura prática das IES. Para ele, as 

práticas avaliativas partem do conhecimento das características regionais e locais, dos 

contextos institucionais específicos e das culturas acadêmicas e devem fazer opção pela 

seleção de procedimentos e técnicas que combinam o quantitativo com o qualitativo. Os 

processos são baseados na colaboração e participação de todos os envolvidos e a avaliação é 

vista como aperfeiçoamento, melhoria e transformação da realidade. Nesta perspectiva, mais 

do que simplesmente quantificar e medir a eficiência e produtividade de uma instituição ou de 

um curso, o foco dos processos avaliativos são as relações socioeducativas e as interações 

intra e intersetores. 

Os processos avaliativos centram-se nos participantes e buscam apreender os 

fenômenos e seus movimentos em sua relação com a realidade, objetivando a transformação 

dessa mesma realidade. É uma abordagem qualitativa, pois se caracteriza por métodos 

dialógicos e participantes nos quais predomina o uso de entrevistas livres, debates, análise de 

depoimentos, observação participante e análise documental. A ótica da análise é também 

qualitativa, sendo que nela a figura do especialista em avaliação aparece como orientador do 

processo e “a decisão democrática, a formação dos sujeitos, a transformação e a crítica 

educativa” são os principais conceitos envolvidos (LEITE, 2005, p. 44). 

Para Félix (2008), a avaliação institucional interna não se constitui em um modelo 

pronto. Para se desenvolver não são necessários agentes externos, pois os principais 

destinatários serão os próprios atores internos do processo avaliativo. Tal avaliação prima por 

uma metodologia ativa e dialógica e envolve o debate e a reflexão sobre o que fazer, como 

agir e como acompanhar a ação. A co-gestão é um dos elementos essenciais dessa 

metodologia avaliativa, reconhecida, em primeira instância, pela ideia de autorregulação, e 

cuja regra geral passa pela substituição dos indicadores de rendimento pelos de qualidade, 

além da seleção de procedimentos e técnicas que combinem o quantitativo e o qualitativo 

(FÉLIX, 2008). As práticas de avaliação que dão legitimidade a este procedimento se 

constituem em um processo de transformação e (re)formas constantes das instituições 

envolvidas. Assim a avaliação formativa vincula-se, diretamente, a uma forma de democracia 

forte, que é uma forma de governo entendido como de formação de uma comunidade 

preparada para enfrentar e resolver conflitos por meio da participação, com autocrítica e 
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autolegislação (FÉLIX, 2008, p. 178). A autora argumenta, ainda, que a avaliação 

institucional se sustenta em valores próprios da academia, em que o interesse pela produção 

de conhecimento, a transparência de suas decisões, a participação, a liberdade acadêmica e o 

respeito pelas ideias dos demais são pontos dominantes em uma instituição orientada para a 

autonomia institucional. 

 

 

4.2 SOBRE O MODELO DE AVALIAÇÃO CENTRADA NA REGULAÇÃO 

 

 

Com a emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas no nível de 

Ensino Superior se intensificaram e verificou-se, mais ou menos em todo o mundo, uma 

ampliação de matrículas, diversificação do tipo de instituições, procura de financiamentos 

para além dos concedidos pelos governos, diversificação do perfil dos discentes e aumento 

crescente de demandas por Ensino Superior. Na agenda articulada ao processo de 

globalização da economia, o papel da Educação Superior torna-se mais ajustado às exigências 

do mercado e assume um enfoque utilitarista, traduzido, normalmente, pelos valores da 

competitividade, produtividade e eficiência (DIAS SOBRINHO, 2005a). Os rápidos avanços 

tecnológicos e a vantagem competitiva internacional, demonstrados por algumas economias 

com maior capacidade de investimentos, certamente também contribuíram para a emergência 

de um novo modelo de Estado, articulado às políticas universais da Educação. Neste quadro 

de aceleradas mudanças econômicas e sociais e de reformas educacionais ganha centralidade, 

em todos os países, a avaliação sob a ótica da regulação da Educação Superior, sustentada por 

diversos argumentos que vão desde a necessidade de que os Estados assegurem a qualidade e 

os controles regulatórios, a distribuição e uso adequado dos recursos públicos, além da sua 

expansão, segundo critérios estabelecidos por políticas globais e do sistema (SINAES, 2007, 

p.19). 

O vocábulo regulação deriva do latim e designa aquilo que regula, dirige, rege ou governa. 

Para Jeammaud (1988, p. 53) significa um “trabalho consistente em introduzir a regularidade em 

um objeto social, assegurar sua estabilidade, sua perenidade [...] Visa a correção das deficiências 

do mercado, por meio de edição de regras ou pela instituição de autoridade de fiscalização.” Um 

outro autor, Moreira (1997, p. 37), faz referência a duas ideias que se ligam ao conceito 

etimológico da regulação: a primeira, a de “estabelecimento e implementação de regras, de 

normas”; a segunda, “manter ou restabelecer o funcionamento equilibrado de um sistema, de 
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acordo com determinados objetivos.” Para Barroso (2001), a regulação é aquilo que permite o 

sistema funcionar e se transformar, permitindo compreender como e porque um conjunto de 

elementos, de ações ou de indivíduos se organizam no seio de uma entidade global com o fim 

de prosseguir uma certa finalidade. Para o autor é através de seus órgãos reguladores que o 

sistema identifica as perturbações, analisa e trata as informações relativas a um determinado 

estado de desequilíbrio e transmite um conjunto de ordens a um ou vários dos seus órgãos 

executores, por forma a assegurar a estabilidade e equilíbrio do sistema e o seu 

desenvolvimento coerente. 

O mesmo autor identifica três níveis distintos de atuação no campo da regulação: 

regulação transnacional, regulação nacional e a microrregulação local. Esses três níveis 

interagem de forma articulada, de modo a construir um sistema complexo. 

A regulação transnacional diz respeito ao conjunto de normas, discursos e 

instrumentos produzidos e difundidos nos fóruns de decisão e consultas internacionais e que 

terminam por serem assimilados em nível  nacional. Esse  nível  de  influência,  segundo 

Barroso (2001), pode manifestar-se de diversas formas, desde a influência dos países centrais 

dos chamados “efeitos da globalização” até a ação mais sutil dos organismos internacionais, 

via programas de cooperação e desenvolvimento que, variavelmente, apresentam diagnósticos 

e metodologias que são aplicadas de maneira uniforme entre os diversos países periféricos. 

A regulação nacional, segundo o autor, compreende o modo como as autoridades 

públicas exercem a coordenação, o controle, a influência sobre os sistemas econômicos e 

sociais, orientados através do aparato normativo, e a ação dos diferentes atores sociais e seus 

resultados. Na atualidade, assiste-se à emergência de novos modos de regulação nacional, 

provocados, em grande parte, pela influência de regulação transnacional e de mutações 

políticas e sociais que provocam a degeneração dos modos tradicionalmente estabelecidos 

(BARROSO, 2006). 

Por fim, a microrregulação local remete a um complexo jogo de negociações e 

estratégias que envolvem vários atores no ajuste local das contingências de regulação 

nacional. O autor define esse tipo de regulação como o processo de coordenação de ação dos 

atores locais no confronto e negociação de diferentes interesses, lógicas e racionalidades.  

Aplicando, assim, o termo regulação aos sistemas educativos, o que se pode assinalar, 

segundo o autor, é que: 

a) como processo constitutivo de qualquer sistema, a regulação tem como principal 

função assegurar o equilíbrio, a coerência e a transformação do sistema; 
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b) compreende a produção de regras que orientam o funcionamento do sistema, mas 

também o (re)ajustamento das várias ações e sentidos e onde ocorrem diferentes 

lógicas de ação (BARROSO, 2003, p. 8). 

Como resumo de todos estes conceitos e tendências de regulação, pode-se assimilar a 

posição de alguns elementos que parecem definir a atividade de regulação em todos os 

conceitos mencionados: 

- A regulação consiste no estabelecimento de regras de conduta e controle, com o 

propósito de restringir ou alterar o comportamento das pessoas ou instituições e que 

são apoiados por sanções em caso de desrespeito; 

- A regulação é a intervenção do Estado nas esferas de atividade privada para realizar 

finalidades públicas que seriam as de estabelecer o funcionamento equilibrado do 

mercado; 

- Ao mesmo tempo em que se procura assegurar uma certa regularidade e 

estabilidade no objeto de regulação que pode ser a sociedade em seu conjunto ou 

alguma de suas dimensões como economia ou práticas sociais, também se deixam 

portas abertas para mudanças; 

- A regulação dos sistemas educativos não é um processo único e previsível, mas 

compreende o ajustamento de várias ações onde concorrem diferentes lógicas que 

dependem não só de autoridade, mas também de iniciativas tomadas pela variedade 

de fatores e atores que concorrem para a regulação do sistema. 

Dentre os aspectos mais importantes deste processo, podem ser citados o aumento do 

aparato normativo e a ênfase nos resultados ou produtos, assim como o uso de instrumentos 

que produzam informações objetivas e que permitam a comparação e a ampla divulgação para 

os públicos interessados. As avaliações normativas, os mecanismos de controle, a fiscalização 

e prestação de contas sob a ótica da regulação transnacional têm tido presença muito forte na 

Educação Superior nos últimos anos, em diversos países do mundo, entre estes o Brasil e 

Portugal, foco desta investigação. 

Este modelo de avaliação, de inspiração anglo-americana, baseado em sistemas 

predominantemente quantitativos, remete à questão da eficiência ou ineficiência das 

instituições. Nesta linha, a avaliação se realiza como atividade predominantemente técnica, 

que busca a mensuração dos resultados produzidos pelas instituições em termos de ensino, 

pesquisa e prestação de serviços à comunidade. Sua ênfase recai sobre indicadores 

quantitativos, padronização de testes de conhecimento, respeito das medidas físicas (como 

áreas construídas), titulação de professor, descrição do corpo docente, discente etc. Estes 
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procedimentos permitem o estabelecimento de “rankings” de instituições, com efeitos diretos 

nas políticas de alocação de recursos financeiros e como organizadores sociais de estudantes e 

de instituições. Trata-se da utilização da avaliação educacional em larga escala que possibilita 

o intercâmbio de informações e realização de pesquisas no âmbito internacional, o 

estabelecimento de indicadores comparáveis de modo a permitir uma avaliação do 

funcionamento dos sistemas como um todo e dos efeitos sobre o desenvolvimento econômico, 

social e político dos países (UNESCO, 1999). 

Nesta perspectiva, a avaliação articula conceitos como eficiência, qualidade, 

desempenho e prestação de contas e é centrada em instrumentos que buscam a 

homogeneização e padronização de critérios, a quantificação e a mensuração de “produtos 

acadêmicos”. É um modelo de avaliação denominado, na literatura, também de avaliação 

estandardizada, que enfatiza a padronização dos resultados e dos produtos, favorecendo a 

perspectiva do Estado controlador (CATANI; OLIVEIRA; DOURADO, 2002). Na tentativa 

de sistematizar o que caracteriza o modelo da avaliação  global  de  matriz  reguladora, 

Contera (2002) discorre sobre essa avaliação sob o ponto de vista filosófico, político e 

metodológico. Para ela, do ponto de vista filosófico, esse modelo se orienta por uma 

racionalidade instrumental, de interesse técnico, que adequa meios e fins (realiza fins com um 

mínimo de esforço e o máximo de satisfação). Desse ponto de vista, a qualidade de qualquer 

empresa ou atividade se relaciona, fundamentalmente, com a eficácia onde os meios e os 

processos não têm mais significação em si, a não ser a função instrumental de conseguir os 

objetivos apresentados. Do ponto de vista político, é claramente um modelo, segundo a 

autora, cuja intencionalidade explícita é a de que as universidades públicas prestem contas 

(accountability) do uso do orçamento concedido pelo Estado. Esta finalidade se inscreve no 

surgimento do Estado controlador e se sustenta nos valores de competitividade, esforço 

individual e produtividade, próprios do mercado. Do ponto de vista metodológico, o modelo 

enfatiza a busca de indicadores de rendimento, a fixação de padrões, provas e testes. Isto 

porque a avaliação para fins de regulação estatal (em larga escala) precisa se basear em 

procedimentos que buscam maximizar a objetividade das informações e dos julgamentos 

efetuados, pois somente assim é que será possível comparar a qualidade das instituições e dos 

cursos que compõem o sistema nacional de avaliação (VERHINE, 2010). 

Dias Sobrinho (2004) se refere a esse modelo de avaliação, que ele denomina de 

avaliação externa ou heteroavaliação. Para ele, essa avaliação promovida pelas autoridades 

governamentais é objetivista e quantitativista – para efeito de comparações e classificações 

úteis ao mercado – e controladora e fiscalizadora, com finalidade de ajustar as instituições e o 
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sistema às normas e ao conjunto de determinantes burocráticos e políticos. Sua função é, em 

geral, fornecer os dados objetivos e confiáveis para a efetividade de políticas governamentais 

de regulação do sistema. Fundamentalmente tem função de controle, seleção e regulação com 

a intermediação técnica de agências nacionais e internacionais especialmente criadas para esse 

fim, que repassam as informações aos consumidores dos serviços educacionais. Por isso é que 

os resultados são publicados nos moldes objetivos e comparáveis, e os “rankings” cumprem 

sua exigência de orientação para o mercado. Esse modelo de avaliação imprime um processo 

de ampliação do poder de controle dos Estados sobre as IES, através de uma série de 

mecanismos centrados numa concepção de produtividade destas. Além disso, vem 

incrementando novos processos de gestão universitária, de organização do trabalho docente e 

de formação profissional. Busca racionalizar os recursos existentes a partir de uma maior 

subordinação do trabalho realizado nas instituições às finalidades estabelecidas pelas políticas 

governamentais tanto nacionais quanto internacionais. 

Mais recentemente diversos países têm adotado sistemas de acreditação neste contexto 

de avaliação e regulação e da internacionalização da Educação Superior e os países europeus, 

a exemplo de Portugal, tem usado essa prática como alternativa de garantia de qualidade das 

instituições e cursos da Educação Superior.  

Com alguma frequência, os conceitos de “acreditação”, “creditação” e, inclusive, 

“avaliação”, quando aplicados aos cursos, são referidos sem grande precisão conceitual, 

originando algumas ambiguidades e, consequentemente, certas sobreposições no exercício das 

atividades que lhes correspondem. 

Neste sentido, torna-se necessário um esforço de clarificação que possibilite o 

entendimento comum que se tem de cada um dos conceitos. Começando pelo termo 

“acreditação”, a primeira distinção a fazer é que pode estar em causa uma “acreditação 

acadêmica” ou uma “acreditação profissional”. Para Simão, Santos e Costa (2003), a 

acreditação acadêmica consiste em certificar o funcionamento de diversos cursos, mediante o 

cumprimento de um conjunto de requisitos. O processo de acreditação acaba por coincidir 

com a aprovação dos cursos pelos órgãos institucionais competentes e consequente “registro” 

ou autorização de funcionamento desses cursos. Tanto a aprovação dos cursos quanto, 

especialmente, o seu “registro” posterior depende da satisfação de um conjunto de requisitos 

de natureza diversa. 

Assim sendo, o conceito de acreditação está sempre associado à ideia de uma 

apreciação apriorística do cumprimento desses requisitos. Quer isto dizer que a acreditação 

envolve um compromisso mútuo entre instituições proponentes e o Ministério da Educação, 
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estabelecido a priori, cabendo às instituições o cumprimento progressivo desses requisitos e 

ao Ministério a responsabilidade de ir verificando o cumprimento desse compromisso ao 

longo do tempo (SIMÃO; SANTOS; COSTA, 2003). 

A acreditação profissional está ligada à expectativa de desempenhos pessoais de 

natureza profissional que incidem sobre cursos em termos de contemplar todos os diplomados 

por esses cursos ou sobre cada um dos diplomados em particular. Esta acreditação 

profissional de cursos é feita, geralmente, por Ordens profissionais às quais o Estado outorgou 

capacidade legal para o efeito. Quanto ao conceito de “Creditação”, originária do inglês 

creditation, corresponde a uma referência necessária ao processo de acreditação acadêmica. 

Se esta última garante apenas uma expectativa de realização de cursos em condições que 

justificaram a autorização do seu funcionamento, torna-se necessário comprovar a 

consistência da qualidade das atividades realizadas através de uma avaliação com indicadores 

de desempenho. É esta a grande diferença da creditação que resulta de uma avaliação de 

desempenho e como tal suporta-se em indicadores de realização. Essa avaliação diz respeito à 

qualidade dos cursos ministrados e é desenvolvida pelos sistemas nacionais de avaliação da 

educação superior de diversos países. 

Por essa razão é desejável que as atividades de avaliação decorrentes desse sistema se 

articulem com as entidades que exercem as competências de acreditação profissional desses 

cursos. 

Dessa forma ficam mais claros esses termos: acreditação acadêmica, acreditação 

profissional e acreditação, o papel que cada um desempenha e as competências de cada um no 

exercício e desenvolvimento de suas atividades.  

Há outros autores que também discutem a questão da acreditação. Para Chaparro 

(2010), para estabelecer e generalizar a prática de internacionalização é preciso desenvolver a 

acreditação de programas acadêmicos e o processo de reconhecimento mútuo de títulos 

universitários com possibilidades de comparabilidade. Para o autor, esses dois processos são 

indispensáveis no contexto das “Estratégias de Internacionalização das Universidades”, mas 

são totalmente diferentes. O primeiro é um processo eminentemente acadêmico, desenvolvido 

pelas agências nacionais de acreditação de cada país; o segundo é um processo basicamente 

governamental, por meio do qual os Ministérios da Educação ou a autoridade competente 

reconhecem a validade de um título acadêmico emitido por uma IES de outro país. Ainda para 

o autor, surge desse processo uma dimensão que é a mobilidade dos estudantes e de 

professores entre os países. Mas, para participar desses programas de intercâmbio acadêmico, 

um dos principais requisitos é ter um sistema de acreditação vigente e, por essa razão, é que a 
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acreditação está se tornando requerimento para que um título acadêmico tenha aceitação além 

fronteiras nacionais.  

Também Dias Sobrinho (2005) se refere à acreditação, afirmando que é uma tendência 

mundial. Caracteriza-se, segundo ele, como processos crescentemente padronizados, 

globalizados, transnacionais e objetivos: 

 

A justificativa geralmente dada a esse modelo se baseia na crescente globalização, 

internacionalização e transnacionalização da educação superior, fenômeno este que 

passa a exigir critérios mínimos de qualidade, parâmetros internacionais, 

mecanismos que facilitem a modalidade estudantil e os intercâmbios de 

pesquisadores (DIAS SOBRINHO, 2005b, p. 9).  

 

Para este autor a Acreditação é um conceito e uma prática relativos à garantia de 

qualidade. É certificar se uma instituição, um curso ou um programa tem qualidade com base 

em critérios e padrões externa e previamente estabelecidos. Além de certificar se a 

instituição/curso/programa cumpriu as exigências pré determinadas por agências externas, 

identifica as “boas práticas” e os cursos/instituições de boa reputação, ajuda a criar normas e 

critérios para os processos de aceitação e transferência de créditos, facilita a mobilidade 

estudantil e os intercâmbios de pesquisadores (DIAS SOBRINHO, 2008). 

 

 

4.3 TENDÊNCIAS INTERNACIONAIS: HOMOGENEIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 

 

 

Pouco a pouco a Educação Superior se transforma em um bem mundial de interesse 

global, criando interlocutores públicos e privados que ultrapassam a representação oficial das 

nações (DIAS SOBRINHO, 2005b). 

Para Qiang (2003), há muitas razões que demonstram a importância que, cada vez 

mais, adquire a internacionalização da Educação Superior. De um lado, os requisitos 

acadêmicos e profissionais refletem as demandas das sociedades globalizadas ao requererem 

não somente os conteúdos básicos de determinada profissão ou ciência, mas também 

multilinguismo e atitudes e habilidades interculturais; por outro lado, o nível de 

especialização em pesquisa e a magnitude dos investimentos, indispensáveis para alguns 

campos da ciência, exigem esforços colaborativos e cooperação internacional intensiva. 

Ainda para Qiang (2003), além desses fatores, a absorção de alunos estrangeiros tem 

sido um elemento muito importante não só para as instituições, mas também para as 
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economias de alguns países. Neste contexto, há um estudo de Marginson (2007) que mostra 

que a Austrália se encontra em um dos primeiros lugares entre os países receptores de alunos 

de Educação Superior com ingressos anuais que superam os 11 bilhões de dólares  

Um exemplo de construção de um programa de reforma da Educação Superior que 

resultou da globalização e da internacionalização da Educação Superior é a UE e o Processo 

de Bolonha. A Declaração de Bolonha, um compromisso firmado em 1999 por 46 países, é o 

fenômeno mais expressivo de internacionalização que hoje ocorre na Europa e talvez mesmo 

no mundo inteiro. Os principais objetivos desse programa são: adaptar os currículos às 

demandas e às características do mercado de trabalho, promover a flexibilidade, transferência 

e reconhecimento de créditos e títulos, permitindo maior mobilidade estudantil, e tornar mais 

atrativa a Educação Superior no mercado global, levando a uma Europa mais competitiva em 

relação ao resto do mundo e, principalmente, em relação aos Estados Unidos e Japão. 

Verifica-se um esforço crescente de internacionalização e convergência da Educação Superior 

europeia e, antes mesmo da Declaração de Bolonha, havia alguns programa criados pela UE 

que já tinham esses objetivos ligados à integração e internacionalização da Educação 

Superior, como resposta às demandas da globalização. São eles: o programa European Action 

Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS), que se dedica a fortalecer a 

pesquisa e a docência e a promover a mobilidade dos estudantes; o SOCRATES, que foi 

criado pelo Parlamento Europeu na lógica do Tratado de Maastricht e que representava uma 

ampliação do ERASMUS cuja finalidade era desenvolver a dimensão europeia em educação, 

ampliar as cooperações interinstitucionais, facilitar a mobilidade dos estudantes e professores, 

melhorar a compreensão geral dos problemas, estabelecer mecanismos de reconhecimento 

mútuo de diplomas. Não se trata apenas de comparar, catalogando uma série de ações 

isoladas, mas de estudar soluções para os problemas que interessam a uma análise de relações 

de princípios universais. 

 

Sobre os princípios políticos dos sistemas nacionais, ter-se-á de admitir um conjunto 

de outros com caráter supranacional que elucidem, inspirem e coordenem o 

progresso geral da humanidade. Esse, um novo pressuposto, não já científico, mas 

de filosofia e ação política internacional. (LOURENÇO FILHO, 2004, p. 27) 

 

As modificações foram profundas e as formas de conceber e organizar a universidade 

são hoje traduzidas em grande parte por essas políticas ligadas à internacionalização da 

Educação Superior que alteram o significado, o modelo, a função e a missão das IES. 
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Para controlar esse estágio de mudança de concepção de universidade, implantar e 

consolidar com eficácia a nova ordem entre Estado, sociedade e o modelo de Ensino Superior 

pretendido, os diferentes governos, sob a orientação de diretrizes internacionais, passaram a 

instituir mecanismos de regulação cujo destaque, de modo geral, vem recaindo sobre os 

processos de avaliação externa das IES e dos cursos de graduação e de pós-graduação. 

Vivenciava-se, assim, um processo de padronização das políticas e estratégias de 

diferenciação dos tipos de ensino e diversificação das fontes de financiamento. 

A internacionalização da Educação Superior é vista como a resposta de um país ao 

fenômeno de globalização e, ao mesmo tempo, o respeito às individualidades (QIANG, 2003). 

Knight (2010, p. 2) descreve a internacionalização como “o processo de integrar uma 

dimensão internacional, intelectual e/ou global aos objetivos, funções (ensino, pesquisa, 

extensão) e distribuição de Educação Superior”. 

A internacionalização em diversos países é utilizada para alcançar metas 

institucionais, tais como a melhoria da qualidade ou reestruturação de serviços e sistemas 

educacionais, mas é também um esforço sistemático que faz com que a Educação Superior 

seja mais receptiva aos requisitos e desafios relacionados à globalização da sociedade, 

economia e mercado de trabalho. Neste sentido, a ideia de internacionalização aparece como 

uma resposta da Educação Superior à globalização com tendência a uma homogeneização de 

critérios, de “standards” acadêmicos e qualidade  (ROQUE NETO, 2010). 

Portanto, na atualidade, a concepção de universidade, pela visão do sistema de 

Educação Superior, não pode ser compreendida longe das macropolíticas que lhe dão 

sustentação e que só podem ser ensaiadas a partir da análise das grandes transformações 

protagonizadas pelo processo de globalização. 

Na América Latina o interesse pelo estudo das políticas relacionadas à Educação 

Superior sob a ótica da internacionalização da educação nasce, tomando como referência 

outras realidades de outros países, apenas nos anos 90. Durante muito tempo a discussão 

sobre a Educação Superior limitava-se geralmente aos âmbitos nacionais, mas, nos últimos 

anos, a discussão científica da Educação Superior tem sido influenciada enormemente pela 

literatura contemporânea da Europa e dos Estados Unidos. 

Grupos de estudiosos na América Latina têm tentado formular um projeto de políticas 

internacionais de Educação Superior. Klein e Sampaio (1996) focalizam as principais 

mudanças que ocorreram nos sistemas de Educação Superior em cinco países da América 

Latina (Argentina, Chile, Colômbia, Brasil e México) e dão ênfase aos ciclos de expansão da 

Educação Superior, verificadas na América Latina, e à administração dessa expansão, via 
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financiamento, e como foram elaboradas as políticas para a área nos últimos 20 anos. A 

conclusão é que a expansão dos sistemas de Educação Superior foi acompanhada por uma 

diversificação institucional e que os sistemas passam a constituir-se por um conjunto de 

instituições que se diferenciam tanto em seu formato organizacional como em sua natureza 

administrativa, apontando para a necessidade de que os problemas de cada país e de cada 

instituição podem também ser tratados de maneira diferenciada. 

Em relação à avaliação nesses países, tem havido uma iniciativa de debater esse tema, 

considerando cada realidade específica, embora os autores detectem surgimento de focos de 

resistência importantes no interior da própria universidade, representados tanto por grupos de 

orientação corporativista como por segmentos da elite acadêmica. 

 

A resistência do movimento docente à implantação de um sistema de avaliação tem 

sido uma constante em todos os países da América Latina. A razão disto é que a 

avaliação supõe uma diferenciação em termos de qualificação e de salários que está 

em desacordo com o princípio de isonomia e homologação salarial defendido pelos 

sindicatos e associações docentes. (KLEIN; SAMPAIO, 1996, p. 98) 

 

As autoras referem-se também a problemas internos comuns a todos os países como 

expansão desordenada através da proliferação de instituições privadas de baixa qualidade e a 

incapacidade do sistema para atender as necessidades de uma economia competitiva em 

constante mudança. Fazem também alusão à crise fiscal do Estado e, ao lado de que, em um 

contexto de escassez generalizado de recursos, o Estado se encontra impedido de atender as 

demandas dos diferentes setores inclusive da universidade.  

Um outro estudo da Educação Superior na América Latina, realizado por Durham (1996), 

nesses cinco países, evidencia uma tendência de homogeneização e uniformização entre os 

sistemas de Educação Superior dos diversos países e, assim, como no passado, pode-se encontrar 

em todos os países os mesmos problemas e alternativas semelhantes. 

 

Em geral os sistemas parecem ter origem num jogo combinatório entre a tradição 

comum e problemas semelhantes dos sistemas, onde os governos parecem operar 

com um número limitado de opções políticas [...] As políticas públicas parecem ser 

constituídas de uma seleção diferente para cada país, a partir de um mesmo 

repertório de alternativas. Assim, a combinação diversa dos mesmos elementos e 

mecanismos de transformação cria diferentes sistemas que parecem constituir-se em 

variações sobre um mesmo tema [...] (DURHAM, 1996, p. 10) 

 

A autora refere-se também a uma crise de qualidade da Educação Superior na América 

Latina e fatores endógenos e exógenos ao sistema se combinam para um diagnóstico dessa crise. 

Para ela, os principais problemas são a ausência de mecanismos adequados de acreditação pública 
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das instituições nascentes que têm tornado possível a proliferação de novos estabelecimentos e a 

crise de financiamento do ensino público que provém do seu crescimento absoluto e relativo. 

Continuando suas reflexões, a autora atribui, ainda, como fatores dessa crise, a complexidade 

crescente das funções de universidade que leva a uma contenção dos gastos públicos e a tendência 

a haver uma imposição de medidas externas e simultaneamente a luta pela concessão de maior 

autonomia administrativa às instituições.  

As propostas de avaliação aparecem com dois sentidos bem distintos, mas não 

excludentes: em um deles, a avaliação é entendida como instrumento corretivo e serve de base 

para adoção de medidas de reestruturação do sistema dentro das próprias instituições; em outro, a 

avaliação identifica fatores da eficiência e produtividade das instituições numa perspectiva 

comparada entre os países (DURHAM, 1996, p. 9-10). 

Neste contexto de crise referido, a avaliação constitui-se como tema central das políticas 

governamentais dos países da América Latina. De um modo geral, a Educação Superior se encontra 

entre duas perspectivas de avaliação: uma que começa a avaliar a Educação Superior a partir da uma 

lógica de caráter externo que se aproxima da regulação em função dos custos altos e de má 

qualidade dos serviços oferecidos e outra que se aproxima mais da autonomia universitária e 

melhoria institucional através de processos internos. Em relação a essa última perspectiva: 

 

A avaliação só se torna um instrumento eficaz para a melhoria do sistema se 

provocar uma reação nas universidades. De nada serve identificar deficiências se o 

próprio sistema não dá instrumentos para superá-las. É através da mobilização de 

diversos setores e grupos em torno de seus interesses que a universidade afirma o 

princípio da sua autonomia. Caso contrário, os processos de avaliação não têm eco, 

porque eles tendem a tornar-se procedimentos meramente burocráticos. (KLEIN; 

SAMPAIO, 1996, p. 95) 

 

Em um contexto da Educação Superior da América Latina, onde aos poucos se 

estabelecem e generalizam práticas de internacionalização, é preciso desenvolver um processo 

de reconhecimento mútuo entre os sistemas nacionais.  

Neste sentido começam a surgir programas voltados a apoiar a mobilidade estudantil 

entre as universidades dos países ibero-americanos, mas para participar destes programas de 

intercâmbio acadêmico, um dos principais requisitos é ter um sistema de acreditação vigente.  

O Mercosul é um exemplo de integração entre quatro países – Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai – e seus respectivos Ministros de Relações Exteriores. Tem seu marco 

histórico no Tratado de Assunção, firmado em 26 de março de 1991, que prevê, em seu artigo 

I, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os “Estados” que fazem parte 

do Mercosul, o que implica tanto na liberdade de estabelecer atividades econômicas em 
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qualquer lugar do espaço comum como na possibilidade de circulação do fator humano neste 

espaço (ROQUE NETO, 2010). A educação passa a ser considerada como um elemento 

dinamizador e catalizador do desenvolvimento de integração econômica e cultural do bloco 

do Mercosul. 

Para garantir o cumprimento e o desenvolvimento de ações de integração dos diversos 

sistemas educacionais foi criado um Setor Educacional do Mercosul. Este grupo assumiu a 

missão de elaborar uma proposta de organização de um sistema de acreditação de instituições 

e cursos, como já foi referido, que permitisse o “reconhecimento” dos títulos de graduação 

que culminou na criação de dois mecanismos regionais de acreditação: o MEXA e a ARCU-

SUR. 

O MEXA foi um mecanismo experimental e procurou estabelecer bases comuns entre 

os diversos cursos e iniciou um processo de homogeneização de currículos, mas esta política 

foi deixada de lado em função da grande disparidade entre as titulações existente na região 

(ROQUE NETO, 2010). Além disso, os países participantes não possuíam uma Agência 

Nacional de Acreditação para acreditar os cursos de Agronomia, Engenharia e Medicina e, 

desse modo, constituíram-se Comissões ad hoc para esse fim. Este projeto experimental levou 

a pensar-se num mecanismo que tivesse caráter definitivo, no caso o ARCU-SUR, que 

garantisse e certificasse a qualidade acadêmica aos cursos de graduação, facilitasse a 

movimentação de estudantes e professores entre as instituições, agilizasse os processos de 

reconhecimento de títulos ou diplomas universitários e elaborasse critérios comuns de 

qualidade, no âmbito do Mercosul, respeitando as legislações de cada país e a autonomia das 

instituições universitárias (ROQUE NETO, 2010).  

Foram designadas as Agências Nacionais de Acreditação (ANA) como responsáveis 

pelo processo ARCU-SUR que, segundo o autor, devem ser instituições de direito público, 

devem ser colegiadas e oferecer garantia como procedimentos adequados às boas práticas 

internacionais. Embora o ARCU-SUR se constitua num processo definitivo, a incorporação de 

cursos para acreditação é gradual. Até 2010 os cursos convocados foram: Veterinária, 

Arquitetura, Odontologia e Engenharia. O processo de acreditação regional que está sendo 

implantado no âmbito do Mercosul está ainda em construção e, de acordo com Roque Neto 

(2010), permite trazer avanços de qualidade em sua perspectiva internacional à medida que 

avance em suas experiências. 

Uma outra pesquisa internacional que compara a Argentina e Austrália (MOLLIS; 

MARGINSON, 2007) dá ênfase à avaliação universitária, incluindo a garantia de qualidade, e 

demonstra que esse campo está estruturado pelo poder e conflito e determinado por 



79 

 

indicadores numéricos de desempenho e estabelecimento de “ranking”. Na reconstituição e 

comparação da evolução das práticas avaliativas na Argentina e Austrália, os autores se 

referem a um enfoque neoliberal comum de avaliação, caracterizado por formas centrais de 

avaliação que têm dado margem ao crescimento de um estilo gerencial de negócios e 

consequente redução da diversidade e independência acadêmica, tendo como suporte as 

agências globais tais como o Banco Mundial. Para os autores, políticas e práticas de avaliação 

são usadas para fazer avançar essas agendas neoliberais, muitas vezes em contradição com as 

tradições nacionais na Educação Superior. No entanto, ainda segundo eles, algumas práticas 

de avaliação universitária conseguem ser usadas para facilitar reflexões internas dentro das 

unidades acadêmicas em direção dos objetivos educacionais.  

Os autores evidenciam conexões entre práticas de avaliação e um relacionamento de 

poder entre o Estado e as instituições e, nesse sentido, enfatizam o potencial ambíguo da 

avaliação que se movimenta entre existência de práticas corporativas e padronizadas de 

avaliação externas, em função das exigências do mercado internacional alicerçadas no 

exercício do conflito e do poder (heteronomia) e, paralelamente, a existência de práticas que 

denotam uma maior valorização da identidade distintiva e originalidade de cada instituição 

(autonomia), com a participação dos sujeitos envolvidos no processo: 

 
Neste contexto, nós podemos começar a repensar a visão de cada agência 

internacional como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em qualquer 

lugar, a avaliação se situa entre a heteronomia produzida pelas políticas de regulação 

e suas agências de monitoramento e a autonomia das instituições suportadas pelos 

atores, os únicos sujeitos capazes de assumirem o controle perante os conflitos neste 

campo, a fim de melhorarem suas instituições. (MOLLIS; MARGINSON, 2007, p. 

328) 

 

O quadro conceitual dos autores embasa a forma de análise de diferenças e 

semelhanças nas adaptações europeias e latino-americanas e reforça a significância e poder de 

espaços locais que entram em tensão e se contrapõe às tendências dominantes. 

Um outro estudo (BRENNAN; SHAH, 2000) observa que quase todos os países da 

Europa têm estabelecido sistemas nacionais de avaliação para a garantia da qualidade da 

Educação Superior. Essa necessidade da avaliação é causada, como nos outros países da 

América Latina, pela expansão e diversificação do sistema em termos de criação de novas 

instituições, tipos de instituições, programa e estudantes, assim como em razão dos custos 

elevados do Ensino Superior. Os autores também se referem às questões de poder que estão 

associadas aos processos avaliativos e às relações existentes entre a Educação Superior e o 

Estado. Para eles, esses sistemas de avaliação têm sido largamente patrocinados pelo Estado e 
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têm dado passos significativos na direção de uma maior valorização interna e autonomia 

institucional. Tem havido tentativa de se dar prioridade aos contextos nacionais e 

institucionais e, mesmo nesse âmbito, os autores afirmam que as questões de poder e valores 

continuam presentes. Para os autores, essa prioridade dos valores intrínsecos constitui um 

desafio, considerando que os valores extrínsecos da sociedade e da economia têm tido grande 

peso na vida acadêmica institucional.  

O estudo de caso realizado pelos autores demonstra que as duas tendências de 

avaliação, interna e externa, aparecem claramente nos 14 países estudados: 

 

Alguns destes estudos de caso são claramente uma resposta direta às exigências de 

agências externas de qualidade; outros são em resposta a necessidades institucionais 

muito específicas. Mas, em muitos casos, considerações internas e externas 

interagem umas com as outras através de formas institucionais de abordagens e 

experiências. (BRENNAN; SHAH, 2000, p. 7) 

 

Estrela e Simão (2003) fizeram um estudo comparativo sobre as práticas de avaliação 

do ensino universitário em oito países europeus (Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Grã-

Bretanha, Itália, Noruega e Portugal) a partir da informação recolhida no projeto Evaluation 

and Self Evaluation of Universities in Europe (EVALUE), de 1996-1998. Entre muitos 

aspectos, o projeto analisa os modelos de avaliação adotados nos diversos países envolvidos e 

procura perceber, a partir dos contextos locais, as características desses modelos de avaliação. 

Os estudos centram-se sobre as iniciativas de avaliação externas e internas, oficiais ou 

iniciativas individuais que coexistem nas universidades-alvo. Destaca-se a partilha de 

experiências internacionais e a recolha de elementos caracterizadores da situação de cada um 

dos países em termos de dispositivos e iniciativas de avaliação, a construção de base de dados 

e a comparação entre as realidades. 

As conclusões gerais deste projeto, segundo Estrela e Simão (2003), apontam para a 

necessidade de uma crescente autonomia das instituições e valorização das avaliações locais 

internas, considerando que, cada vez mais, os processos de controle e inspecção por entidades 

externas sejam vistas como uma intromissão. Para os autores, deve haver criação de 

mecanismos de participação interna e formas de discussão e reflexão em torno da avaliação e 

isso mostra que poderá estar existindo uma tendência de uma avaliação pluralista e 

contextualizada. Por outro lado, para responder às exigências de autonomia por parte das 

instituições e de responsabilização e prestação de contas por parte dos poderes instituídos e 

sociedade em geral, assistiu-se ao surgimento de sistemas de avaliação em que a avaliação 
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interna é completada pela avaliação externa por pares (STARAPOLI, 1990), permitindo um 

olhar externo mais distanciado das instituições.  

A lógica “autoavaliação precede a avaliação externa” parece ser comum nos modelos 

tradicionais europeus, o que se pode verificar na análise de diferentes adaptações e 

abordagens desses modelos mais tradicionais de acordo com esse projeto EVALUE. A 

conjugação das duas etapas nos sistemas de avaliação – interna e externa – decorre de uma 

valorização crescente da avaliação interna e da necessidade de responder perante diversos 

fatores de ordem econômica, política, social e cultural (SIMONS, 1993), o que fez que os 

desenhos avaliativos mais defendidos fossem aqueles que permitem dar respostas às 

exigências de autonomia e às exigências de responsabilização social, categorias que deixam 

de ser mutuamente exclusivas para se tornarem complementares (CLÍMACO, 1992). Parece, 

pois, que deverá haver um equilíbrio entre essas duas etapas avaliativas para que a instituição 

não se sinta ameaçada por pressões externas, mas simultaneamente assuma a avaliação como 

um processo de responsabilização e desenvolvimento institucional.  

Um estudo de Rhoades e Sporn (2002) que trata do controle da qualidade na Europa e 

nos Estados Unidos mostra que conceitos de qualidade associados à gestão estratégica têm 

sido emprestados dos Estados Unidos e adaptados à Educação Superior europeia. O quadro 

conceitual utilizado pelos autores para análise desta questão é a teoria institucional de 

Dimaggio Powell e Scott (1991) e Meyer e Scott (1983) apud Rhoads e Sporn (2002) a qual 

identifica mecanismos pelos quais sistemas organizacionais tornam-se cada vez mais 

parecidos (isomórficos) em suas políticas e estruturas formais. Os autores consideram tal 

teoria particularmente adequada para o estudo de relações entre países industrializados já que, 

de acordo com essa teoria, as organizações procuram manter uma paridade entre suas práticas 

e aquelas vistas como legítimas em termos de normas e valores dominantes – o ambiente 

normativo. Os processos profissionais são um mecanismo normativo-chave: o estado-da-arte 

das práticas são disseminadas por associações profissionais, conferências e periódicos, bem 

como pela circulação dos profissionais da educação formal e modalidade na carreira. O 

Estado representa um mecanismo de controle por meio do qual práticas desejáveis são 

identificadas na política e na legislação. Finalmente, para os autores, há um processo 

mimético, no qual as organizações imitam as práticas de outras organizações tidas como bem 

sucedidas e isso aponta para a tendência de adoção de critérios padronizados e homogêneos 

no campo da avaliação.  

Um outro estudo (SANTIAGO et al., 2003) discute os modelos de Governo, 

gerencialismo e avaliação institucional nas universidades e enfatiza que as formas de 
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organizar as atividades nas universidades encontram-se numa encruzilhada de tensões: por um 

lado, as forças homogeneizadoras das ações que são apresentadas como imperativos técnicos 

e estratégicos de gestão e, por outro, as lógicas das ações conectadas com uma grande 

diversidade de variáveis humanas, sociais e políticas, presentes nos processos de decisão e 

gestão acadêmica e administrativa. Os autores concluem que há um predomínio de 

instrumentos e práticas de gestão típicas das organizações empresariais que interferem no 

papel dos investigadores e que entram em contradição com a lógica do trabalho acadêmico 

tradicional. O predomínio desta orientação, que os autores chamam de perspectiva adaptativa, 

tem como corolário lógico a uniformização (implícita ou explícita) de estilos e práticas de 

gestão. Os autores apontam a necessidade de se prestar atenção à segunda orientação 

normalmente minoritária (perspectiva reconstrutiva) que assume as universidades como 

instituições heterogêneas e bastante diversificada, surgindo nesse contexto a avaliação 

institucional como um dispositivo para garantir formas de responsabilização coletivas e de 

relevância institucional e social.  

A tentativa de todos estes estudos é ampliar o debate sobre a avaliação da Educação 

Superior e pensar nessa questão no contexto nacional e internacional, primeiro na América 

Latina e depois numa perspectiva mundial abrangendo também os Estados Unidos e, 

principalmente, a Europa. Todos os estudos tratam da evolução e dinâmica dos desafios da 

Educação Superior no mundo e mostram a avaliação como tema prioritário como garantia de 

qualidade da Educação Superior. 

O objetivo destes estudos internacionais é realizar troca de boas práticas avaliativas, 

promover a cooperação internacional através de redes de intercâmbio entre os países para 

alcançarem sistemas de avaliação efetivos e eficientes. 

Para Afonso (2000), estes percursos podem caracterizar-se, genericamente, por um 

crescente controle nacional sobre os processos avaliativos, uma imposição cada vez maior por 

uma uniformidade de estilos, práticas e objetivos e um aumento de frequência das ações de 

avaliação com consequente alargamento do seu campo de intervenção. 

Ainda para o autor, as práticas comparadas de avaliação nos diversos países podem ser 

fundamentadas, tendo como base um determinado quadro de intelegibilidade: 

 

A situação específica de alguns países como os Estados Unidos e Inglaterra mostra 

ter relações (complexas e contraditórias) com outras mudanças de natureza política e 

econômica no sistema mundial e estas, por sua vez, não podem deixar de ser 

acionadas para a compreensão das especificidades e dos contextos nacionais. 

(AFONSO, 2000, p. 62) 
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Estas são, em síntese, as tendências internacionais de avaliação educacional que 

parecem de algum modo também ser seguidas pelo Brasil e por Portugal, através da 

apresentação de propostas que procuram considerar o processo na sua totalidade, abrangendo 

os dois modelos de avaliação e as duas tendências internacionais até aqui estudadas. 

A seguir discute-se o caso brasileiro, iniciando pela apresentação de um breve 

panorama de Educação Superior neste país. 
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5 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: EXPANSÃO, NATUREZA 

E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais e ocupa uma área territorial de 

8.514.876 Km²; é o país mais extenso da América Latina, o 3º das Américas e o 5º do mundo, 

perdendo apenas para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Tem 190 milhões de 

habitantes (o 5º maior contingente populacional do mundo); é a maior economia latino-

americana e a 9ª maior economia do planeta, tonando-se um líder dos países em 

desenvolvimento. 

Quanto à forma de governo, o Brasil passou do Império para a República e passou um 

longo período de regime militar devido ao Golpe de 1964
22

, permanecendo, assim, durante 20 

anos, antes de retornar à democracia. Durante esse período o país foi governado por Ministros 

Militares rígidos e, assim como ocorreu um grande progresso na economia brasileira, 

processou-se também um agravamento dos problemas sociais configurando um país de 

grandes contrastes, sendo mencionado, muitas vezes, a existência de dois “Brasis” dentro do 

Brasil. Na década de 80 teve início a redemocratização do país com reflexos positivos para a 

população em geral.  

A forma de Governo do Brasil é uma República Federativa Presidencialista, 

constituída pela união indissociável de 26 Estados-membros
23

, divididos em 5.565 municípios 

e por um Distrito Federal, onde se situa a capital da República – Brasília, sede do Governo. 

Os Estados são entidades subnacionais autônomas (autogoverno, autolegislação e 

autoarrecadação) dotados de Governo e Constituição própria que, juntas formam a República 

Federativa do Brasil. O Presidente da República é o chefe do Estado e nomeia os Ministros 

que o auxiliam no Governo. 

 

                                                 
22

 O golpe de 1964 aconteceu em 31/03/64, quando o comandante do 2º Exército enviou uma carta ao Presidente 

da República exigindo a sua renúncia. Em 01/04/1964, o então Presidente João Goulart foi deposto, assumindo 

temporariamente a Presidência o chefe do Congresso. A partir de então, a imprensa foi censurada, militares 

foram presos, mandatos políticos foram cassados e deu-se início a revogação de diversos atos que reformularam 

totalmente a Constituição Nacional. 

 
23

 Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins.  

 

http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Acre/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Alagoas/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amapa/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Amazonas/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Ceara/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/EspiritoSanto/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Goias/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Maranhao/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrosso/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrossoSul/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MinasGerais/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Para/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Paraiba/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Parana/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Pernambuco/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Piaui/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RiodeJaneiro/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoNorte/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/RioGrandedoSul/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Rondonia/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Roraima/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SantaCatarina/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/SaoPaulo/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Sergipe/
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Tocantins/
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Em relação à Educação, a Constituição Federal e a LDB determinam que o Governo 

Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem gerir e organizar, em regime de 

colaboração, seus respectivos sistemas de ensino (Artigo 8º da LDB, nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996), constituindo o chamado Pacto Federativo. 

No contexto da globalização e da internacionalização do capital, a educação no Brasil 

surge como grande influenciadora no desenvolvimento econômico e social do país. A 

educação é considerada não apenas um direito do cidadão, mas um patrimônio estratégico do 

país e uma ferramenta indispensável para o seu crescimento. A perspectiva de 

desenvolvimento social e econômico, com ênfase na educação, tem sido, cada vez mais, 

objeto de interesse e de estudos por parte de economistas e estudiosos que defendem a 

educação como uma forma de investimento que produz benefícios de ordem social e 

econômica não só em nível individual, mas também do bem estar coletivo. É também uma 

perspectiva que tem suscitado interesse em um país como o Brasil que enfrenta dificuldades 

para colocar-se no cenário internacional como gerador de renda e produtor de conhecimento 

(IOSCHPE, 2004; NUNES, MARTIGNONI, CARVALHO, 2004). Nesse contexto é 

necessário melhorar o perfil da educação, incluindo a Educação Superior, considerando que a 

motivação para os investimentos em capital educacional são os impactos que incrementos 

desse capital educacional têm sobre os diversos aspectos do desenvolvimento socioeconômico 

do país.  

A Educação Superior no Brasil tem tido um papel importante, neste contexto, tendo no 

setor privado o principal propulsor na ampliação das matrículas nesse grau de ensino. O 

sistema brasileiro é muito heterogêneo e, ao lado de algumas universidades que tem padrões 

altíssimos e que ainda mantêm suas funções tradicionais de formação, produção e socialização 

de conhecimentos com elevada qualidade, prolifera um grande número de IES não 

universitárias com qualidade muito baixa e com estruturas diferenciadas, normalmente 

faculdades privadas que operam na linha de absorção de demandas específicas de mercado. A 

Tabela 1 mostra o crescimento da demanda e a evolução das matrículas do Ensino Superior no 

Brasil, de 1980 a 2008, com preponderância do setor privado: 
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Tabela 1 - Evolução das matrículas do ensino superior por dependência administrativa - Brasil 

1980-2008 
 

ANO 
ALUNOS MATRICULADOS 

Instituições Públicas Instituições Privadas Total 

1980     492.232     885.054 1.377.286 

1990     578.625     961.455 1.540.080 

1995     700.540 1.059.163 1.759.703 

2000     887.026 1.807.219 2.694.245 

2002 1.051.655 2.428.258 3.479.913 

2004 1.178.328 2.985.405 4.163.732 

2006 1.209.304 3.467.342 4.676.646 

2007 1.240.968 3.639.413 4.880.361 

2008 1.273.965 3.806.091 5.080.056 

Fonte: Dados do MEC-INEP. <www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse>. 

 

A crise dos anos 80 marcou uma certa estagnação e até significativa redução das 

matrículas do Ensino Superior, sobretudo nas instituições privadas, conforme mostra a Tabela 

1, por uma série de problemas decorrentes da crise financeira internacional, que levou a uma 

drástica redução de disponibilidade de recursos e um distanciamento entre governo e 

instituições de ensino. Em relação à universidade pública, a democracia passou a reafirmar-se 

no Brasil e o direito de escolha dos dirigentes universitários, com eleição direta para reitor, 

tornou-se uma prática. Entretanto, com a redução dos custos financeiros, a universidade 

pública fica num estado de quase abandono. Na época, destacou-se a árdua luta da 

comunidade universitária, principalmente dos professores que procuraram mobilizar a 

sociedade e os governantes para os problemas enfrentados (SAMPAIO, 2000). 

A partir dos anos 90, principalmente a partir de 1994, o governo Fernando Henrique, 

alicerçado em medidas de caráter quantitativo, institucional e legal, deflagrou um conjunto de 

mudanças que impulsionaram o Ensino Superior para números jamais vistos no país, como se 

pode constatar na Tabela 1. Como se observa, de 2000 a 2008 o número de matrículas do 

Ensino Superior, em instituições privadas cresceu 210% e em instituições públicas 145%.  

Entre as justificativas desse crescimento, além do que já foi apontado, estão aquelas 

citadas por Nunes, Martignoni e Carvalho (2004): 1) o aumento de pessoas com o ensino 

médio completo que acabou tendo consequências na expansão de matrículas do Ensino 
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Superior; 2) forte demanda por mais escolarização do Ensino Superior como pré-requisito de 

bons salários e manutenção de emprego; 3) a expansão do Ensino Superior que elevou as 

oportunidades de acesso; 4) a estabilização da economia, a partir de 1994, que possibilitou a 

realização de um melhor planejamento por parte das famílias e dos estudantes para o custeio 

da Educação Superior a médio prazo (NUNES; MARTIGNONI; CARVALHO, 2004, p. 14). 

O crescimento da Educação Superior, nesse período, constatado na Tabela 2, está 

diretamente ligado ao aumento de pessoas com o ensino médio completo, o que está coerente 

com a argumentação de Nunes, Martignoni e Carvalho (2004) ao se referir às justificativas 

desse crescimento. 

 

Tabela 2 – Evolução do número de matriculados por nível de ensino no Brasil - 1991-2008 

ANO 
ALUNOS MATRICULADOS 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Superior 

1991 29.203.000 3.770.000 1.565.000 

1995 32.643.000 5.313.000 1.759,703 

2000 33.311.000 7.513.576 2.694.245 

2005 33.529.827 9.032.320 4.133.156 

2008 32.086.700 8.366.100 5.080.056 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do MEC/INEP. 

 

Como se pode observar, no ano de 1995, havia 5.313.000 alunos matriculados no 

ensino médio e, em 2005, esse número passou para 9.032.320, um percentual de aumento de 

70%, o que coincidiu com a expansão das matrículas do Ensino Superior nesse período. É 

importante verificar que entre 2005 e 2008 o número de matrículas do ensino médio baixou 

(passou de 9.032.320 para 8.366.100), o que impactou diretamente nas matrículas do Ensino 

Superior, verificando-se um menor crescimento das matrículas, em relação ao período 

anterior
24

, e entre 2005 e 2008 o número de matrículas no Ensino Superior, conforme  a 

Tabela 2, passou de 4.133.156 para 5.080.056, enquanto que no período anterior (de 2000 a 

2005) passou  de 2.694.245 para 4.133.156. 

 

 

                                                 
24

 De acordo com os dados do SEMESP, o número de matrículas até 2004 cresceu 16% ao ano e, de 2004 a 

2008, esse percentual de crescimento baixou para 7%, incluindo os alunos do PROUNI.(TREVISAN, 2010). 
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Tabela 3 – Distribuição das instituições por regiões - ano de 2007 e 2008 

ANO Brasil e grandes regiões Públicas Privadas Total 

2007 

Norte   18   122   140 

Centro-Oeste   19   230   249 

Sul   40   335   375 

Nordeste   60   362   422 

Sudeste 112   983 1095 

Brasil 249 2032 2.281 

2008 

 

Norte 18 121 139 

Centro- Oeste 16 226 242 

Sul 39 331 370 

Nordeste 59 373 432 

Sudeste 104 965 1069 

Brasil 236 2.016 2.352 

Fonte: MEC/INEP. <http://www.inep.gov.br/superior/censosuperior/sinopse/default.asp>. 

 

Conforme a Tabela 3, a presença da iniciativa privada no setor, é uma característica 

marcante da Educação Superior brasileira que lhe dá uma singularidade mundial, 

configurando um verdadeiro mercado educacional com 2.016 IES privadas em 2008 (do total 

de 2.451), correspondendo a cerca de 90% do total de IES e com 2.352 alunos matriculados, 

nesse mesmo ano, o correspondente a mais de 70% do total das matrículas da Educação 

Superior brasileira (MEC/INEP, 2009). 

Essa configuração faz com que o Brasil se apresente, em termos comparativos, como 

uma espécie de caso desviante no que concerne ao tamanho relativo de seu Ensino Superior 

privado. De acordo com Nunes, Martignoni e Carvalho (2004), nos países da OCDE, em 

2002, 79% dos alunos estavam matriculados em IES públicas, o que correspondia a 64,2% das 

matrículas no Ensino Superior. Em relação ao Brasil, as IES públicas respondem apenas por 

10% do total das IES distribuídas entre federais, municipais e estaduais.
25

 A configuração da 

Educação Superior brasileira tem, portanto, no setor  privado,  sua  principal  sustentação.  A  

explicação  desse fenômeno está muito ligada à configuração das políticas educativas no 

Brasil que tem fortalecido as IES privadas da Educação Superior brasileira em razão da 

                                                 
25

 Registre-se, no entanto, que o caso brasileiro não é o único, uma vez que o Chile, a Coreia do Sul, as Filipinas, 

a Indonésia e o Japão também se desviam dos números internacionais. É importante assinalar que Portugal 

também faz parte da OCDE e, em 2008/2009, tinha 75,72% de alunos matriculados em IES públicas, de acordo 

com o MCTES (PORTUGAL, 2009). 
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escassez de recursos públicos para financiá-la. A oferta de instituições particulares foi, 

portanto, uma consequência inevitável. 

Há também, conforme demonstra a Tabela 3, uma outra especificidade do Ensino 

Superior brasileiro que mostra, ao longo dos anos, um crescimento desigual desse grau de 

ensino entre as regiões do país. 

Em relação à distribuição das IES entre essas regiões, merece destaque a participação 

da região Sudeste que sozinha possuía 1.095 instituições (públicas e privadas) em 2007, o que 

corresponde a cerca de 48% do total e que também acompanha a realidade do número de 

cursos, conforme a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos cursos entre as regiões 

Região Públicas Privadas Total 

Norte 1010   782   1.792 

Centro-Oeste   748 1.423   2.171 

Sul 1.181 3.291   4.472 

Nordeste 2.127 1.836   3.963 

Sudeste 1.530 9.560 11.090 

Brasil 6.596 16.892 23.488 

Fonte: INEP – 2007. 

 

Os cursos também estão mais localizados na região Sudeste (11.090 cursos em 2007) 

com 47,2% de participação em relação ao total no país. Em seguida aparecem as regiões Sul e 

Nordeste com 19,1% e 16,8% de participação, respectivamente. É importante destacar o papel 

do setor público nas regiões mais pobres do país, a exemplo do Nordeste, onde a participação 

no ano de 2007 em relação ao número de cursos foi superior ao setor privado (2.127 cursos 

contra 1.836).  

Uma outra singularidade do Ensino Superior brasileiro é que a natureza das 

instituições é muito diversificada, assim como a representação das IES no Brasil, que 

congregam   entidades  com  composições  variadas.  Num  plano  abrangente   as   instituições  
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brasileiras de Ensino Superior estão organizadas sob duas categorias: públicas e privadas
26

. A 

representação de todas essas categorias também é complexa e atende a interesses 

diferenciados. Algumas associações representam apenas universidades, outras abarcam todos 

os tipos reconhecidos de IES – Universidades, Centros Universitários e Faculdades (Decreto 

5773/06)
27

. 

O binômio diferenciação e diversificação na Educação Superior é uma característica 

do Brasil desde o tempo do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior 

(GERES), em 1986, e é um fenômeno que aparece e se consolida em diversos países, de 

acordo com os processos históricos das sociedades e dos seus sistemas educacionais. Este 

tema tem sido defendido tanto por organismos internacionais, como também tem integrado o 

discurso e as práticas das políticas e reformas da Educação Superior da América Latina. No 

caso do Brasil, desde 1995, a área governamental, seguindo tendência mundial, encontrou no 

Ministério de Administração Federal e da Reforma do Estado (MARE) a acolhida necessária 

e, de acordo com a crise nacional e mundial, procurou seguir a ótica e as diretrizes de um 

diagnóstico que apontou o papel do Estado (esfera pública) como causa da crise do próprio 

Estado e a consequente necessidade de sua reforma, inclusive pela via da diferenciação e 

diversificação no sistema de Ensino Superior. 

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988 ter sinalizado outra determinação 

para a questão da organização das IES
28

 de modo complementar, o Ministério da Educação 

(MEC), a partir da reforma do Estado, passou a ter uma atuação incisiva no intuito de 

contribuir com o aprofundamento da reestruturação do sistema de Educação Superior, 

destacando-se na implementação de uma série de medidas de ordem legal – Lei de Diretrizes 

                                                 
26

 As instituições públicas são instituições criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público 

e podem ser segmentadas em três categorias: Federais, Estaduais e Municipais. As instituições de Ensino 

Superior privadas são mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado e podem ser 

segmentadas em dois modelos distintos: o primeiro são as IES privadas com fins lucrativos e o segundo tipo de 

IES privadas sãs as sem fins lucrativos, que se subdividem em Confessionais, Filantrópicas e Comunitárias. 

 
27

 Por exemplo, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), a Associação Nacional das 

Universidades Particulares (ANUP), a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC), 

congregam só universidades. Os centros universitários, por sua vez, estão representados pela Associação 

Nacional dos Centros Universitários (ANACEU). Também há associações com representação mais abrangente. 

Na área pública existe a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais Superiores (ANDIFES). 

No setor privado, reunindo mantenedoras, há a Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior 

(ABAMES) e a Associação Nacional de Mantenedoras de Escolas Católicas (ANAMEC). 

 
28

 Consta na Constituição Federal brasileira de 1988: a organização das IES por dependência administrativa: 

Federal, Estadual, Municipal, podendo ser ou IES públicas ou privadas (com fins ou sem fins lucrativos), com 

variados graus de abrangência ou especialização, indo das privadas Stricto Senso ou empresariais a comunitárias, 

por sua vez divididas em confessionais e não confessionais, além da organização de IES por iniciativa de 

empresas multinacionais. 
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e Bases (LDB), Decretos, Portarias, Medidas Provisórias – como pano de fundo para alteração de 

importantes princípios constitucionais. No entanto, o instrumento legal mais importante neste 

contexto é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96, que se tornou o 

ponto principal para a diferenciação institucional como pode ser percebido no caput do Artigo 54: 

“As universidades [...] gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às 

peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como de 

seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal” e  ainda  com  o  que  prevê  o  inciso  

do § 1
o
: “propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de 

cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis” (LDBEN, 1996). 

Percebe-se nitidamente o princípio da generalidade e flexibilidade desta Lei 

Educacional, que acabou por constituir-se o ponto chave para a diferenciação institucional, já 

que definiu um conceito de universidade que admite a constituição de universidade 

especializada por campo de saber, omitindo-se em relação ao princípio da associação ensino, 

pesquisa e extensão
29

 e que deu oportunidade para que se legalizassem diferentes tipos de 

IES. 

Essa diversificação não criou outros modelos de universidade, mas tipos de IES de 

pesquisa e IES de ensino que são figuras bem diferentes. Seguiram-se normas 

complementares, Decretos e Portarias editadas pelo MEC, favorecido pela flexibilidade da 

LDB, que fizeram desaparecer o  termo  indissociabilidade,  conforme  Artigo  8º  do  Decreto 

3860/01: “as universidades caracterizam-se pela oferta regular de atividades de ensino, de 

pesquisa e de extensão”. Esse Decreto foi, portanto, responsável pela ruptura entre esses três 

componentes, estabelecendo a definição de novos estabelecimentos do Ensino Superior, 

tornando irreversível a configuração de instituições de características diferentes, pois foram 

fixadas, pelo menos, dois tipos de IES, para algumas a preparação profissional e para outras a 

produção de conhecimento aliada à preparação profissional (ensino, pesquisa e extensão). 

É importante registrar que esta questão de diferenciação e diversificação institucional é 

também defendida no âmbito internacional, como, por exemplo, pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
30

, que reconhece a expansão 

quantitativa, diversificação de estruturas institucionais e dificuldades financeiras e deixa 

bastante clara sua defesa à liberdade acadêmica e autonomia institucional, mas coloca a 

pesquisa em um patamar importante e indispensável para todos os sistemas de Ensino 

                                                 
29

 Artigo 207 da Constituição Federal de 1988. 

 
30

 Política de mudança e desenvolvimento no Ensino Superior (1999). 
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Superior que queiram se distinguir na qualidade, com o envolvimento científico de seus 

professores e alunos: 

 

É importante que a pesquisa em IES seja feita não somente para prestígio escolar ou 

por considerações econômicas, mas também para renovação geral e o 

desenvolvimento do ensino. Além do valor educacional, a participação em projetos 

científicos ensaia os estudantes como trabalharem como parte de um time e 

aceitarem a disciplina inerente à busca científica (UNESCO, 1996, p.65). 

 

Retornando a adequação destas regras ao caso brasileiro, merece destaque a estratégia 

que foi criada pelo ajuste governamental, com o intuito de fortificar a nova configuração do 

Ensino Superior, através da concentração de mecanismos de controle, essencial à 

implementação dessa política de expansão das IES privadas. Exemplo desse fato é a Lei 

9131/95 que, em seu Artigo 4
o
 , explicita que o Exame Nacional de Cursos (ENC), por meio 

do MEC, controlava as IES, como foi visto no Capítulo II, específico sobre Avaliação. 

Era importante implementar estratégias e ações que controlassem a expansão do 

Ensino Superior, principalmente o setor privado que teve enorme crescimento nesse período 

conforme já foi referido, crescimento esse que ocorria sob a égide de todas essas diretrizes e 

políticas educativas, além de ser um valor legitimado pela própria sociedade. 

A partir de 2006, em relação à expansão do Ensino Superior e ainda de acordo com a 

Tabela 1, houve uma diminuição do crescimento da demanda, enquanto que a oferta continua 

crescendo exponencialmente
31

. Estes dados dos últimos anos são analisados sob diferentes 

ângulos. De acordo com documento (ABAMES, 2006), o setor de Ensino Superior enfrenta 

problemas que impedem um melhor desempenho, assim como restringem o acesso de um 

maior número de estudantes, caracterizando hoje uma certa estabilização no  crescimento  da  

população  universitária  no Brasil. Dentre esses principais entraves destacam-se: 

1) diminuição nas matrículas e concluintes do ensino médio brasileiro a partir de 2005, 

conforme mostra a Tabela 3; 

2) a grande maioria dos cursos oferecidos nas instituições públicas apresenta ainda um 

número bastante reduzido de vagas disponíveis, o que acaba deixando de fora um 

contingente bastante amplo de alunos, principalmente daqueles provenientes da 
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 A queda do ritmo de crescimento das matrículas engloba cursos de graduação, cursos tecnológicos e EAD. 

Dados recentes do SEMESP (2010) indicam que as matrículas na graduação caíram de 16% em 2004 para 7% 

em 2008, a Educação Tecnológica sofreu uma queda de 29,6% em 2007 para 21% em 2008 e a EAD caiu de 

96,9% em 2008 para 11,8% em 2009. Enquanto isso, pelo lado da oferta, a curva de crescimento continua 

crescendo exponencialmente. De 1999 a 2009 o número de instituições privadas cresceu 148% e o de instituições 

públicas 31% e a oferta de cursos no período de 2000 a 2009 cresceu 173%. 

 



93 

 

rede pública que, em geral, estão menos preparados do que os estudantes do setor 

privado; 

3) preço alto das mensalidades no setor privado, impedindo que uma parcela maior da 

população tenha acesso ao Ensino Superior, considerando a dificuldade de ingresso 

dos estudantes nas universidades públicas; 

4) aumento do índice de evasão de estudantes no setor privado
32

, ocasionado pelos 

recentes efeitos da crise econômica internacional que tem assolado o país, visto que 

o setor de Ensino Superior é bastante vulnerável às oscilações da economia e de 

índices como renda e emprego da população; 

5) concorrência que o Ensino Superior tem sofrido principalmente de empresas que 

oferecem outras modalidades de cursos de curta duração. 

Há ainda outras causas que explicam esse quadro de um certo declínio das matrículas 

da Educação Superior brasileira nos últimos anos, entre as quais a presença mais intensa dos 

órgãos de regulação do Governo brasileiro que passaram a adotar medidas mais objetivas de 

controle da oferta de instituições e cursos e que, em alguma medida, também inibem o 

crescimento do setor. Uma outra reflexão importante feita por Nunes, Martignoni e Carvalho 

(2004) é que o setor privado, motor indispensável para o crescimento atual e futuro do Ensino 

Superior no Brasil, não tem gerado, nestas décadas de supremacia numérica, quantitativos de 

liderança acadêmica ou elite de gerenciamento e gestão universitária suficientes. Para o autor, 

a vitalidade econômica do setor privado de Ensino Superior dependerá de sua vitalidade 

conceitual e de sua inteligência competitiva, considerando que esse setor não tem mais como 

voltar atrás: segundo ele, porque o Estado precisa de sua expansão responsável, porque muitos 

investimentos já estão realizados e porque o setor privado tem contribuído significativamente 

para o crescimento econômico do país (NUNES; MARTIGNONI; CARVALHO, 2004). Uma 

outra questão importante para que a Educação Superior brasileira possa ter um papel mais 

importante no cenário nacional é contemplar a diversificação institucional e a variabilidade 

curricular ao lado das formações e cursos tradicionais.  

Comparativamente com outros países da Europa, a exemplo de Portugal, a escolha 

europeia do modelo universitário profissionalizante deve-se ao fato de que o ensino médio 

local é de alta qualidade e tendo completado uma sólida formação geral, podia o jovem 
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 Dados da Revista Veja (2007) indicam que enquanto no Japão somente 7 dos universitários não concluem a 

graduação, esse percentual alcança 60% dos estudantes brasileiros, fazendo com que a evasão no Brasil atinja a 

taxa de 35%, uma das mais altas do mundo. Dentre as razões apontadas estão a precocidade da escolha 

profissional, a fragmentação do conhecimento, o engessamento da grade curricular e dificuldades ligadas ao 

financiamento dos estudos, considerando o atendimento crescente das classes C e D pelo setor privado. 
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ingressar numa escola de ofício. Já nos Estados Unidos isso não foi possível e optou-se por 

um ensino de terceiro grau genérico não profissionalizante, deixando a profissão para o nível 

posterior ao terceiro grau
33

. 

O Brasil optou pela combinação das duas escolhas. Provê os jovens com um ensino 

médio precário e depois os joga à formação profissional ao nível do Ensino Superior, e esta 

tem sido uma escolha nociva, segundo o autor. Neste contexto é urgente definir nossa 

concepção de Ensino Superior frente à complexidade do mundo atual e ante os desafios que o 

país precisará enfrentar na qualificação de seus recursos humanos. Nossa pedagogia para o 3
o
 

grau pode ser prejudicial para o futuro do país, simplesmente pelo seu arraigado hábito de 

formar profissionais para os quais não mais existem profissões, além dos problemas ligados às 

estruturas curriculares estanques que refletem uma concepção fragmentada do 

conhecimento
34

. 

Com todas estas questões tem havido uma redução na procura por determinadas 

carreiras, como, por exemplo, a queda da oferta de empregos no mercado de trabalho, assim 

como a saturação de determinadas profissões em atuação no país. Todos estes fatores 

associados levam a um quadro preocupante, considerando que o Brasil tem uma percentagem 

bruta de matrícula no Ensino Superior abaixo de 15%, o que representa uma limitação e, 

ainda, essa matrícula tem concentrada a sua oferta no setor privado. Há ainda também 

questões políticas associadas ao Ensino Superior que têm prejudicado o crescimento do setor. 

As políticas propostas para a Educação Superior envolvem complexas relações e interações 

entre diversos atores relevantes com interesses e poderes diferenciados, como os 

representantes das mantenedoras de professores e de estudantes, os grupos parlamentares, os 

diversos órgãos do Poder Executivo, as entidades oficialmente consultadas pelo Governo no 

que se refere à Educação Superior, além das Ordens Profissionais. O Governo Federal tem 

realizado, nos últimos anos, diversos programas de incentivo ao acesso à Educação Superior, 

com o objetivo de incentivar uma maior inserção da população nessa área, sobretudo aquela 

que historicamente não tem tido acesso a esse nível de ensino. Dentre as principais iniciativas 

criadas para ajudar no desenvolvimento do setor podem ser citadas como mais importantes o 

PROUNI, o FIES, o REUNI e a EAD.  
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 Segundo Nunes (2002, p. 68), a razão para que se optasse por esse formato prendia-se à baixa qualidade do 

segundo grau americano, em contrapartida à alta qualidade do nível secundário europeu. 

 
34

 O correlato mais direto dessa situação é que o Brasil não tem interlocutores entre os países mais desenvolvidos 

em relação à compatibilidade e comparabilidade de sua estrutura curricular principalmente em relação aos países 

que compõem a UE, incluindo Portugal.  
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O PROUNI é um programa criado pelo Governo  Federal  através  da  Medida  

Provisória 213/04, e foi institucionalizado pela Lei 11096/05. O principal objetivo do 

PROUNI é a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais aos estudantes de baixa renda 

em cursos de graduação de instituições privadas de Educação Superior, de modo a favorecer o 

aumento da taxa de matrículas. Dirige-se aos egressos das escolas públicas e tem entre outros 

critérios a isenção de alguns tributos fiscais para as IES que aderirem ao PROUNI. Segundo 

informações da Secretaria de Educação Superior (SESU) de 2009, o PROUNI ofertou, em 

2008, um total de 225 mil bolsas, cerca de 55,7% de bolsas parciais (de 25% a 50%, a 

depender da renda familiar) e 44,3% de bolsas de estudo integrais. 

Embora a polêmica em torno do PROUNI tenha sido muito grande, principalmente na 

sua fase de concepção e discussão entre o Governo e as entidades que representam as IES 

particulares, o programa que faz parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) pode 

ser considerado uma iniciativa bastante válida para o sistema educacional nacional já que 

possibilita que muitos estudantes brasileiros de baixa renda ingressem no Ensino Superior, de 

modo a contribuir também para uma melhor qualificação da população. 

O FIES
35

 é um outro programa do MEC que tem como objetivo financiar a graduação 

no Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar integralmente com os custos 

de sua formação. O financiamento é realizado através da Caixa Econômica Federal (CEF), 

com uma taxa anual de juros de 3,5%, e o estudante assumirá sua dívida após a formatura. De 

acordo com a CEF, o orçamento disponível no FIES para novas contratações, em 2009, foi de 

R$150 milhões, podendo participar todos os cursos indicados pelas instituições de ensino. 

Apesar da alta inadimplência e de problemas históricos ligados à demonstração de 

documentação, assim como de um fiador
36

, inibindo, portanto, muitos estudantes terem acesso 

ao programa, o FIES já beneficiou mais de 500 mil estudantes e tem tido também um papel 

importante nas políticas de permanência dos estudantes no Ensino Superior, possibilitando 

que os alunos ingressem e finalizem seus estudos de graduação. Um outro aspecto importante 

do FIES é que, para as IES privadas, a entrada desses estudantes bolsistas pode ser uma 

garantia de menor índice de inadimplência, visto que as despesas ou parte das despesas são 

pagas com recursos do financiamento. A questão que se coloca, como aspecto menos positivo 

destas medidas dos governos, é que a diplomação em massa tem se dado em um sistema de 
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 O FIES foi criado em 1999 em substituição ao sistema de crédito educativo. 

 
36

 Medida Provisória recente n. 501, de setembro de 2010, desobriga a figura do fiador e isso poderá 

proporcionar uma maior participação de estudantes no Programa. 
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baixa qualidade, cujos reflexos são percebidos pelos egressos quando de sua inserção no 

mercado de trabalho. 

Uma outra medida do atual Governo foi a instituição, através do Decreto 5800/06, de 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) que tem como objetivo expandir  e interiorizar a oferta 

de cursos e programas das universidades públicas federais através da modalidade EAD. Dados 

do MEC (2009) indicam que existiam no país, nesse ano, 562 polos de EAD (UAB) 

distribuídos pelo país e a meta do governo é implementar entre 850 e 900 polos até agosto de 

2010. A expansão dessa modalidade de ensino pode possibilitar que muitas pessoas que não 

têm acesso a instituições de ensino presenciais em suas localidades e que não possam estudar 

nos horários convencionais, passem a ter uma outra opção de estudar e concluir seus cursos. O 

ponto a ser destacado é que essa modalidade, por ser ainda embrionária, precisa de uma 

melhor estruturação, assim como um controle rigoroso por parte do MEC/INEP, em relação à 

qualidade de ensino proporcionada aos estudantes
37

. A intenção política do governo em levar 

a EAD para os mais recônditos lugares do país deve ser acompanhada de políticas de 

desenvolvimento efetivas do sistema e das particularidades que envolvem essa modalidade de 

ensino. 

Há outro programa recente que merece destaque que é o REUNI
38

 que também faz 

parte do PDE, lançado pelo Governo em março de 2007. Os principais objetivos são: inclusão 

e democratização do acesso; ampliação do número de vagas; garantia de uma maior 

assistência estudantil; criação de maior mobilidade acadêmica e renovação pedagógica. Para 

manterem-se no programa, as universidades precisam alcançar determinadas metas como 

aumentar o número de vagas, ampliar ou abrir cursos noturnos, reduzir o custo por aluno, 

flexibilizar os currículos e combater a evasão escolar (MEC, 2009)
39

. 

Apesar dessas iniciativas governamentais assim como as de entidades representativas, 

o cenário da Educação Superior brasileira é ainda preocupante no que se refere à estabilidade 

                                                 
37

 De acordo com a Ata 51 da CONAES (2009), já foram assinados cinco termos de saneamento, muitos polos de 

EAD estão sendo descredenciados e em torno de 90 mil alunos estão em situação de descontinuidade em seus 

cursos. Isto em função da gravidade da situação dos cursos de graduação à distância oferecidos no país que não 

tem comprometimento com a qualidade. 

 
38

 Programa instituído pelo Decreto 6096/07. 

 
39

 A meta do governo é elevar o número de cursos de graduação de 2.570, existentes em 2008, para 3.601, em 

2012. Com mais cursos as vagas também crescerão de 149.042, em 2008, para 227.260, em 2012. 
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econômica e à taxa de crescimento da última década
40

. Vale ressaltar que a recente crise 

mundial também está afetando o Ensino Superior brasileiro e a demanda por vagas nas 

universidades do país também deverá sofrer impacto, principalmente no setor privado. Merece 

destaque que instituições mais capitalizadas e grupos nacionais e internacionais estão 

aproveitando este momento de recessão para ampliarem sua participação de mercado, através 

de aquisições e fusões, já que as universidades/faculdades menores passaram a sentir de forma 

mais contundente as dificuldades em se manterem ativas no mercado. 

Estes elementos aqui avaliados fazem parte de um cenário cada vez mais plural que 

caracteriza o Ensino Superior brasileiro. A expansão e diversificação do sistema, 

principalmente através do setor privado, programas de acesso às camadas mais baixas da 

população, elevados déficits públicos devido aos exagerados gastos das universidades não 

suportados pelo financiamento fiscal e a recente crise econômica internacional são os 

principais elementos que fazem parte do quadro de mudanças mais recentes no Brasil. A partir 

deste paradigma, a educação que inicialmente representou a transmissão de alta cultura e 

conhecimento científico avançado passou a ser também educação para o trabalho, ensino de 

conhecimentos utilitários capazes de responderem aos desafios da globalização e do 

desenvolvimento tecnológico no espaço de produção. 

Sobre isso, em relação ao caso brasileiro, verifica-se que diante do fenômeno da 

diferenciação e diversificação e das normatizações legais, restou um reduzido espaço para a 

universidade que dá formação pós-graduada, pesquisa e extensão, mas expande-se o espaço 

para a oferta de instituições diferenciadas de ensino, não cabendo mais se pensar no Ensino 

Superior brasileiro a partir de um único modelo institucional. 

No relativo às instituições de Ensino Superior brasileiro, um problema apontado por 

diversos autores é o centralismo de rede federal que estabelece uma igualdade formal muitas 

vezes em desacordo com a heterogeneidade do sistema (DIAS SOBRINHO, 2000). A questão 

da heterogeneidade das IES é crucial para uma avaliação realista e das possibilidades de 

melhorá-las. A verdade é que sobre indicadores globais que revelam um desempenho bastante 

insatisfatório se oculta uma realidade extremamente diferenciada e com isso a diversificação 

do sistema constitui uma base necessária a uma nova política educacional. De acordo com 

Marin e Brasil (2004), o aprofundamento dessas questões é prioritário e soluções 
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 Um trabalho do Banco Mundial (2008) mostra que o Brasil alcançou uma relativa estabilidade econômica e 

uma taxa de crescimento de 2,9% na última década, mas ainda se encontra numa posição inferior, se comparado 

ao resto do mundo. 
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consequentes são necessárias para reorientar esse sistema de Ensino Superior com vistas a 

outro patamar de desenvolvimento econômico. 

O estudo sobre Educação Superior no Brasil, focalizando o conjunto de processos de 

internacionalização, contribui para uma aproximação com os complexos problemas da política 

de Ensino Superior e a identificação de princípios e estratégicas “que poderão executar 

programas e legislações com capacidade de reduzir as assimetrias e dar um sentido positivo à 

cooperação inter e intrauniversitária de regiões, países e sociedades” (MARIN; BRASIL, 

2004, p. 13). 

Na atualidade, o Brasil está pressionado a mudar profundamente as universidades, 

seus princípios, suas práticas e seus modos de inserção na sociedade local regional, nacional e 

internacional. Nesta primeira década do século XXI, novas questões entraram em debate 

sobre as tendências do Ensino Superior no Brasil, entre elas, os processos de 

internacionalização. 

 

 

5.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 

 

As políticas de internacionalização de Educação Superior tornaram-se mais intensas 

nos últimos anos. A universidade, por vocação e tradição, tem sido uma instituição que 

preserva e alimenta a dimensão internacional, seja pelo sentido da ciência e pelos critérios de 

qualidade e cientificidade, seja pelas iniciativas práticas de intercâmbio institucional e 

mobilidade de estudantes e professores. Essa mobilidade tem sido facilitada pela 

modernização dos meios de transporte e de comunicação, especialmente a Internet que 

permite o ensino à distância. 

O sentido predominante da internacionalização universitária tem sido, ao longo dos 

tempos, o de colaboração acadêmica, a busca do avanço da ciência e da educação (DIAS 

SOBRINHO, 2000, p.139). A cooperação acadêmica pode ser potencializada hoje em dia pela 

interconexão das instituições e de grupos de pesquisadores e pela constituição de redes 

mundiais, permitindo o acesso imediato a informações longínquas, unindo o local ao global. 

Fazem parte, portanto, da história e da tradição universitária as parcerias e vários tipos de 

cooperação que objetivam aumentar a qualidade acadêmica e relevância social da Educação 

Superior. As primeiras universidades ocidentais criadas no século XIII já tinham esse caráter 

internacional. A Universidade de Paris foi criada com esse caráter, pela congregação de 
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professores e alunos, vindos de diferentes partes da Europa, que usavam o latim como 

linguagem comum. 

No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP), nos anos 30, foi fundada por 

professores que vieram da Europa, em particular por professores franceses, e hoje existem 

inúmeras experiências, via associação de instituições estrangeiras, com intercâmbio de alunos 

e professores que pretendem ampliar seus conhecimentos como exigência do ensino. Para 

Ranieri (2004), a promoção da internacionalização pode ser feita por dois agentes: de um 

lado, os particulares e, de outro, o próprio Estado. Quando se fala dos particulares fala-se de 

intercâmbio de alunos e professores que buscam cursos de graduação e pós-graduação em 

busca da melhoria dos conhecimentos nos diversos países que oferecem Ensino Superior de 

qualidade. Também é possível para as instituições de Ensino Superior promover esse 

intercâmbio e esses convênios, quando, então, a instituição de ensino passa a ter um papel 

preponderante nessa internacionalização
41

.  

A outra forma de internacionalização da Educação Superior, para essa autora, ocorre 

por via dos Estados, basicamente mediante a celebração de acordos internacionais. Estes 

convênios podem ser bilaterais, como é o caso do Tratado de Amizade Brasil-Portugal que 

prevê, expressamente, a possibilidade de aceitação de estudantes brasileiros e portugueses nas 

respectivas instituições em condições de igualdade, mas que exige um número mínimo de três 

anos de duração para que os diplomas possam passar por processo de reconhecimento nos 

dois países. Para a autora, foi esse Tratado de Amizade, com exigência mínima de três anos de 

curso superior, que deu origem à fixação, também limitada a três anos, pelo Conselho 

Nacional de Educação, da duração mínima dos cursos de graduação no Brasil como forma de 

adequar à legislação internacional as exigências da UE, por via do Tratado. Podem também 

ser celebrados acordos multilaterais na esfera da Educação Superior, prevendo-se o 

acolhimento dos alunos, oriundos dos países signatários e reconhecimento de diplomas. Além 

disso, podem ser feitos acordos no âmbito dos blocos regionais, como é o caso do Mercosul. 

Um dos grandes arautos da internacionalização da Educação Superior é a UNESCO. 

Em texto produzido em 1999, declarava: 
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 Neste contexto pode ser mencionada a USP brasileira que já há alguns anos promove a chamada graduação 

com duplo diploma. Os alunos que ingressam em determinados cursos, por exemplo Engenharia, podem fazer 

parte da graduação, mediante seleção de mérito, na França. Completam sua graduação em ambas as instituições, 

na USP e na instituição francesa, e obtêm duplo diploma, válido no Brasil e na França. Isto significa para o 

jovem não só valor agregado à sua formação acadêmica e cultural como também na UE, uma vez que elas são 

portadoras de um diploma que produz efeitos em termos de reconhecimento dentro do bloco da UE e, digamos, 

de passaporte para um trabalho especializado (RANIERI, 2004, p. 8). 
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A internacionalização do ensino superior é, antes de mais nada, uma reflexão de 

caráter universal do aprendizado e da pesquisa [...] A expansão do número de 

estudantes, professores e pesquisadores que trabalham, vivem e se comunicam num 

contexto internacional atesta essa tendência. A considerável expansão de vários tipos 

de redes, entre as instituições, professores e estudantes é facilitada pelo avanço 

contínuo de informação e das tecnologias de comunicação. (UNESCO, 1999, p. 39) 

 

A internacionalização da Educação Superior é, portanto, fundada na ideia do valor 

universal do conhecimento e da formação e expressa pelas diversas formas de cooperação 

entre instituições, pesquisadores, professores e estudantes. Com a globalização muitos 

problemas locais são reflexos do que acontece no mundo. As mudanças que ocorrem na 

economia global e as grandes transformações nacionais e regionais têm produzido 

interdependências e convergências com as instituições de Educação Superior. 

 

A interdependência internacional, as economias vinculadas, as „aldeias globais‟, as 

comunicações via satélite, as empresas multinacionais e o desaparecimento de 

produtos totalmente „nacionais‟ nos estimulam a pensar seguindo as linhas da 

unidade e da semelhança. (ROTHBLATT; WITTROCK, 1996, p. 14) 

 

Por isso é preciso sempre recorrer a uma epistemologia da complexidade que possa 

dar conta do enredo de significações das diferenças e das contradições das demandas 

educativas, em sua diversidade (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 142). Desta forma, a Educação 

Superior no Brasil se encontra, de um lado, vinculada às mudanças de natureza mundial e, 

nesta perspectiva, ela pode ser considerada um bem mundial de interesse global como 

proposto pelo Banco Mundial e, pelos últimos discursos da UNESCO, com tendência a uma 

uniformização e padronização de ações que ultrapassa a representação oficial das nações. 

Nesta perspectiva se os problemas são globais não há como a Educação Superior não 

participar desses debates e não enfrentar esses desafios. Por outro lado, os estágios de 

desenvolvimento econômico, científico cultural e social são muito diferentes de uma região 

para a outra, de uma sociedade para outra e, portanto, serão distintos os papéis e missões das 

instituições educativas. Aqui entra a noção da pertinência (DIAS SOBRINHO, 2000) que, ao 

contrário da aplicação universal dos mesmos sentidos e das mesmas ênfases, requer que se 

deem respostas diferentes para problemas também diferentes. Em países de baixo 

desenvolvimento educativo e tecnológico e com graves problemas econômicos, deve-se 

identificar com precisão quais são as prioridades mais urgentes e que possam ter um alcance 

social significativo. A Educação Superior deverá estar conectada aos conhecimentos e 

técnicas globais e participar das transformações mundiais. 
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Não se trata somente de uma adequação aos novos requerimentos da globalização da 

sociedade do conhecimento e da informação, mas, ainda, de construir entendimentos sobre a 

concepção de uma Educação Superior que seja apropriada às realidades dos novos países 

latino-americanos, a exemplo do Brasil. Às grandes disparidades regionais e sociais e aos 

baixos desempenhos na economia dos países latino-americanos correspondem também 

desigualdades no campo educacional. De acordo com Marin e Brasil (2004), a 

internacionalização, ao proporcionar intercâmbio de natureza educacional, produz também 

divisas e, portanto, é importante a utilização plena das atividades de cooperação internacional 

entre diversas instituições educacionais em todo mundo. 

A partir de 1998, o Mercosul vem sendo acionado pelo Governo brasileiro para 

encontrar opções que valorizem os serviços educacionais na dimensão da cooperação, 

produzindo como resultados programas específicos no Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e na Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) que estimulem os Estados brasileiros, principalmente 

aqueles limítrofes aos participantes do Mercosul, a beneficiarem-se desta ferramenta para 

fortalecer o apoio às atividades educacionais nestes países. A formação de um mercado 

comum no Cone Sul que integra Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Chile
42

, denominado 

Mercosul, com regras e moeda próprias é uma proposta que vem tendo  percalços  políticos  e  

econômicos  para  consolidar-se, mas efetivamente é um marco no campo do processo de 

internacionalização da Educação Superior no Brasil, conforme já discutido. Desde o início, 

com a assinatura do Tratado de Assunção em 1991, ações comuns no campo da educação 

foram estabelecidas considerando, no entendimento de especialistas, que a educação seria o 

elemento chave de integração e da formação do Mercosul e um elemento importante para a 

sua solidez. 

A CAPES, no âmbito do Mercosul, criou uma associação de Ministros de Educação 

encarregada da integração na área de Educação. Vários protocolos de reconhecimento de 

estudos foram assinados entre esses países membros do Mercosul, assim como critérios para 

concessão de auxílio para pesquisadores, considerando que “o envolvimento de instituições 

privilegia o desenvolvimento de pesquisas  em  áreas  prioritárias  para  o  país” (MEC, 1996, 

p. 69). 

A dimensão da internacionalização desdobra-se nos moldes usuais de intercâmbios 

acadêmicos e de uma organização de um sistema de acreditação de instituições e cursos. Aos 
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 O Chile integrou-se ao Mercosul, em 1996. 
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poucos se apresenta a formação de redes interuniversitárias como um mecanismo de grande 

aceitação por parte de diversas instituições que têm como finalidade o “reconhecimento” de 

títulos de graduação entre os países do Mercosul. Este movimento culminou com a criação de 

dois mecanismos de acreditação, um de caráter experimental – o MEXA – e outro de caráter 

mais definitivo – o ARCU-SUR – dos quais o Brasil também faz parte. 

Uma característica marcante da internacionalização da Educação Superior brasileira 

tem consistido na ida de estudantes e professores, sobretudo para os Estados Unidos e alguns 

países europeus, principalmente Inglaterra, França, Espanha, Portugal, enquanto que a vinda 

de estudantes e professores desses países para o Brasil verifica-se em menor grau (DIAS 

SOBRINHO, 2005b, p. 211). 

Os Estados Unidos têm tido grande poder de atração em virtude de possuir instituições 

de ensino e pesquisa de grande qualidade científica, além da língua inglesa que se firmou 

como uma língua oficial e universal para as pesquisas. Para o referido autor, um diploma 

universitário obtido em uma grande universidade norte-americana goza de enorme prestígio 

social e valor de mercado. 

A atratividade da Europa está bastante ligada ao grande fascínio que a história de 

alguns de seus países, a exemplo de Portugal, exerce sobre o mundo ocidental. Para o Brasil, 

são bastante fortes os laços históricos, culturais e econômicos com a Espanha, França e 

Portugal, além das facilidades linguísticas que existem para os que fazem opção por esses 

países, no caso, Espanha e Portugal. 

O Brasil tem feito missões de intercâmbio com entidades europeias a convite da 

UNESCO e participou do Colóquio Internacional sobre Educação Superior que se realizou na 

França em 2005. Firmou também intercâmbios com a Universidade do Porto, Portugal, e a 

Universidade de Lisboa, através do Conselho de Avaliação das Universidades Portuguesas 

(CAUP) no ano de 2005.  

Os mecanismos de cooperação propõem que as entidades parceiras:  

 promovam debates, seminários, cursos e outras atividades de interesse mútuo; 

 realizem conjuntamente estudos e pesquisas, programas, estágios e atividades, 

intercâmbio entre professores e especialistas na área e realizem intercâmbio de 

dados, instrumentos, experiências e atividades no interesse do aperfeiçoamento dos 

sistemas nacionais de avaliação (CONAES, 2007). 

O Ensino Superior no Brasil está sendo cada vez mais desafiado a mudar seus 

princípios, suas políticas e seus modos de inserção na sociedade local, regional, nacional e 

internacional. 
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A massificação da matrícula ocorrida desde os governos militares teve um efeito 

perverso: a democratização do acesso através do ensino privado e pago, de baixa qualidade, 

limitando o acesso às carreiras de mais prestígio aos que não tem condições de frequentar uma 

escola privada no segundo grau (TRINDADE, 2000, p. 131). 

Por esse lado, as universidades tem priorizado o ensino, a pesquisa, a recuperação de 

níveis salariais mostrando menos determinação a defender a expansão de vagas na graduação 

e a elevação do nível do ensino (MARIN; BRASIL, 2004). 

No Brasil, a problemática da expansão e modernização do Ensino Superior centraliza-

se sobre a diferenciação institucional. A pluralidade das visões não consegue negar, no 

entanto, que as universidades federais como também outras instituições públicas constituem 

referência importante no campo técnico-científico e acadêmico. 

O problema é que se tem um quadro onde, embora o setor privado tenha papel 

preponderante em termos de números de instituições e de matrículas, conforme tabelas 

demonstrativas ao longo deste capítulo, ainda é muito baixo o percentual de alunos de 18 a 24 

anos que frequentam o Ensino Superior (13,8%) se comparando com os outros países, 

incluindo os países da América Latina. Dados recentes de 2010 do Sindicato das 

Mantenedoras do Estado de São Paulo (SEMESP), o número de jovens de 18 a 24 anos 

excluídos do Ensino Superior tem crescido desde 1994. No ano de 1994, 19 milhões de jovens 

ficaram fora do Ensino Superior e no ano de 2007, 22 milhões. A taxa líquida de 

escolarização deverá atingir entre 14 e 15% em 2010, o que ainda é um percentual muito 

baixo considerando as metas de crescimento econômico que o Brasil ainda precisa alcançar. É 

ainda o principal desafio para o Brasil atingir essas metas quantitativas e, ao mesmo tempo, 

elevar o nível de qualidade de seu sistema de Educação Superior. 

Espera-se que os estudos sobre a Educação Superior no Brasil, focalizando o conjunto 

de processos ligados à internacionalização da educação e a comparação com outros países, 

contribuam para uma aproximação maior com os problemas complexos da política de Ensino 

Superior em diversos países e também com as soluções encontradas por eles, reduzindo as 

assimetrias e dando um sentido positivo à cooperação inter e intrauniversitária de regiões, 

países e sociedades. 
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6  SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

O processo de formação e implementação das políticas destinadas a avaliar o Ensino 

Superior brasileiro circunscreve-se em fases bem claras e distintas. Alguns experimentos 

simples, de caráter não formal, foram ensaiados a partir da década de 70. A primeira avaliação 

institucional no Brasil foi realizada no início dessa década e o objetivo era perceber o impacto 

da reforma universitária de 1968 sobre as universidades. Naquele momento as universidades 

passavam por grandes transformações por força da Lei 5540/68, que colocou a necessidade de 

sua “verificação periódica”. Com isso, houve alteração de toda a sua estrutura orgânica: foram 

criados os departamentos, os institutos, os centros; cada universidade delineou sua nova 

estrutura; o Ministério da Educação, querendo colher dados sobre esse processo e seu 

impacto, viu a necessidade de avaliar a universidade brasileira. 

Em 1976, ainda em função da Reforma Universitária de 1968, a CAPES, iniciou, 

através de processos de aperfeiçoamento e melhoria, a avaliação dos Programas de Pós-

graduação, Stricto Sensu e seus cursos.
43

 Com o funcionamento dos cursos de pós-graduação, 

começou a haver um interesse do Ministério da Educação em avaliar a implementação da 

pesquisa nas universidades, embora a produção acadêmica no âmbito da temática de avaliação 

da Educação Superior tivesse pouco destaque até o início da década de 80
44

. A partir desta 

década, houve crescente interesse sobre o tema da avaliação da Educação Superior no Brasil, 

no contexto de uma ampla reflexão sobre a literatura e a prática avaliativa em âmbito 

internacional, o que possibilitou o desenvolvimento de experiências pioneiras em algumas 

universidades, a exemplo da Universidade de Brasília (UnB), Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

Um olhar mais cuidadoso sobre a formação das políticas destinadas a avaliar o Ensino 

Superior no país permite que se reconheçam três fases distintas bem definidas por Almeida 

Júnior (2002). A primeira fase (1983-1992) que ele denominou construção da agenda e que 

se caracterizou por um período de discussões nas universidades, nas associações científicas e 

sindicais e no MEC. Estas discussões revelaram preocupações com o controle da qualidade da 
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 O Sistema de Avaliação da Pós-graduação, construído ao longo dos anos em conjunto com a comunidade 

acadêmica é hoje bastante reconhecido e se encontra fortemente consolidado, embora frequentemente 

questionado ao interior dessa mesma comunidade. 

 
44

 A pesquisa e pós-graduação estavam sob o encargo do Ministério da Educação, através da CAPES, e do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CNPq.  
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IES, em virtude do crescimento de instituições e matrículas, e representaram iniciativas de 

organização de um processo de avaliação e a existência de avaliações isoladas no país, não se 

constituindo em uma avaliação de caráter nacional. Foi nesse contexto que, em 1983/1985, 

surgiu a primeira experiência formal de avaliação da Educação Superior no país, através da 

criação do Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) de 1983, proposto pelo 

então Conselho Federal de Educação (CFE)
45

, com o apoio da CAPES. O PARU tinha o 

objetivo de montar um amplo diagnóstico da Educação Superior, através da aplicação de 

questionários a estudantes, dirigentes universitários e docentes. Tratou basicamente de dois 

temas: gestão e produção/disseminação de conhecimentos, em face da reforma instituída pela 

Lei 5540/68, já referida. Constituiu-se num mecanismo de verificação sobre se o que estava 

nesta Lei realmente se efetivou, quais as vantagens alcançadas e quais os problemas 

enfrentados pelos diversos cursos e instituições.  

Em 1986, durante o governo do Presidente José Sarney e sob os auspícios da Nova 

República, foi criado o GERES, que tinha como objetivo a implantação de uma modalidade de 

avaliação de desempenho das universidades. Para isso estabeleceu padrões que serviram de 

parâmetro aos vários segmentos implicados nesse nível de ensino e utilizou uma concepção 

regulatória, com ênfase na eficiência e produtividade, subordinada ao controle finalístico das IES 

pelo Estado. O pressuposto básico do GERES era o de que os resultados da avaliação de instituições 

(públicas ou privadas) implicariam nos critérios para distribuição de recursos públicos que deveriam 

ser direcionados para Centros de Excelência ou instituições com padrões internacionais de produção 

acadêmica e de pesquisa. Esta ação gerou choque entre a então Associação Nacional de Docentes 

do Ensino Superior (ANDES) e o GERES, o que levou ao fim deste último. Destaca-se a 

importância desse grupo porque, embora não se tenha chegado a uma política de avaliação para o 

Ensino Superior, iniciou-se uma estruturação da avaliação que se efetivou a partir da Lei 9131/95, 

cujo desdobramento mais visível foi a implementação do ENC, como se verá adiante. 

De 1987 a 1992 houve experiências isoladas de avaliação no país e foi criado um 

ambiente de discussão através de grupos de estudos sobre o tema, não só nas universidades, 

mas em fóruns específicos, com destaque para o Encontro Internacional de Avaliação do 

Ensino Superior, realizado em Brasília em 1987
46

. A partir da realização desse Encontro 

ampliou-se o número de pessoas que passaram a se interessar pela problemática da avaliação, 
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 Hoje Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 
46

 Nesse encontro foram apresentadas as experiências de avaliação desenvolvidas no ensino superior do Canadá, 

da França, da Inglaterra e do Japão e a tônica era se pensar em processo de avaliação que proporcionasse maior 

autonomia universitária. 
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e abriram-se perspectivas novas neste campo que passaram a ser exploradas por significativa 

parcela de docentes e administradores das IES do país (BRASIL, 1988). 

Em 1988, a Constituição Federal trouxe o tema da avaliação de forma definitiva para o 

cenário da Educação e, em seu artigo 209, ao tempo em que definiu que o Ensino Superior 

deveria ser ministrado com a garantia de padrão de qualidade, possibilitou a ampliação do 

Ensino Superior através da livre iniciativa privada, desde que esta atendesse às diretrizes e 

padrões de qualidade definidos pelo poder público.  

Inicia-se na década de 90 uma segunda fase de avaliação no Brasil denominada por 

Almeida Júnior (2002) de formulação de políticas (1993-1995). Esta fase é caracterizada pelo 

intenso debate sobre a avaliação, num espaço político de conflitos e de tensões em torno dessa 

temática. Como resultado, elaboraram-se, concretamente, propostas de avaliação, com a 

participação efetiva da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES), que em 1993 criou um grupo para discutir a temática da avaliação no 

Ensino Superior, baseada na experiência da pós-graduação com a CAPES. A ANDIFES 

incentivou a constituição de uma comissão denominada Comissão Nacional de Avaliação, que 

elaborou um Programa de Avaliação para o país denominado PAIUB
47

, que teve forte 

presença em muitas universidades brasileiras até 1995, e onde foram estabelecidos parâmetros 

e indicadores de avaliação, com perspectiva formativa. 

O debate sobre avaliação ganha contornos mais sólidos com a proposta do PAIUB que 

representou o embrião e a primeira tentativa de implantação de um sistema nacional de 

avaliação institucional da Educação Superior no país. Surgiu das bases universitárias, através 

da política da ANDIFES
48

, contando, também com a participação de representantes do 

governo vinculados à SESU. Criado oficialmente em 1993, o PAIUB caracterizou-se como 

uma resposta ao movimento realizado pelas universidades públicas brasileiras referente ao 

desafio de implantar um sistema de avaliação institucional que fosse centrado na graduação. 

Em sua fundamentação apontou para a necessidade de implantação de um projeto 

institucional que contemplasse as especificidades de cada instituição de ensino de acordo com 

sua posição geográfica (POLIDORI, 2004), um processo contínuo de desempenho e 

aperfeiçoamento acadêmico, uma ferramenta que fornecesse indicadores úteis para o 
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 Na implantação do PAIUB (1993/1994) distinguiram-se algumas lideranças como a do Prof. Reitor Hélgio 

Trindade, então à frente da ANDIFES, e do Prof. José Dias Sobrinho, além de coordenadores da Comissão 

Nacional de Avaliação e da Comissão Técnica Assessora do PAIUB. 

 
48

Ressalta-se que o CRUB participou do processo de implantação do PAIUB e sua atuação caracterizou-se 

através da proximidade que desenvolveu junto ao processo na sua fase de elaboração e difusão. 
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planejamento e a gestão universitária, além de pretender ser um processo sistemático de 

prestar contas à sociedade (MEC, 1993a, p. 4). Foi um programa que teve forte inspiração 

europeia e seguia o princípio fundamental de que a avaliação deve ser feita com a efetiva 

participação de todos os membros da instituição, buscando promover uma cultura de 

avaliação formativa no interior das instituições. O PAIUB pretendia ter a autoavaliação 

institucional como base, contemplando as características próprias de cada instituição e 

respeitando a identidade institucional, na compreensão de que o processo de avaliação não 

deveria estar vinculado a mecanismos de premiação ou de punição e deveria haver adesão 

voluntária das IES, o que garantiria legitimidade da política da avaliação. 

O movimento que gerou o PAIUB teve ampla repercussão no meio acadêmico e, apesar 

de ter sido uma experiência curta, iniciou uma cultura de avaliação no país com reflexos 

positivos nas universidades. As universidades que participavam deste Programa, a exemplo da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFP) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

ganharam muito com essa participação porque tiveram a oportunidade de utilizar os seus 

resultados para a melhoria de gestão. Em que pese a importância dessa iniciativa na Educação 

Superior e, apesar desse programa prever, em sua concepção, fases bem definidas de 

sensibilização de todos os envolvidos no processo avaliativo49, seus procedimentos não 

garantiram sua implementação. Dentre as críticas ao PAIUB estavam: o caráter voluntário de 

adesão que fazia com que muitas IES não participassem; a visão restrita apenas à avaliação 

institucional, deixando de lado outras dimensões importantes da avaliação; a não possibilidade 

de definição de bases comparativas entre as universidades. Por estas razões, e em decorrência 

das restrições financeiras e da interrupção do apoio do MEC, o PAIUB recebeu uma nova 

organização, mas não conseguiu manter-se enquanto sistema de avaliação e foi, literalmente, 

deixado de lado para dar espaço a um novo sistema de avaliação que estava sendo preparado e 

apresentado pelo Governo. Com a divulgação das legislações federais (1995/1996) referentes à 

criação de um amplo sistema de avaliação da educação nacional, coordenado pelo Governo, 

desencadeou-se novamente uma discussão deste assunto que resultou em quatro estudos sobre o 

tema avaliação: Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras: Diagnóstico e 

Perspectivas; Políticas e Estratégias de Capacitação do Corpo Docente; Programas de Melhoria 

e Inovação no Ensino de Graduação; e Questões de Financiamento nas Universidades 

Brasileiras (POLIDORI, 2000). Os resultados destes estudos foram debatidos na 63ª Reunião 
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 Diagnóstico construído a partir de dados quantitativos sobre o curso em análise, avaliação interna, avaliação 

externa e reavaliação interna feita através de resultados avaliativos produzidos. 
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Plenária promovida pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) em 1998 

e no ano seguinte, através do “Workshop internacional” que se realizou no Rio de Janeiro sobre 

“O Papel do CRUB na Avaliação”, foi reforçada a recomendação de que o Conselho devia 

desenvolver “[...] uma sistemática própria de avaliação direcionada ao desenvolvimento 

institucional.” Na reunião plenária que se realizou em Brasília, no ano 2000, foi apresentada a 

“Proposta de Modelo de Avaliação Institucional para as Universidades Brasileiras”. Esta 

proposta define um modelo de avaliação que é lançado como uma experiência, solicitando 

voluntários para o “testar”. Embora pareça que o CRUB esteja envolvido com a questão e 

demonstre interesse em levar à frente o projeto, as reações frente à proposta foram muito 

grandes e havia um receio deste projeto ter o mesmo final do PAIUB. Um dos argumentos 

refere-se ao não apoio governamental em função da existência de um sistema de avaliação 

amplo e forte coordenado pelo MEC que fazia frente a este sistema implantado com a 

característica de um processo voluntário que parece, mais uma vez, não convencer a 

comunidade universitária. Tudo isso representou o prenúncio de uma terceira fase de avaliação 

no Brasil denominada, por Almeida Júnior (2002) de Implementação e Consolidação da 

Proposta Governamental, que ocorreu a partir de 1995. Este terceiro ciclo caracteriza-se pela 

efetivação de novos instrumentos e mecanismos de avaliação, por parte do MEC e do então 

Ministro da Educação e Desporto, Paulo Renato. Entre eles
50

, o ENC, 1995, cujos princípios se 

distanciariam amplamente dos que tinham sido propostos pelo PAIUB, e que se tornou o 

instrumento por excelência de avaliação das IES. O ENC foi criado pela Medida Provisória 

1018/95, regulamentado pela Lei 9131/95, e implantado através do estabelecimento de 

parâmetros e indicadores nacionais para o ensino de graduação. Pretendia contribuir para a 

melhoria do padrão do Ensino Superior e responder às expectativas sociais do país com este 

ensino. O Provão, como popularmente ficou conhecido, constituiu-se como uma avaliação 

periódica anual das instituições e dos cursos, tinha natureza censitária e era realizado por alunos 

concluintes dos cursos de graduação. Teve sua primeira aplicação pelo Instituto Nacional de 
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A partir de 1996 várias legislações relacionadas à avaliação da Educação Superior foram inseridas (Decreto 

2026/96; Portaria 249/96; Decreto 3860/01) na tentativa de implantar um sistema nacional de avaliação da 

Educação Superior. As legislações propunham que houvesse vários instrumentos avaliativos para verificar a 

qualidade do Ensino Superior oferecido no país. Estes instrumentos seriam o ENC; o processo de Avaliação das 

Condições da Oferta (ACO), que depois passou a ser chamado de Avaliação das Condições de Ensino (ACE), 

que avaliava o desempenho dos cursos de graduação nas dimensões: organização didático-pedagógica, corpo 

docente e instalações. Os conceitos da ACE mais os do Provão davam origem ao “ranking” nacional das IES e 

passaram a subsidiar os processos de recredenciamento das IES e de reconhecimento dos cursos. Esses 

mecanismos de avaliação que o Governo Federal adotava, através do INEP, fortaleciam o poder de coordenação 

e controle governamental sobre as IES, principalmente as instituições privadas, com a proposta de nivelar as IES 

em termos de qualidade. Mas, no entanto, somente o Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provão, foi o 

instrumento utilizado para a base de estruturação de políticas avaliativas. 
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Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), em 1996, atingindo três áreas de 

conhecimento, e perdurou até 2003, abrangendo 26 áreas do conhecimento de graduação. Tinha 

como função avaliar os conhecimentos e competências técnicas adquiridas pelos estudantes em 

fase de conclusão dos cursos de graduação e ainda a prestação do Provão era condição 

obrigatória para a obtenção do diploma
51

.  

Este ciclo de avaliação, que compreendeu os oito anos do governo Fernando Henrique 

Cardoso, foi bastante marcante e traduziu uma concepção de avaliação fortemente vinculada à 

Constituição Brasileira de 1988, segundo a qual o ensino é livre à iniciativa privada, mediante 

avaliação pelo poder público. Ou seja, abrir uma IES, a rigor, não é uma concessão do Estado, 

ela pode ser aberta, mas desde que autorizada pelo poder público, que estabelece condições 

para o seu funcionamento. 

Baseado nessa diretriz constitucional, no decorrer do processo de elaboração da LDB 

9394/96, o governo estabelece que todo o processo de avaliação de Educação Superior deve 

passar por “uma avaliação de entrada e outra de permanência no sistema e estabelecer prazos para 

avaliações periódicas das IES e dos cursos” (Art. 46). A LDB define, ainda, que compete à União 

“coletar, analisar e disseminar dados sobre a qualidade de educação brasileira” e deixa claro que 

esse processo compreende a avaliação das instituições, avaliação dos cursos e avaliação do 

desempenho dos estudantes (Art. 9º, § 6º). Também o Decreto 3860/01, do Ministério da 

Presidência, se refere a procedimentos regulatórios para a Educação Superior, abrangendo 

instituições, cursos e avaliação dos estudantes. Nos termos desse Decreto, o processo avaliativo 

devia contemplar: avaliação dos principais indicadores de desempenho global do sistema nacional 

de Educação Superior; avaliação institucional do desempenho individual de instituições de Ensino 

Superior; avaliação dos cursos superiores, mediante a análise dos resultados do ENC e das 

condições de oferta dos cursos superiores. Estabelece, por fim, em seu Artigo 34, que as 

“avaliações realizadas pelo INEP levarão em consideração, obrigatoriamente, os resultados de 

avaliação nacional de cursos”. O ENC está, portanto, fortemente inserido dentro do espírito do 

Estado brasileiro, em sua dimensão de Estado avaliador-regulador, e está legalmente amparado 

pela Constituição de 1988, pela LDB 9394/96, e pelo Decreto 3860/01, que reforçam a 

necessidade de acompanhamento da qualidade da Educação Superior pelo Poder Público num 

contexto de forte expansão e diversificação deste setor, designadamente do setor privado.  

                                                 
51

A participação no ENC, pelos alunos, no ano de conclusão dos cursos, era condição obrigatória para a obtenção 

de diploma. O aluno podia se recusar a responder às questões, mas não podia deixar de comparecer à prova, pois 

se isso acontecesse não receberia seu diploma e, consequentemente, prejudicaria seu curso que ficaria mal 

posicionado no “ranking” nacional. 
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Cabe destacar que, enquanto no PAIUB a ênfase voltava-se para a totalidade 

institucional, seus processos e a missão das IES na sociedade, no ENC a ênfase recai sobre os 

resultados, a produtividade, a eficiência do desempenho dos estudantes e cursos, frente a um 

padrão estabelecido. O ENC tinha como foco os cursos em sua dimensão de ensino e tinha 

funções classificatórias, com vistas a fiscalização, regulação e controle por parte do Estado, 

na lógica de que a qualidade de um curso é igual à qualidade de seus alunos (CEA, 2003). 

Ainda que em diversos momentos esse Exame tenha sido boicotado em muitas 

instituições, o Provão tornou-se parte de uma cultura da Educação Superior, levando a 

resultados que permitiam a classificação anual de cursos, baseada em uma escala de cinco 

níveis (A a E). Esses conceitos forneciam feedback para os cursos e instituições quanto ao 

desempenho relativo de seus estudantes e ajudavam a orientar os futuros interesses em relação à 

escolha do curso e da instituição que o oferecia (VERHINE; DANTAS, 2006, p. 3). Importante 

salientar que o Provão acabou sendo um marco na Educação Superior brasileira e desencadeou 

várias ações de modificação nas IES, desde a reformulação de currículos e formas de trabalho, 

devido às experiências previstas, até a criação de “cursinhos pré-provão”, que tinham como 

objetivo moldar os alunos ao formato do Provão. O Provão sempre apresentou muitas 

controvérsias em relação às suas consequências, pois, na verdade, os efeitos negativos se 

sobrepuseram aos positivos (POLIDORI, 2004). Dentre as principais críticas ao Exame 

destacam-se: limitações quanto a aspectos de comparabilidade das provas ao longo do tempo 

(entre as áreas e entre as aplicações), o que o tornou inadequado como informação para os 

processos decisórios (em nível do governo, das instituições e do alunado); dificuldade do 

Provão separar avaliação e regulação; o Exame não foi capaz de captar o valor agregado durante 

o curso nem muito menos a natureza do processo ensino-aprendizagem, deixando de levar em 

conta elementos essenciais de valor e mérito institucionais e considerando apenas o ensino 

como única dimensão a ser avaliada; faltou a articulação do Exame com os demais 

componentes da avaliação da Educação Superior que seriam as instituições e os cursos; os 

conceitos divulgados à população, supostamente indicativos de qualidade, não expressavam a 

real qualidade dos cursos, gerando desinformação e desorientação do grande público52. 

                                                 
52

O Relatório técnico do Exame Nacional de Cursos de 2003 publicou os resultados das IES e foi possível 

verificar que os conceitos das IES que se dividiam numa escala de A a E significavam notas distorcidas. Foi 

possível verificar que havia instituições que obtiveram conceito “A”, mas, na verdade, este “A” significou uma 

nota 29,4 em 2002 ou 34,7 em 2003. Outros exemplos mostram essa distorção como a nota 46,3 em 

Administração era “A”, já a nota 49,7 em Odontologia era “D” (POLIDORI, Marlins Morisim. Construindo 

políticas educativas com o suporte da avaliação da educação superior. VIII Congresso Luso-afro-brasileiro 

de Ciências Sociais, Coimbra, 16, 17 e 18 set. 2004, p. 5). 
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Para Verhine e Dantas (2005), o modelo do Provão foi criticado, entre outros aspectos, 

por possíveis problemas de natureza político-conceitual, que têm particular importância no 

contexto das discussões deste trabalho: 

 

A adoção de um exame único e comum para todos os cursos no país, de alguma 

maneira poderia impor um currículo unificado, dessa forma destruindo os esforços 

para diversificar o sistema de educação superior [...] Além disso, seus testes 

tenderam a enfatizar mais os conteúdos de cada área que as competências e 

habilidades e, assim, não foram capazes de captar os vários aspectos da 

aprendizagem que são valorizados na educação superior, dentre eles, a habilidade de 

aprender e de se adaptar a nova realidade. (VERHINE; DANTAS, 2005, p. 8-9) 

 

Cursos e Instituições ficaram sujeitos a um processo externo de verificação que se 

desenvolveu de forma fragmentada sem articulação com os processos internos de 

autoavaliação e, portanto, a rede de avaliação da qual o Provão fazia parte nunca funcionou 

como um sistema integrado. O fato de se utilizar o resultado do desempenho dos alunos para 

conceituar as instituições e esse resultado ser apresentado em forma de ranking, tudo isso 

associado aos altos custos do Exame, em razão do crescimento do número de instituições, 

cursos e áreas, colocaram o modelo em questão, mostrando-se insuficiente para responder ao 

questionamento referente ao tipo de Educação Superior que era oferecido aos brasileiros 

(POLIDORI, 2004, p. 2-3).  Em paralelo à operacionalização do Provão de 2003, o MEC 

designou, ainda na primeira gestão do Governo Luís Inácio Lula da Silva, uma comissão 

denominada Comissão Especial de Avaliação do Ensino Superior (CEA)
53

, composta por 22 

membros, incluindo docentes e especialistas da área, representantes das universidades 

brasileiras, do MEC, INEP, CAPES, SESU e representantes da União Nacional dos 

Estudantes. Esta Comissão teve a incumbência de estudar o tema da avaliação do Ensino 

Superior e, a partir da análise do Provão e de experiências anteriores, buscou alternativas para 

corrigir as limitações nelas identificadas.  

Com o propósito de atender a uma forte demanda de se definir um tipo diferente de 

Educação Superior para o Brasil, considerando, inclusive, a educação como um dos principais 

                                                 
53

Presidida pelo Prof. José Dias Sobrinho (UNICAMP), esta Comissão Especial de Avaliação foi integrada pelos 

seguintes membros: Prof. Dilvo Ristoff (UFSC), Edson Nunes (UCAM), Hélgio Trindade (UFRGS), Isaac 

Roitman (CAPES), Isaura Belloni (UnB), José Telles (UFPR), José Geraldo Júnior (SESU), José Marcelino 

Pinto (INEP), Júlio César Bertolin (UPF), Maria Amélia Zainko (UFPR), Maria Beatriz Luce (UFRGS), Maria 

Isabel da Cunha (UNISINOS), Maria José Costa (UFPA), Mário Pederneiras (SESU), Nelson Cardoso, Amaral 

(UFG), Stela Meneghel (FURB) e pelas estudantes Giliate Coelho Neto, Fabiana de Souza Costa e Rodrigo da 

Silva Pereira, representando a União Nacional de Estudantes. Daniel Ximens foi o Coordenador Executivo, 

assessorado por Adalberto Carvalho, ambos da SESU, e contou ainda com a colaboração especial de Teófilo 

Filho do Conselho Estadual do Paraná. 
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motores para o desenvolvimento socioeconômico do país, foi desencadeado um processo de 

discussão dando início a construção de um novo Sistema Nacional de Avaliação. 

Os estudos e reflexões da CEA culminaram, em dezembro de 2003, com a 

apresentação, pelo MEC, de uma nova proposta de avaliação, oficialmente instituída pela 

Medida Provisória 147/03, denominada: Sistema Nacional de Avaliação e Progresso da 

Educação Superior (SINAPES). 

Em janeiro de 2004, com a reforma ministerial realizada pelo Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, Tarso Genro assumiu o Ministério da Educação e apresentou o projeto de 

alteração e conversão desta Medida Provisória que instituiu o SINAPES. Em abril de 2004 foi 

aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República a Lei 10861/04, que 

institui o SINAES. 

Será apresentado, nas próximas seções, o SINAES, procurando indicar avanços, 

limites e possibilidades do novo sistema em relação aos modelos anteriores e, principalmente, 

indicar o que mudou e por que mudou, relevância e implicações das mudanças desde o ano 

em que foi implantado (2004) até os dias atuais. 

 

 

6.1 O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SINAES 

 

 

6.1.1 Concepção, princípios e dimensões 

 

 

O processo de avaliação da Educação Superior no Brasil apresenta uma trajetória 

bastante rica, inclusive inovadora, no que diz respeito à sua proposta de considerar o processo 

na sua totalidade. As duas últimas décadas apresentam mudanças radicais no seu formato, 

principalmente em relação à sua concepção. De uma avaliação que primava pelo 

ranqueamento no modelo Provão passou-se para um processo que considera e respeita as 

diversidades e especificidades das IES do país, momento em que foi instituído o SINAES, 

considerado, na literatura, a quarta fase em relação à evolução do desenvolvimento do 

processo avaliativo em âmbito nacional. 
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Dentre as metas definidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE)
54

, de 2001, destaca-se 

a institucionalização de um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e externa que 

englobe os setores público e privado e promova a melhoria da qualidade de ensino da pesquisa de 

extensão e da gestão acadêmica. A ideia forte dessa determinação consiste no conceito de sistema 

e, portanto, de integração de diversos componentes. A crítica ao modelo anterior do Provão é que 

não se havia considerado as instituições e cursos como componentes essenciais e complementares 

do processo avaliativo e, por essa razão, não se configurava como um Sistema Nacional de 

Avaliação. O SINAES respeita essa determinação do PNE e a Lei 10861/04, que instituiu o 

SINAES, determina que a avaliação da Educação Superior brasileira deve cumprir-se como 

sistema e não na fragmentação de instrumentos e procedimentos. O objetivo do SINAES é 

assegurar o processo nacional de avaliação das IES, de cursos de graduação e do desempenho 

acadêmico dos estudantes, buscando a melhoria da qualidade do ensino superior no país. De 

acordo com o documento “Diretrizes para a Avaliação das Instituições da Educação Superior” 

(CONAES, 2004), as características fundamentais desse sistema são: a avaliação institucional 

interna e externa como centro do processo avaliativo; a integração de diversos instrumentos com 

base em uma concepção global; o respeito à identidade institucional. Tais características 

possibilitam levar em conta a realidade e a missão de cada IES e as especificidades das áreas do 

conhecimento, respeitando a diversidade institucional. O SINAES abrange IES e cursos 

avaliando-os em processo permanente; amplia o campo de avaliação quanto à temática, ao 

universo institucional, aos agentes e aos objetivos; está ancorado em uma concepção de avaliação 

comprometida com a melhoria da qualidade e de relevância das atividades de cada uma e do 

conjunto das instituições educacionais (MEC, 2004). 

Por sua característica de globalidade, por sua abrangência nacional e seu objetivo de 

aperfeiçoamento das atividades acadêmicas, o SINAES recupera as finalidades essenciais da 

avaliação, de acordo com documento da CONAES
55

 (2004), a saber: a) ultrapassa a simples 

preocupação com desempenhos ou rendimentos estudantis, buscando os significados mais 

amplos da formação profissional; b) explicita a responsabilidade social da educação superior, 

especialmente quanto ao avanço da ciência à formação da cidadania e ao aprofundamento dos 

valores democráticos; c) supera meras verificações e mensurações destacando os significados 

                                                 
54

 O Plano Nacional de Educação foi editado pela Lei 10172/01, e, dentre seus objetivos, deixou clara a 

necessidade de se reduzirem os gastos públicos defendendo a expansão do sistema superior, principalmente por 

meio da iniciativa privada. 

 
55

 O SINAES é acompanhado pela CONAES como órgão colegiado de coordenação e supervisão do sistema. 

Esta Comissão tem como função estabelecer os parâmetros gerais e as diretrizes para a operacionalização do 

sistema de avaliação que está sob a responsabilidade do INEP. 
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das atividades institucionais; d) aprofunda o desenvolvimento das IES operando como 

processo de construção com participação acadêmica e social e não como instrumento de 

cobrança individual; e) valoriza a solidariedade e cooperação e não a competitividade e o 

sucesso individual. (MEC/CONAES, 2004, p. 08). 

Além da perspectiva de integração e articulação é também central, no SINAES, o 

princípio da participação (responsabilidade compartilhada), que convoca todos os membros da 

comunidade acadêmica, das instâncias institucionais, de setores governamentais e da 

sociedade a se envolverem nas ações avaliativas. Nessa perspectiva, a avaliação é um 

imperativo ético fundamental não só por questões de adequação às normas legais, mas porque 

tem como foco a educação de qualidade como bem público.  

A Lei 10861/04, apresenta a avaliação como um dos instrumentos para sistematização 

da qualidade do sistema de Ensino Superior. Os processos avaliativos internos e externos são 

concebidos como subsídios fundamentais para a gestão das IES visando a melhoria da 

qualidade e também para a formulação de diretrizes para as políticas públicas de Educação 

Superior, cabendo ao Estado a responsabilidade de regular o sistema de Educação Superior 

para atingir tais objetivos.  

Para tanto, o novo sistema, sob o ponto de vista conceitual, possibilita a construção de 

um projeto acadêmico sustentado pela participação comprometida de todos os atores 

envolvidos com o Ensino Superior (professores, estudantes, técnicos, além dos representantes 

da comunidade externa) e, em consequência, a expectativa é que a universidade possa 

vivenciar criticamente valores distintos daqueles impostos pelo mercado através do 

tensionamento com valores centrais da universidade e da vida pública. 

A construção do SINAES fundamenta-se, conceitual e politicamente, em um conjunto 

de princípios
56

 que integram processos internos e externos de desenvolvimento institucional e 

social. Neste contexto é importante enfatizar o parágrafo que integra o texto descritivo da 

proposta para uma política de avaliação superior: 

 

[...] para superar a concepção e a política de regulação como função burocrática e 

legalista é necessário construir uma outra lógica, com um outro sentido filosófico, 

ético e político; que a regulação não se esgota em si mesma e, principalmente, 

articulada à avaliação educativa propriamente dita, seja também uma prática 

formativa e construtiva. (MEC, 2003) 

 

                                                 
56

 Entre esses princípios destacam-se: educação como direito social e dever do Estado; valores sociais 

historicamente determinados; prática social com objetivos educativos; respeito à identidade e à diversidade 

Institucional; globalidade; legitimidade; continuidade; avaliação e regulação (INEP/CONAES, 2004). 
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A Lei 10861/04, no seu Artigo 3º, estabelece as dimensões
57

 que devem ser o foco da 

avaliação institucional e que garantem simultaneamente a unidade do processo avaliativo em 

âmbito nacional e a especificidade de cada instituição. 

Essa mesma lei, no seu Artigo 4º, faz referência às dimensões de avaliação de cursos 

de graduação
58

, integrada à avaliação das IES, tendo como objetivo identificar as condições 

de ensino oferecidas aos estudantes e dando, portanto, um sentido de globalidade e de unidade 

ao sistema nacional. 

O SINAES, em seu desenho principal, é um sistema de avaliação global e integrado das 

atividades acadêmicas, composto por três processos diferenciados: Avaliação de Instituições de 

Educação Superior (AVALIES), Avaliação de Cursos de Graduação (ACG) e Avaliação do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). Cada um desses processos constitui parte de um mesmo 

sistema de avaliação, onde um nível de avaliação está contribuindo com o outro, embora sejam 

desenvolvidos em situações e momentos distintos, fazendo uso de instrumentos próprios, nem 

sempre fáceis de articulação entre si. Esses instrumentos abordam dimensões e indicadores 

específicos, com os objetivos de identificar as potencialidades e insuficiências das IES e dos cursos, 

promover a melhoria da sua qualidade e relevância  e, por consequência, da formação dos 

estudantes, e, ainda, fornecer à sociedade e ao governo informações sobre a Educação Superior no 

país. Desta forma, incorpora aos processos avaliativos todos os agentes, todas as dimensões 

institucionais e todas as instâncias da IES num esforço de autoconhecimento sobre si mesmas e 

incorpora à avaliação também a dimensão da regulação, procurando equilibrar várias perspectivas 

de avaliação em um só sistema. Nesse sentido os resultados das avaliações previstas no SINAES, 

além de subsidiarem as ações internas e (re)formulação do projeto de desenvolvimento de cada 

instituição, formaram a base e dão subsídios para a implementação de políticas educacionais 

concernentes aos processos de regulação do sistema de Educação Superior que compreendem as 

ações de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação e 

credenciamento e recredenciamento de IES. A coordenação e a supervisão do SINAES estão a 

cargo da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), criada para atender a 

esta demanda, e o sistema é operacionalizado pelo INEP em conjunto com a SESU, a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e a Secretaria de Educação à Distância (SEED). 

                                                 
57

 Essas dimensões são: Missão e o PDI; política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 

responsabilidade social de instituição; comunicação com a sociedade, as políticas de pessoal; organização e 

gestão da instituição, infraestrutura, planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos estudantes; 

sustentabilidade financeira. 

 
58

 Essas dimensões dos cursos são: organização didático-pedagógica; corpo docente; instalações físicas. 
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É importante ressaltar que o SINAES, em seus princípios, busca reconhecer a 

diversidade do sistema de Educação Superior do país, respeitar a identidade, a missão e a 

história das IES com suas diferenças e especificidades, entender que essas devem ser 

avaliadas globalmente e ainda assegurar a continuidade do processo avaliativo. 

Apesar da concepção do SINAES ser teoricamente bem embasada e considerar todos esses 

elementos constitutivos, a sua implementação se tornou um processo tenso e difícil e verificaram-se 

abordagens diferenciadas no desenvolvimento do sistema. É oportuno ressaltar a ênfase que tem 

sido dada aos três componentes estruturantes do sistema ao longo do processo, desde a sua 

concepção até ao esforço de se considerar, nos primeiros anos, todos esses elementos que o 

compõem e, em seguida, fazer uma análise do SINAES a partir deste impasse (2007-2008) onde 

foram feitos diversos ajustes que alteraram o rumo das políticas avaliativas no país. Apesar de se 

continuar evidenciando todos os elementos constitutivos do SINAES, a partir deste momento foram 

criados e emitidos indicadores que pretendem dar maior ênfase a rankings
59

 das “melhores” IES do 

país, dando maior atenção ao elemento da avaliação realizada pelos estudantes, o ENADE, e com 

isso havendo uma distância maior do SINAES em relação à sua concepção original.  

Serão aprofundados em seguida os três pilares ou três eixos integrantes do SINAES: 1) 

avaliação institucional; 2) avaliação de cursos e 3) avaliação do desempenho dos estudantes. Esses 

pilares são atendidos pelos processos de avaliação in loco (itens 1 e 2) e complementados pela 

organização e avaliação interna de cada IES através da autoavaliação institucional coordenada 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). O pilar 3 é atendido pela realização do ENADE. 

 

 

6.1.2 Avaliação das Instituições de Educação Superior 

 

 

Nos primeiros anos de implantação do SINAES, embora três componentes distintos 

sejam focalizados no processo, o elemento central do sistema é a AVALIES, que tem o 

objetivo de identificar o perfil e o significado da atuação da Instituição (Art. 3º da Lei 

10861/04), visando o aperfeiçoamento dos agentes da comunidade acadêmica e da instituição 

como um todo. Isso ocorre, especialmente, quando conta com a participação efetiva da 

comunidade interna e ainda com a contribuição de atores externos. Nestes casos, a Instituição 

                                                 
59

  É importante mencionar que os rankings já tinham sido previstos na Lei 10861/04, Art. 7º, § 8º: “a avaliação 

de desempenho dos alunos de cada curso no ENADE será expressa por meio de conceitos, ordenados em uma 

escala de 5 (cinco) níveis, tomando como base padrões mínimos”. 
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constrói, aos poucos, práticas avaliativas que possibilitam uma permanente atitude de tomada 

de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e social. Com o objetivo de 

identificar o perfil e o significado de atuação da instituição (Art. 3º dessa Lei), a avaliação 

acontece através de uma autoavaliação e de uma avaliação externa realizada in loco sob a 

supervisão da CONAES
60

. 

O objeto de análise da AVALIES é o conjunto macro de dimensões, estruturas, 

relações, atividades, funções e finalidades da IES, centrado em suas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, segundo os diferentes perfis e missão institucionais. Está compreendida, 

na avaliação da instituição e gestão, a responsabilidade e compromissos sociais e a formação 

acadêmica e profissional de seus docentes e técnicos. 

A AVALIES se desenvolve em dois momentos principais: 

 Avaliação interna ou autoavaliação, conduzida pelas CPAs
61

; 

 Avaliação externa, realizada por Comissões designadas pelo INEP, segundo 

diretrizes do CONAES. 

Avaliação Interna – O processo de autoavaliação constitui o primeiro passo que 

compõe a avaliação das instituições de Educação Superior e é um processo por meio do qual 

uma instituição ou curso analisa, internamente, o que é e o que deseja ser, o que de fato 

realiza, como se organiza, administra e age, buscando sistematizar informações para perceber 

equívocos e corrigi-los. A autoavaliação tem como eixo central dois objetivos de acordo com 

a CONAES e respeitadas as diferentes missões institucionais: 

                                                 
60

 Além dos resultados dos demais componentes do SINAES, são consideradas, no processo da AVALIES, 

informações adicionais oriundas do Censo de Educação Superior, do Cadastro da Educação Superior, dos 

relatórios e conceitos da CAPES para os cursos de pós-graduação, dos documentos de credenciamento e 

recredenciamento de IES e outras consideradas pertinentes e sugeridas pela CONAES. 

 
61

 Cada CPA é também parte integrante do sistema, estabelecendo um elo entre seu projeto específico de 

avaliação e o conjunto do sistema de educação superior do país. Estas comissões são responsáveis, de acordo 

como o Art. 11 da Lei 10861/04, pela “condução dos processos de avaliação internos da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP”. As CPAs têm um papel fundamental na 

elaboração e desenvolvimento de uma proposta de autoavaliação em consonância com a comunidade acadêmica 

e os conselhos superiores da Instituição. Uma vez constituída a CPA, seu funcionamento deverá prever 

estratégias que levem em conta as características de instituições e a existência ou não de experiências anteriores. 

É importante salientar que a CPA deverá ser um órgão de representação acadêmica e não da administração da 

instituição. A Medida Provisória 147 e a Lei 10861/04 estabeleceram que as CPAs devem conduzir a avaliação 

interna (autoavaliação) da instituição, sistematizar e, posteriormente, encaminhar para o INEP as informações 

solicitadas. Em 2004, a CONAES lançou dois documentos importantes para implementação e operacionalização 

do SINAES, nessa etapa de autoavaliação: “Orientações gerais para o roteiro da autoavaliação das instituições” e 

“Roteiro de Autoavaliação Institucional”, ambos destinados às CPAs e à comunidade de professores, estudantes 

e técnico administrativos das instituições da educação superior brasileira. Seu objetivo foi oferecer um roteiro de 

orientações gerais, incluindo requisitos, etapas e dimensões para a implementação do processo autoavaliativo, 

respeitando a identidade e as especificidades institucionais. 
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 avaliar a instituição de forma integrada, permitindo a autoanálise da coerência entre 

a missão da IES e as políticas institucionais efetivamente realizadas e visando a 

melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento institucional; 

 privilegiar o conceito de autoavaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, problemas 

e desafios, estabelecendo mecanismos participativos (CONAES, 2004, p. 20). 

Em termos práticos, o que se visa com a avaliação interna é a construção da 

informação feita com a participação dos segmentos da comunidade acadêmica. Este processo 

permite compor uma visão diagnóstica dos processos pedagógicos, científicos e sociais da 

instituição, identificando possíveis causas dos problemas, bem como potencialidades. A 

avaliação interna tem um caráter diagnóstico e formativo e deve permitir uma reanálise das 

prioridades estabelecidas no Projeto Político Pedagógico Institucional (PPI). A expectativa da 

lei é que a prática da avaliação interna, como processo permanente, seja instrumento de 

construção e/ou consolidação de uma cultura avaliativa na instituição, com a qual a 

comunidade acadêmica se identifique e se comprometa. O seu caráter formativo deve permitir 

o aperfeiçoamento, tanto pessoal (dos docentes, discentes e corpo técnico-administrativo) 

quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e 

autoconsciência institucional (CONAES, 2004). A organização do processo de avaliação 

interna no SINAES passa por três diferentes etapas de acordo com a CONAES (2004): 

preparação, desenvolvimento e consolidação da avaliação. Em relação à 1ª etapa, preparação, 

um dos aspectos relevantes da Lei 10861/04, Art. 11, foi a criação das CPAs
62

 com as funções 

de começarem a construir uma cultura de avaliação internamente na instituição e coordenar e 

articular o processo interno de avaliação de IES e disponibilizar informações aos gestores 

acadêmicos e ao INEP/CONAES. Os eixos de sustentação e legitimidade da CPA são 

resultantes das formas de participação e interesse da comunidade acadêmica, além da inter-

relação entre atividades pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa. Para isso é 

importante que haja um planejamento com a definição de objetivos, estratégias, metodologia,  

recursos  e  calendário  das  ações  avaliativas, como diz a Portaria 2051/04. O planejamento 

da CPA, discutido com a comunidade acadêmica, leva em conta as características da IES, seu 
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 A CPA deve ser instalada pelo reitor da IES, ser autônoma (independente de conselhos e órgãos colegiados) e 

contar na sua composição com a participação de representantes de todos os segmentos, da comunidade 

universitária (docentes, discentes e técnicos administrativos) e também da sociedade civil organizada (Art. 11 da 

Lei 10861/04). As definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do mandato, 

dinâmica de funcionamento e modo de organização das CPAs serão objeto de regulação própria e aprovadas pelo 

órgão colegiado máximo da instituição, embora se recomende que no processo de escolha de seus membros 

sejam consultados os agentes participantes do processo (Portaria 2051/04, Art. 7º). 
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porte e a existência das experiências anteriores na área da avaliação. Nesta primeira etapa de 

preparação para a implementação da autoavaliação é também importante a sensibilização 

interna de cada IES, buscando o envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração da 

proposta avaliativa. 

Em relação à segunda etapa, o desenvolvimento do processo de autoavaliação pelo 

SINAES, de acordo com a CONAES, precisa contemplar necessariamente os seguintes 

aspectos: definição de objetivos e finalidades da avaliação; formas de integração da avaliação 

interna com as outras dimensões da avaliação; participação da comunidade acadêmica e 

instâncias institucionais; cronograma geral das atividades avaliativas. Para manter um ritmo 

adequado e conseguir efetividade no processo de avaliação é preciso, além de realizar o 

planejamento participativo das ações, incluir a distribuição de tarefas e de recursos. Definindo 

a proposta e o planejamento participativo das ações, o desenvolvimento da autoavaliação 

procura assegurar a coerência entre as ações planejadas e a metodologia adotada, além da 

articulação do conjunto dos segmentos da comunidade acadêmica
63

 (CONAES, 2004, p. 11). 

A terceira etapa, consolidação, refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório 

final. Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 

resultados em termos da melhoria da qualidade da instituição. O relatório final de avaliação 

interna expressa o resultado do processo de análise e interpretação dos dados advindos do 

processo de autoavaliação e sua dimensão com a comunidade. Os destinatários do relatório 

são os membros da comunidade acadêmica, os avaliadores externos ligados à CONAES, ao 

MEC e à sociedade.  

As dimensões do instrumento de avaliação interna consideradas no processo de 

avaliação institucional são as mesmas consideradas no processo de avaliação externa
64

, ambas 

compondo o processo de avaliação institucional. Essas dimensões
65

 foram estabelecidas pela 
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 O termo comunidade acadêmica compreende: o corpo docente, discente e técnico administrativo. 

 
64

  Missão e o PDI; política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; responsabilidade social; 

comunicação com a sociedade; política de pessoal; organização e gestão; infraestrutura física; planejamento e 

avaliação; políticas de atendimento aos estudantes e sustentabilidade financeira. 

 
65

 É fundamental destacar que essas dimensões, assim como as orientações e os outros tópicos destacados, não 

devem ser consideradas um instrumento rígido para mera checagem ou verificação. Ao contrário, são 

referenciais mínimos e representam um ponto de partida para a construção de um amplo processo de discussão e 

reflexão no interior das instituições. Os outros itens não mencionados e que sejam importantes para as IES 

devem ser incluídos e considerados no processo avaliativo. Ao final, todas essas dimensões devem ser integradas 

em um capítulo síntese, não apenas declaratório, mas orientador de subsídios para a superação de dificuldades 

encontradas. Deste modo, o processo de autoavaliação e o relatório final das CPAs, além de serem importantes 

ferramentas de gestão interna, representam um balizador da avaliação externa prevista no SINAES, importante 

etapa de avaliação institucional. 
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Lei 10861/04, Artigo 3º. O documento Roteiro da Autoavaliação Institucional (2004), seguido 

por todas as IES, sob a coordenação das CPAs, apresenta, na forma de orientações gerais, 

alguns tópicos que permitem a operacionalização da avaliação dessas dimensões: 1) núcleo 

básico comum – contempla tópicos que devem integrar os processos de avaliação interna de 

todas as IES; 2) núcleo de temas optativos – contém tópicos que podem ou não ser 

selecionadas pelas IES, conforme sejam consideradas pertinentes à realidade ou não. Devem 

ser entendidas como sugestões para  as  reflexões  e  discussões  da  comunidade  acadêmica; 

3) núcleo de documentação, dados e indicadores – onde são apresentados dados, indicadores e 

documentos que podem contribuir para fundamentar e justificar as análises e interpretações
66

. 

É importante que se faça um balanço crítico e uma reflexão sobre o processo de 

autoavaliação institucional através das CPAs, principalmente em relação às dificuldades e aos 

avanços apresentados. Em relação aos avanços, a autoavaliação já representa, em si, grande 

valor para as IES e tem tido um papel importante para a consolidação de uma cultura de 

avaliação do Ensino Superior no país. Além disso, em sua concepção, o SINAES considera 

que o processo de avaliação interna que busca em primeira instância o autoconhecimento, 

permite também às IES se prepararem de uma forma mais aprofundada para as diversas 

avaliações externas a que são submetidas frequentemente, principalmente através do processo 

de avaliação de cursos.   

No entanto, a autoavaliação ainda representa um desafio a ser superado. De acordo 

com documento do INEP (2009), que trata da apreciação dos resultados da autoavaliação em 

IES de várias regiões do país
67

, foram apontadas as seguintes dificuldades/fragilidades do 

processo de avaliação interna aqui sintetizadas: 

1) Muitas IES ainda entendem a autoavaliação como uma obrigação legal e a CPA 

como instância responsável por cumprir essa obrigação. Por isso, muitas comissões 

se queixam que falta compreensão do propósito da CPA dentro do universo 

institucional. 

2) A formação das comissões é regulada por critérios diferentes. Os membros 

normalmente são indicados por gestores, já em outros casos são realizadas eleições, 
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Grande parte dos dados quantitativos sobre as instituições e cursos podem ser extraídos do Censo de Educação 

Superior, realizado anualmente pelo INEP e que representa um importante ponto de partida para a atividade 

avaliativa. 
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 Foram realizados sete encontros abrangendo todas as regiões do país com a participação efetiva das CPAs. 

Segundo esse documento (INEP, 2009), registrou-se a presença de 1.240 representantes de IES de todo o país e o 

setor privado foi o que teve representação mais expressiva (1.030 instituições contra 199 públicas; 11 não foram 

identificadas). 
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mas a finalidade e o interesse pela avaliação pareceram ficar em segundo plano em 

grande parte das comissões. Os membros da CPA ainda apresentam pouco 

envolvimento institucional, desconhecimento da legislação, pouco conhecimento de 

informática e são pouco capacitados. Em síntese, os maiores obstáculos estão na 

composição das comissões, a imposição (indicação) dos membros, o trabalho não 

remunerado, a ausência de incentivo e a falta de cultura de avaliação. 

3) Dificuldade das comissões em relação à participação do representante da 

comunidade externa descrita como frágil, pouco efetiva e descontínua 

estabelecendo um desafio para as comissões. 

4) Compreensão da avaliação como punição; falta de esclarecimento da relevância e 

da finalidade da CPA; falta de participação efetivas de alguns segmentos 

representativos (principalmente discentes e sociedade civil); a mera aplicação dos 

questionários e tabulações dos dados sem resultado efetivo e sem retorno da 

autoavaliação para a comunidade acadêmica; a falta de apoio da direção/gestão; a 

falta de autonomia; a descontinuidade dos trabalhos; a falta de estrutura física e 

apoio de recursos humanos e financeiros e a dificuldade em sensibilizar a 

comunidade acadêmica (INEP, 2009b, p. 26-27). 

Avaliação Externa – Após o primeiro momento ou a primeira fase de avaliação 

interna que compõe a avaliação das IES, outra fase se inicia com visitas in loco de 

especialistas externos provenientes das próprias IES e indicados pelo INEP, para que o 

processo de avaliação institucional se complete. Este segundo momento da avaliação 

institucional externa é realizado por comissões de docentes atuantes na Educação Superior, 

devidamente cadastradas e capacitadas para tal fim
68

, e tem como objetivo verificar 

informações disponibilizadas anteriormente, conhecer as IES, mas, sobretudo, auxiliar na 

construção de ações que possam vir a beneficiar o desenvolvimento do Ensino Superior pela 

IES. Com isso o SINAES pretende fomentar a transparência e a co-responsabilidade social na 

melhoria das atividades institucionais, além de assumir o compromisso de contribuir com as 

IES mediante recomendações acerca de aspectos frágeis nos seus processos de gestão, na 
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 No ano de 2006 foi lançado importante documento pela CONAES: “Avaliação Externa de Instituições de 

Educação Superior: Diretrizes e Instrumento”, que significou um avanço estratégico para o processo de 

implementação do SINAES. Com o término progressivo da primeira etapa de autoavaliação institucional, 

inaugurada nacionalmente em setembro de 2004 pelo Ministro Tarso Genro, as diretrizes e o instrumento de 

avaliação externa, tornados públicos, em 2006, pelo Ministro da Educação Fernando Haddad, definem a 

concepção, a metodologia, os indicadores e os critérios para a avaliação externa de instituições de Educação 

Superior. Em 2007 foi lançado outro documento: “Capacitação de Multiplicadores do BASIS”, também muito 

importante para a continuação da implementação do SINAES. 
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compreensão de que o exame “de fora para dentro” pode corrigir eventuais erros de percepção 

produzidos pelos atores internos, muitas vezes presos às rotinas e a interesses corporativos de 

forma acrítica. De acordo com a CONAES, a avaliação externa é um instrumento cognitivo, 

crítico e organizador das ações da IES e do MEC. Ela exige a organização, a sistematização e 

o inter-relacionamento do conjunto de informações quantitativas e qualitativas, além de juízos 

de valor sobre a qualidade das práticas e da produção técnica da instituição e dos cursos. Por 

isso, a integração e coerência da avaliação interna com a externa fazem parte de um 

importante processo de discussão e reflexão acerca dos grandes temas de políticas gerais de 

instituição, bem como da tomada de decisão
69

. Nessa perspectiva, a avaliação externa, a partir 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é fundamentada numa concepção 

educativa/formativa e deve adotar procedimentos metodológicos que respeitem a história e a 

cultura das instituições, a missão e o processo de autoavaliação da IES, as características do 

entorno e as formas de inserção regional, sua identidade e a participação dos diversos atores 

no processo de avaliação dos cursos e da instituição. (CONAES, 2006a, p. 10) 

O processo de avaliação externa é composto por duas etapas: a visita de avaliadores à 

instituição para avaliação da IES e a elaboração do relatório de avaliação institucional. Na 

primeira etapa, os avaliadores externos, depois de terem analisado o relatório de autoavaliação 

e PDI (antecipadamente disponibilizado), deverão manter interlocução com os dirigentes, com 

o corpo docente, discente e técnico-administrativo, com o objetivo de conhecer, em maior 

profundidade, como são desenvolvidas as atividades das IES.  Na segunda etapa, os resultados 

do processo de avaliação da instituição, envolvendo autoavaliação e avaliação externa (IES e 

Cursos), são encaminhados ao INEP para elaboração de parecer conclusivo. Esse parecer, 

encaminhado ao MEC, será a base para subsidiar a melhoria da qualidade e o 

desenvolvimento de políticas internas das IES, bem como para a implantação e manutenção 

de políticas públicas relacionadas à regulação do sistema de Educação Superior do país. As 

finalidades da avaliação externa são: o aperfeiçoamento da missão institucional; a avaliação 

da IES, constituída com visão global e integrada da instituição de modo a contextualizá-la em 

sua complexidade e características históricas e o levantamento de informações fornecidas 

pelas IES quando de seu credenciamento, no momento da solicitação de avaliação externa, 

assim como o levantamento de informações e dados constantes dos cadastrados e censos do 

CONAES (2006a). 
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 A responsabilidade pela execução da avaliação passa a ser do INEP, segundo diretrizes da CONAES, com o 

objetivo de assegurar, assim, uma melhor integração da avaliação com as políticas de Estado, criando condições 

mais adequadas para o uso dos resultados nos processos regulatórios. 
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O núcleo da Avaliação Externa constitui-se de bases de informações quantitativas e 

qualitativas. As bases quantitativas são formadas por informações fornecidas pela IES 

referentes às dimensões de infraestrutura material e física, bem como de seus recursos 

humanos (docentes, discentes e corpo técnico-administrativo). Também inclui os dados e 

informações coletadas pelo INEP através de cadastro e do Censo da Educação Superior, assim 

como das avaliações anteriormente realizadas pelo MEC. As bases qualitativas são 

estruturadas a partir da análise do referencial quantitativo e da comparação em diferentes 

níveis de observação, entre o que a IES se propôs a cumprir e o nível de realização alcançado, 

que pressupõe um comportamento ético e independente do avaliador no cotejamento entre as 

metas presentes na Missão e no Projeto Pedagógico e o que foi realizado. A avaliação 

qualitativa tem o objetivo de captar os movimentos institucionais na direção das referências 

de qualidade estabelecidas nas dez dimensões do SINAES já referidas e desenvolve-se a partir 

de indicadores que objetivam compreender e analisar a qualidade dos processos e práticas 

vivenciadas. Esses indicadores se identificam com os propostos no roteiro de autoavaliação, 

explicitando elementos que denotam condições, relações, interações e dinâmicas resultantes 

do projeto da instituição. Na composição do conceito final de avaliação externa de uma IES, 

as dez dimensões têm pesos diferenciados, considerando seu distinto significado no processo 

de construção de qualidade.  

Em 2004 foi criado um instrumento para avaliação institucional externa
70

 que definiu 

as diretrizes, a metodologia, os indicadores e os critérios para as comissões de avaliação 

iniciarem a avaliação nas IES. Este instrumento único foi aprovado pela Portaria 300/06 e 

realizado pelo INEP, através da Diretoria de Estatísticas de Educação Superior (DEAS), e 

segundo diretrizes da CONAES, para assegurar uma melhor integração de avaliação com as 

políticas do Estado. A finalidade máxima do instrumento era o recredenciamento das IES 

(regulação) articulada à perspectiva de avaliação educativa com fins de melhoria institucional. 

Este instrumento sofreu críticas no decorrer do processo de avaliação institucional porque 

além das dez dimensões estabelecidas por lei, havia um número excessivo de indicadores e 

critérios, o que dificultava muito o processo. Além disso, era muito difícil estabelecer critérios 

objetivos para a regulação de instituições a partir desses temas, considerando uma escala de 
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 De acordo com o Ministro Fernando Haddad, em nota de apresentação desse documento à sociedade em 

novembro de 2005, o instrumento de avaliação institucional externa significou um avanço estratégico para o 

processo de avaliação implantado pelo SINAES. É importante destacar que era um instrumento amplo baseado 

nas características de uma instituição universitária (articulação entre ensino, pesquisa e extensão) e era utilizado 

para todos os tipos de instituições, fossem as Faculdades, Centros universitários ou Universidades de natureza 

pública ou privada. 
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01 a 05 por dimensão e na formação de um conceito final. Além disso, para a regulação 

adotava-se a escala de 05 a 01 (ordem descrente) e “a maioria das IES ficava  com  conceito 

04 e 05, considerando que a análise a partir do conceito máximo, puxava sempre a nota para 

cima, muitas vezes não representando a realidade das IES”
71

. Em decorrência desses  

problemas  e  diante  da  dificuldade  de  utilização  desse  instrumento nas visitas realizadas 

subsequentemente, houve uma necessidade de se fazer uma série de reformulações  e,  a  

partir  de  2008,  passou  a  ter  formatação  diferente,  conforme  Portaria 1264/08. 

Comparativamente com o instrumento de avaliação das IES de 2006 houve 

significativa alteração. Mantiveram-se as dez dimensões, foi dado maior peso à política para o 

ensino, pesquisa e extensão (35 pontos) e para a política de pessoal (20 pontos), houve uma 

redução do número de indicadores (de 73 para 41) e o número de degraus foi reduzido de 365 

para 41. Houve também uma simplificação na atribuição dos conceitos72
 com a introdução de 

referenciais mínimos de qualidade e uma maior liberdade à análise qualitativa feita pelos 

avaliadores. Desta forma, inicia-se uma nova rodada de visitas in loco às IES, agora com 

probabilidade efetiva de sua realização e implementação. 

 

 

6.1.3 Avaliação dos Cursos de Graduação 

 

 

A avaliação dos cursos de graduação oferecidos pelas IES, em suas modalidades 

presencial e à distância, faz parte da avaliação externa e constitui o segundo eixo do sistema 

de avaliação do SINAES, tendo por objetivo identificar as condições de qualidade em que o 

ensino é oferecido aos estudantes. Esta é uma prática que já vinha sendo desenvolvida no 

sistema anterior, mas assumiu novos contornos para atender aos princípios do SINAES. Inclui 

visitas de comissões de especialistas das respectivas áreas de conhecimento, indicadas pelo 

INEP, às quais, juntas, juntam-se um avaliador institucional, devendo pautar-se pelas 

diretrizes estabelecidas pela CONAES, compatibilizando dimensões, categorias e  indicadores 

com o estabelecido pelo SINAES. Para essa avaliação os cursos são classificados em uma 

escala de 01 a 05 em termos de cada dimensão e do conjunto de dimensões, que se referem ao 
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 Entrevista realizada com a Profª Nadja Viana, integrante da CONAES, em agosto de 2008. 

 
72

 Conceito 1 – muito aquém do referencial mínimo de qualidade; Conceito 2 – aquém; Conceito 3 – similar; 

Conceito 4 – além; Conceito 5 – muito além (MEC 2008). 
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perfil docente, instalações físicas e organização didático-pedagógica (Lei 10861/04, Artigo 

4º). A estas dimensões, a Portaria 2051/04 adicionou o desempenho e perfil dos estudantes, 

obtidos no ENADE, e os dados do Censo que permanecem até hoje. No processo de 

implementação da ACG, viu-se, também, ser fundamental o avaliador contar com orientações 

do INEP e com capacitações contínuas de modo a assegurar o cumprimento de um padrão na 

aplicação de critérios de avaliação. Desse modo, o instrumento de avaliação dos cursos de 

graduação valorizava inicialmente uma visão integrada, associando concepções, objetivos, 

metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e vínculos com a sociedade. Ao 

mesmo tempo, fez-se necessário indicar critérios acadêmicos e científicos como expressão de 

compromisso com a qualidade da Educação Superior. Importava, portanto, articular uma 

avaliação educativa, focalizando o planejamento institucional na promoção da qualidade para, 

em seguida, os resultados dessa avaliação constituírem o referencial básico nas funções de 

supervisão e fiscalização próprias do Estado.  

Contemplando o determinado na legislação vigente, a CONAES definiu, em 2006, as 

diretrizes para avaliação de cursos e orientou a elaboração de instrumento único de avaliação, 

a partir de uma comissão especial formada por representantes da CONAES e do MEC
73

. Este 

instrumento deveria ter presente a análise das condições de ensino oferecidas aos estudantes.
74

 

A estruturação dessas dimensões permitiria a utilização de informações solicitadas na 

avaliação que poderiam ser úteis à regulação. No núcleo do processo avaliativo dos cursos, 

abre-se espaço para a análise dos avaliadores que devem ressaltar os pontos fortes e fracos e 

as recomendações referentes a cada curso avaliado. Esta preocupação tornou possível que os 

órgãos reguladores do MEC (SESU, SETEC e SEED) pudessem contribuir, de forma efetiva, 

na elaboração do instrumento. Foram estabelecidas pela CONAES as seguintes diretrizes para 

a avaliação de cursos de graduação, segundo as determinações do SINAES, assim resumidas: 

 

enfatizar condição acadêmico-científica nos quais o ensino é oferecido; assegurar 

visão processual da formação em nível de graduação; garantir a visão integrada de 

concepções, metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e vínculos 

com a sociedade nos projetos pedagógicos; estabelecer dimensões e aspectos 

compatíveis com as definidas na Lei do SINAES; formular categorias, indicadores, 

aspectos e critérios tendo como referência as diretrizes estabelecidas pela CONAES 

para a avaliação institucional externa; enfatizar no conteúdo dos indicadores 
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 A Comissão foi composta por representantes da SESU, SETEC, SEED, CTAA, INEP e da própria CONAES. 

 
74

 Este instrumento de avaliação de cursos de graduação foi aprovado pela Portaria MEC 563/06, tendo em vista 

a Lei 10861/04 que em seu Artigo 4º define que a avaliação dos cursos tem por objetivo identificar as condições 

de ensino oferecidas aos estudantes, em especial, os relativos ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à 

organização didático-pedagógica. 
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aspectos e critérios que demonstrem a apreensão das características do processo 

formativo levado a efeito nos cursos; estabelecer pontuação e pesos aos indicadores 

tornando visível a qualidade do processo formativo; harmonizar padrões, níveis e 

conceitos da avaliação de cursos com aqueles estabelecidos pela CONAES para a 

avaliação externa. (CONAES, 2007, p. 30) 

 

Como resultado, respeitando os princípios do SINAES, tanto as diretrizes quanto o 

instrumento, atingiram o objetivo almejado qual seja o de respeito às peculiaridades de cada 

localidade avaliada. O instrumento de avaliação de cursos de graduação de 2006 representou a 

possibilidade de otimização de implementação do SINAES, na modalidade de Avaliação de 

Cursos, integrada às outras modalidades de avaliação: a avaliação das instituições nas suas 

vertentes de autoavaliação e avaliação externa e a avaliação do desempenho dos estudantes.  

As críticas a este instrumento no decorrer do desenvolvimento de implementação do 

SINAES foram as mesmas direcionadas ao instrumento de avaliação das IES e podem ser 

assim sintetizados: instrumento único para todos os cursos, existência de muitos indicadores, 

abrangência do instrumento, complexidade na atribuição de conceito final e dificuldade de 

estabelecer critérios para a regulação a partir desse conceito final
75

. Em função disso o 

instrumento de avaliação de cursos de graduação de 2006 foi modificado e, em seguida, foi 

aprovado novo instrumento pela Portaria 10841/08. Este novo instrumento foi elaborado de 

forma conjunta pela CONAES e pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES), 

do INEP, para fins de renovação de reconhecimento de cursos. A formulação do instrumento 

de avaliação de curso de graduação tem como referência os princípios e diretrizes do SINAES 

e os padrões de qualidade de Educação Superior. 

Comparativamente com o Instrumento e avaliação de cursos de 2006, o novo 

instrumento de 2008 ficou muito mais simplificado; mantiveram-se as três dimensões
76

, mas o 

número de indicadores e o nível de detalhamento dos degraus foram reduzidos (o número de 

indicadores foi reduzido de 106 para 26 e o número de degraus foi reduzido de 530 para 26). 

Além disso, introduziu-se o critério referencial mínimo de qualidade que passou a ser a base 

para os avaliadores procederem à atribuição do conceito, cuja nomenclatura foi modificada
77

. 

                                                 
75

 Para fins de regulação era exigido, no mínimo, o conceito três para aprovação. Os critérios ficavam dispostos 

na ordem decrescente (do conceito 5 ao conceito 1) para que o avaliador verificasse em primeiro lugar se a 

realidade do curso atendia à situação de maior valor; caso não satisfizesse, o avaliador deveria verificar se essa 

realidade atendia ao conceito 4 e, assim, sucessivamente. 

 
76

 Organização didático-pedagógica (40 pontos); Corpo docente, discente e técnico (35 pontos); Instalações 

físicas (25 pontos).  (MEC/INEP, 2008). 

 
77

 Conceito 1 – muito aquém do referencial mínimo de qualidade; Conceito 2 – aquém; Conceito 3 – similar; 

Conceito 4 – além; Conceito 5 – muito além. (SINAES/MEC/INEP, 2008). 
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Uma outra modificação refere-se à otimização do formulário eletrônico que passou a 

contribuir mais para o credenciamento dos cursos.  

Este segundo eixo do sistema de avaliação do SINAES, denominado Avaliação de 

Cursos de Graduação passou pelas alterações referidas no que diz respeito às diretrizes e 

instrumentos e ainda passou pela capacitação dos especialistas, um aspecto considerado, na 

literatura, muito importantes no contexto dos princípios do sistema avaliativo do SINAES. 

Para Polidori (2004, p. 7), deve-se ter cuidado com este item, pois “a intenção do 

sistema não é realizar ações de rastreamento, de perseguição, de policiamento, de punição, 

mas sim de proporcionar que as IES possam dinamizar suas atividades, resolver questões 

prementes e construir metas concisas e pontuais”. Para tal, a capacitação e orientação 

dispensadas aos avaliadores externos devem ser de outra ordem daquela que orienta a 

utilização de formulários eletrônicos e evidenciam cumprimento de prazos. Apesar destes 

pontos serem importantes, eles não podem ser, para a autora, os pontos centrais de um 

processo avaliativo que busca a melhoria da qualidade da Educação Superior oferecida no 

país.  

As recentes modificações no SINAES com a introdução de novos indicadores a serem 

discutidos mais adiante, de certa forma contrariam essa posição de Polidori (2004) em relação 

à avaliação dos cursos de graduação, considerando que passa a ter no Conceito Preliminar de 

Cursos de Graduação (CPC) sua principal referência, embora esse eixo continue sendo 

importante, agora com a possibilidade de um número bem mais reduzido de cursos a serem 

visitados. Este assunto será retomado e aprofundado mais adiante. 

 

 

6.1.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

 

 

O ENADE é o terceiro e último eixo de avaliação externa do SINAES integrado à 

Avaliação Institucional e à Avaliação de Cursos, o que dá originalidade ao sistema 

brasileiro
78

. É importante referir que o ENADE, tal como implementado pela Lei 10861/04, 

não fez parte da proposta original do SINAES divulgada pela CEA no final de 2003. Quando 

o governo Luís Inácio Lula da Silva assumiu, em 2003, era grande a expectativa de que o 

                                                 
78

 O aspecto do SINAES que é mais original e se constitui em um grande diferencial do sistema no cenário 

mundial é o ENADE, considerando que são poucos os países que, como o Brasil, adotaram o uso de um exame 

nacional de cunho obrigatório. 
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Provão deixaria de existir pelas críticas fortes que lhe eram dirigidas. A CEA tinha o desafio 

de, por um lado, pensar um sistema de avaliação a partir do que estava estabelecido no 

programa do Governo: rever a avaliação “à luz dos princípios do PAIUB” e, ao mesmo 

tempo, manter o enfoque regulatório, determinado pela Constituição de 1988 e, mais tarde, 

pela LDB 9394/96. Diante desse conflito foi mantida a abordagem de teste pela comissão, 

mas com um formato diferente do Provão, com ênfase mais nos aspectos formativos de 

avaliação e nas dinâmicas e valores agregados em cada área do conhecimento. Foi proposto, 

pela CEA, o Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e da Inovação 

de Área (PAIDEIA), que consistia em um programa de testagem, em uma amostra de cursos, 

para representar as tendências de desempenho por área de conhecimento. 

De acordo com documento do INEP (2004), a avaliação proposta defendia uma 

concepção que tinha sempre um objetivo educativo, isto é, uma concepção que fosse 

formativa e construtiva. “O PAIDEIA deve ser dotado de uma racionalidade formativa para 

que efetivamente propicie elementos de reflexão e análises, sem a conotação mercadológica e 

competitiva e, sem dar margem ao estabelecimento de rankings”  (INEP/SINAES,  2004, p. 

113). Para isso, ao menos, três aspectos precisariam ser assegurados neste processo, de acordo 

com documento original da CEA: “que esteja voltado à efetividade científica e social, e não 

basicamente à pretensão de medir e classificar; que seja capaz de compreender os dinamismos 

e as tendências da área; e que esteja integrado coerentemente com outros instrumentos 

avaliativos” (MEC/CEA, 2003 p. 82). 

Articulado a outros instrumentos e inserido numa concepção de avaliação de caráter 

global e formativo, este processo teria como interlocutores preferenciais os estudantes, por 

corte de áreas e com critérios objetivos e características gerais de avaliação propostos no 

SINAES. O instrumento do PAIDEIA seria aplicado a grupos amostrais de estudantes, a uma 

ou mais áreas por ano, a estudantes em meio e fim de curso de todas as IES que oferecessem 

cursos de graduação na área avaliada (acompanhamento longitudinal das ações pedagógicas). 

Além da verificação do desempenho estudantil em conhecimentos básicos, competências e 

habilidades, o PAIDEIA propiciaria análises sobre as percepções dos estudantes a respeito da 

relevância e da contextualização dessas aquisições no seu processo mais amplo de formação. 

Com tais características, o PAIDEIA se propunha a ser um programa que privilegiava o 

objetivo de avaliar as dinâmicas e movimentos e não simplesmente o resultado de avaliação 

final. Buscava oferecer informações periódicas a respeito do desenvolvimento de cada área, 

induzindo políticas capazes de superar os problemas de ensino de graduação. Para as 

instituições e cursos teria o objetivo de fornecer informações úteis e significativas para o 
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processo de autoavaliação, como subsídio para a reflexão sobre projetos pedagógicos, 

organização curricular, definição de programas e metodologias, entre outros objetivos. 

Apesar de, teoricamente, sua proposta ter sido bem formulada pela CEA, o que se 

verificou na prática é que as especificidades de operacionalização para o formato proposto 

foram extremamente vagas. Além disso, o escopo do exame, da forma como foi concebido, 

era demasiadamente amplo e ambicioso, indicando que os formuladores da proposta não 

possuíam uma compreensão das limitações inerentes aos instrumentos aplicados em larga 

escala (VERHINE; DANTAS, 2006). Houve grande tensão entre os idealizadores do 

PAIDEIA e vários membros do Congresso que manifestaram grande apoio ao Provão, 

rejeitando a alternativa do PAIDEIA, por ser contrária ao que o público já estava acostumado 

em termos de avaliação da Educação Superior. Negociações que resultariam no ENADE 

mantiveram a abordagem do Provão quanto à testagem de cursos individualmente e não de 

áreas
79

, mas incorporaram os procedimentos de amostragem e a inclusão de alunos 

ingressantes, de forma a captar a aprendizagem dos alunos durante o curso, além de focalizar 

não só os conteúdos específicos, mas também a formação geral. 

Da mesma forma que o Provão, com a Lei 10861/04, o ENADE tornou-se um 

componente curricular obrigatório e no histórico escolar de cada estudante deve constar se o 

estudante participou ou não do Exame, ainda que as notas não façam parte dele. Uma vez que 

esse Exame era aplicado às amostras de estudantes, a Portaria 2051/04, Artigo 28, estabeleceu 

que o registro de participação é indispensável no histórico, “independente do estudante ter 

sido selecionado ou não na amostragem”. Aqueles não selecionados deverão ter o registro: 

“Dispensado do ENADE pelo MEC nos termos do Artigo 50 da Lei 10861/04”. Todas as 

áreas da graduação foram submetidas ao ENADE no Primeiro Ciclo avaliativo (2004 - 2006), 

exceto os cursos superiores de tecnologia que iniciaram a participação em 2007, e algumas 

áreas com número muito pequeno de estudantes e cursos. Em 2007, o ENADE, foi novamente 

aplicado ao grupo de Saúde e Ciências Agrárias, iniciando-se outro ciclo avaliativo, tendo 

seguido dessa forma um fluxo normal conforme previsão de aplicação de três em três anos 

conforme legislação. 

                                                 
79

 O PAIDEIA considerou quatro áreas, podendo haver subdivisões em cada uma delas: a) Ciências Humanas, 

Sociais, Letras e Artes; b) Exatas; c) Tecnológicas; d) Biológica e de Saúde. 
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O ENADE foi operacionalizado por meio de quatro diferentes instrumentos: 1) uma 

prova, aplicada por amostragem a ingressantes e concluintes de cada curso
80

; 2) questionário 

de impressões sobre a prova, preenchido pelos participantes juntamente com a Prova; 3) um 

questionário socioeconômico com 103 questões enviado aos estudantes antes do dia da prova 

e entregue por eles no dia do Exame; 4) um questionário aplicado aos coordenadores de curso, 

respondido por eles on-line até 15 dias após a aplicação do Exame, onde se pede suas 

impressões sobre o projeto pedagógico e as condições gerais de ensino de seu curso 

(SINAES/INEP, 2005). O ponto mais importante é a prova que possui características bastante 

diferenciadas daquelas que normalmente costuma-se aplicar a alunos, bem como dos 

processos avaliativos que ocorrem durante a construção escolar e acadêmica de cada um de 

nós. Sua ênfase recai sobre as expectativas em relação ao perfil profissional que se deseja 

formar em cada curso. As perguntas da prova, de natureza objetiva e discursiva, priorizam 

temas contextualizados e atuais ligados à realidade brasileira e mundial (formação geral) e às 

especificidades de cada curso (componente específico), tanto no domínio dos conhecimentos 

quanto nas habilidades esperadas para o perfil profissional. Todas as questões das duas partes 

da prova são elaboradas em níveis de diferenciação de complexidade em relação aos 

estudantes do primeiro e do último ano. 

Através do ENADE é possível comparar as respostas dos alunos ingressantes, não só 

em relação aos concluintes, mas também quanto ao perfil e percepção dos alunos sobre a 

prova, o que implica a análise de uma importante dimensão que irá completar os relatórios de 

avaliação.  

De acordo com o INEP (2006)
81

, a nota do ENADE é assim definida: a nota final da 

IES em um determinado curso é a média ponderada da nota padronizada dos concluintes no 

componente específico, a média ponderada da nota padronizada dos ingressantes no 

componente específico e da média ponderada da nota padronizada na formação geral 

(concluintes e ingressantes), considerando-se respectivamente os pesos 60%, 15% e 25%. 

Assim, a parte referente ao componente específico teve mais peso contribuindo com 75% da 

nota final, enquanto o referente à formação geral contribui com 25% em consonância com o 
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 Para o ENADE, um ingressante é um aluno que se encontra no primeiro ano do curso e concluiu entre 7 e 22% 

dos créditos do curso e o concluinte é aquele que se encontra no último ano e já completou 80% ou mais dos 

créditos. 

 
81

 A descrição detalhada dos procedimentos adotados para o ENADE constam do documento “Resumo técnico 

do ENADE 2005” divulgado pelo INEP em 2006 como “versão preliminar em revisão”. 
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número de questões na prova – 30 de componente específico e 10 de formação geral
82

. 

Existem três aspectos a considerar no ENADE: as diferentes provas que são realizadas, os 

procedimentos de padronização e a maneira pela qual estes diferentes dados são combinados 

em um conceito final.  

O ENADE, coadunado com as diretrizes curriculares para os cursos de graduação do 

país, tem como objetivo determinar se os alunos demonstraram ter as competências que seus 

cursos requerem, ainda que vinculado ao domínio do conhecimento, saberes e prática da área 

profissional e, por essa razão, os conceitos atribuídos deveriam idealmente ser referenciados a 

critério, ao contrário do provão que foi referenciado à norma83, mas, em verdade, é muito 

difícil um teste ser referenciado a critério, “dada a complexidade das competências referidas 

pelas carreiras que demandam grau superior e, além disso, deveria conter amplo número de 

questões, o que inviabilizaria sua aplicação em um período razoável” (VERHINE, 2008, p. 6). 

Neste contexto, o Exame apenas classifica os cursos avaliados a partir da comparação de seu 

conhecimento, sem o estabelecimento de um padrão mínimo satisfatório a ser alcançado. 

O ideal de medir, através do ENADE, a aprendizagem do aluno foi também 

comprometido, de acordo com o autor, por duas decisões que o INEP tomou no início: 

 

Em primeiro lugar definiu que os alunos ingressantes seriam avaliados ao final do 

seu primeiro ano letivo (com 7% a 22% da carga horária curricular cumprida). Com 

isso, introduziu um efeito institucional em relação ao desempenho dos ingressantes, 

de modo que a diferença entre os escores dos alunos ingressantes e concluintes não 

representava todo o processo de formação desenvolvido pelo curso. A segunda 

decisão prejudicial foi a maneira escolhida pelo INEP para determinar a nota final 

do curso. A opção por uma nota unificada que incluiu, no mesmo cálculo, os 

resultados tanto dos concluintes quanto dos ingressantes diluiu fortemente a 

importância da comparação entre os dois momentos do curso. (VERHINE, 2008, p. 

04-05) 

 

Com tudo isso, o ENADE precisou ser repensado para continuar tendo papel 

importante, tanto no processo de avaliação institucional, fornecendo subsídios para que as IES 

alimentem a dinâmica da autoavaliação, quanto na formulação de políticas públicas para o 

sistema de Educação Superior do país. Nesse sentido, a expectativa é que o ENADE poderá 

proporcionar reflexão no interior do próprio curso e da instituição na medida em que se 
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 Os conceitos foram assim distribuídos: Conceito 1 - peso 0,0 a 0,9; Conceito 2 - peso 1,0 a 1,9; Conceito 3 - 

peso 2,0 a 2,9; Conceito 4 - peso  3,0 a 3,9; Conceito 5 - peso 4,0 a 5,0 (INEP, 2005, p. 13). 

 
83

 O Provão foi referenciado à norma, o que significa que a classificação relativa dos cursos era obtida através da 

comparação do desempenho médio dos demais cursos no mesmo campo de conhecimento. 
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constituir como um momento privilegiado de interlocução com os estudantes visando 

estimular sua reflexão crítica.   

A partir de 2007, considerando as limitações quanto à operacionalização dos três eixos 

de avaliação até aqui referidos (Avaliação Institucional, Avaliação de Cursos e Avaliação de 

Desenvolvimentos dos Estudantes), o SINAES passou a ser objeto de análise mais detalhada e 

mais cuidadosa, passando por uma série de reformulações e ajustes com o objetivo de tornar 

exequível todo o processo.  

A publicação do documento pelo MEC/UNESCO “Desafios, institucionalização e 

imagem pública da CONAES”, em 2007, demonstrou a necessidade premente de 

disseminação e implementação do SINAES, diante da complexidade de um país de grande 

extensão e de dimensões continentais como é o caso do Brasil. O desafio era enorme já que o 

SINAES, em um prazo de três anos
84

, deveria avaliar, segundo o Censo de 2005 do INEP, 

2.398 IES (sendo 257 públicas e 2.141 privadas) utilizando os três componentes previstos: 

Avaliação Institucional, Avaliação de Cursos e Avaliação de Desempenho de Estudantes. O 

desafio da avaliação de cursos era ainda maior, considerando que deveriam ser avaliados 

21.769 cursos, dos quais 15.142 em IES privadas e 6.627 em públicas. Tudo isso na 

consideração de um sistema diversificado composto por Universidades, Centros 

Universitários e Faculdades e um volume grande de desafios a enfrentar na operacionalização 

de suas políticas, a exemplo da utilização dos resultados do processo avaliativo do SINAES, 

que, naquilo que foi possível avaliar, carecia ainda de ações, instrumentos e, principalmente, 

da consolidação da cultura de gestão pública na qual a avaliação é fonte de inspiração para a 

formulação de políticas públicas. 

A CONAES tinha sob seu encargo a grande responsabilidade de aperfeiçoar o sistema 

de avaliação da Educação Superior do país, que já se apresentava com algumas fragilidades. 

Estabelecidas as diretrizes, aprovados os instrumentos de avaliação e instituído o Banco de 

Avaliadores do SINAES, suas prioridades voltavam-se, agora, para a consolidação dos 

resultados efetivos da avaliação com a finalidade de: 
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 Quando se estabeleceu o prazo de três anos através da própria Lei 10861/04 não se percebeu que era um prazo 

muito curto para realizar as visitas a todas as instituições e todos os cursos do sistema federal de Educação 

Superior do Brasil. 
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supervisionar a execução da própria avaliação em todas as suas modalidades, 

analisar de forma integrada seus resultados, e elaborar proposições de políticas, dela 

decorrentes, ao MEC, além de realizar reflexão crítica e aperfeiçoamento dos 

instrumentos de avaliação
85

, resultados e práticas, com vistas ao cumprimento do 

ciclo avaliativo. (CONAES, 2007, p. 90) 

 

A tarefa era imensa e a consolidação do SINAES dependia, de um lado, de um grande 

número de Comissões Externas para visitar as IES e cursos que, por sua vez, dependiam da 

capacitação adequada de seus membros
86

 de responderem à altura de seus desafios e também 

do Governo, especialmente do MEC que precisava continuar apoiando e ampliando as 

condições operacionais com recursos orçamentários, infraestrutura e pessoal. Por outro lado, 

de supervisionar a execução de avaliação pelo INEP, através de diferentes formas de 

acompanhamento de sua implementação e de manter canais de comunicação e intervenção 

junto ao MEC e às próprias IES, assim começando a exigir maior apoio em recursos 

financeiros e recursos humanos qualificados com vistas a assegurar a implementação do 

primeiro ciclo avaliativo do SINAES
87

. A relevância e a legitimidade nacional do SINAES, 

além de seu reconhecimento internacional, apontavam para a necessidade de preservação do 

sistema e do aperfeiçoamento contínuo de suas políticas e de suas práticas para que as IES 

continuassem a atender à demanda crescente por Educação Superior com níveis de qualidade 

cada vez mais exigentes: “é necessário estarmos conscientes de que a educação, como um 

direito do cidadão e como um bem público, necessita ocupar lugar central do país e ser o 

fundamento de um projeto de nação soberana, solidária e justa” (CONAES, 2007, p. 92). 
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 Os instrumentos tanto para a avaliação de cursos quanto para avaliação das IES eram demasiadamente 

complexos e muito extensos e por essa razão foram reelaborados em 2008. O número de indicadores e o nível de 

detalhamento dos degraus de avaliação foram reduzidos. No instrumento para avaliação de curso, o número de 

indicadores foi reduzido de 106 para 26 e o número de degraus foi reduzido de 530 para 26. No instrumento de 

avaliação para instituições, o número de indicadores foi reduzido de 73 para 41 e o número de degraus de 365 

para 41. 

 
86

 Segundo Verhine (2009, p. 21), o INEP pretendia, inicialmente, capacitar 9 mil avaliadores, incluindo os 

avaliadores de cursos e os avaliadores de instituições e, no entanto, até o final de 2008, o total de avaliadores 

capacitados girava em torno de 6 mil, muito abaixo do número necessário. Além disso, mesmo para os que já 

tinham sido capacitados, ficou evidenciado, através de visitas preliminares realizados em 2007 e 2008, o 

despreparo de muitos destes, o que revelou que formar um bom avaliador é muito mais difícil do que foi 

originalmente previsto pelos responsáveis pela capacitação. Ficou evidente que ter um bom curriculum vitae, ser 

professor de Ensino Superior, ter interesse na avaliação e ter passado por uma capacitação de três ou quatro dias, 

não era suficiente para assegurar um desempenho adequado. Diante dessa constatação foi necessário efetuar uma 

segunda rodada de capacitações, ao final de 2008, com treinamento mais aprimorado, o que atrasou muito o 

calendário das visitas e o cumprimento do primeiro ciclo avaliativo proposto em lei. 

 
87

 O primeiro ciclo avaliativo do SINAES foi implantado pela Portaria 01/07, ano em que deviam começar as  

primeiras visitas às IES para avaliação dos cursos de graduação: Bacharelados, Licenciaturas e Cursos 

Superiores de Tecnologia presenciais e à distância. Estas avaliações in loco dos cursos se basearam nos 

resultados do ENADE de 2004, 2005 e 2006 e seriam avaliados em 2007, 2008 e 2009 respectivamente. 
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As ações de preservação da concepção inicial do sistema nacional de avaliação e o 

desenvolvimento de seus elementos essenciais não foram suficientes para assegurar que o 

conjunto dos componentes do SINAES fosse integralmente implementado. Houve atraso na 

implementação da avaliação das instituições e da avaliação de cursos, pelas razões já 

enumeradas, o que acabou dando ao ENADE uma importância central, cujos resultados 

começaram a representar, em si, a avaliação de cursos, assim como aconteceu no Provão.  O 

desenho inicial do SINAES, composto por três componentes integrados em que cada 

componente em seu conjunto deveria alimentar os demais componentes, como foi sugerido, 

não foi possível de ser implementado na sua totalidade (avaliação das IES, avaliação de 

cursos e avaliação do desempenho dos estudantes) e isso mudou o panorama de avaliação da 

Educação Superior no Brasil a partir de 2008.  

Foram implementados diversos ajustes pelo MEC e atores a ele associados, referentes 

à concepção inicial do SINAES e à interpretação da lei que o instituiu. Para alguns, tais 

ajustes foram negativos e, de acordo com Dias Sobrinho (2008, p. 820), as recentes ações do 

MEC “interromperam a construção de um processo participativo e promovem o retorno a 

posturas, axiomas e enfoques próprios do paradigma tecno-burocrático.” Segundo esse 

mesmo autor, o SINAES estava ainda em processo de consolidação e pouco a pouco sua 

riqueza teórica e sua potencialidade ético-politica  foi  se  reduzindo  a  índices. Assim sendo, 

“a educação se reduz a ensino, os processos formativos se anulam e esses índices se 

transformam em classificações e rankings representando numericamente a “qualidade” dos 

cursos e das instituições”. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Polidori (2009, p. 440) alega que as mudanças 

“feriram profundamente a concepção do atual sistema de Avaliação de Educação Superior no 

País” e argumenta que o Governo, apesar de ter um papel importante neste contexto de ajustes 

garantindo a qualidade de ensino oferecido no país, nem por isso deve ser interventor, 

controlador, centralizador. Para esta autora, é possível que seu papel seja desenvolvido de 

uma forma mais afastada, permitindo uma atuação maior das IES e até mesmo da sociedade. 

É oportuno analisar, no escopo deste trabalho, as três inovações mais importantes que 

foram feitas a partir de 2008 em relação ao modelo original do SINAES e que têm gerado 

toda essa polêmica, ilustrando tanto a lógica que fundamentou as mudanças realizadas quanto 

os desafios que ainda precisam ser superados: 

1) Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados (IDD) 

– A primeira inovação foi o IDD. Ele foi desenvolvido para recuperar a intenção inicial de 

avaliar a capacidade dos cursos em adicionar competências a seus estudantes a partir da 
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bagagem de informações e competências com que os estudantes iniciam seus estudos. Esta 

ideia surgiu a partir das críticas ao Provão que considerava apenas o desempenho de aluno no 

final do seu curso e não considerava a aprendizagem desenvolvida ao longo de seu processo 

de formação. Como consequência, o Provão “tendia” a favorecer cursos que tivessem sido 

mais seletivos nos seus vestibulares, ainda que esses cursos não necessariamente tivessem 

proporcionado um ambiente mais favorável à aprendizagem (VERHINE, 2010, p. 3). 

Para corrigir esta limitação, a Lei 10861/04, Art. 5º, § 2º, estabeleceu que o ENADE, 

que substitui o Provão, devia ser “aplicado aos alunos de todos os cursos de graduação ao 

final do primeiro e do último ano de curso”. No documento técnico da pesquisa nacional por 

amostra de domicílio de 2005, o IDD é definido como uma medida da diferença entre o 

desempenho médio obtido no ENADE pelos concluintes de cada curso e o desempenho médio 

que seria esperado ao final do curso para o perfil de ingressantes daquela instituição, caso eles 

tivessem frequentado um curso de qualidade correspondente à média dos cursos que 

participaram de ENADE na mesma área e que possuam ingressantes com perfil similar. O que 

o IDD faz é comparar o desempenho dos estudantes que se formaram, definido por uma 

combinação da prova de conhecimentos específicos com a prova de conhecimentos gerais, 

com pesos de 75% e 25%, respectivamente, com o desempenho médio esperado dos 

estudantes com características iniciais similares. 

Em tese, a nova abordagem tornou possível dois tipos de comparação: a primeira, em 

uma mesma aplicação entre as médias obtidas pelo grupo de alunos ingressantes com as 

médias do grupo de concluintes; a segunda, contemplando uma comparação entre os 

resultados dos alunos ingressantes no primeiro ano do ciclo trienal da avaliação com aqueles 

dos alunos concluintes no terceiro ano do mesmo ciclo. Mas desde o início ficou evidente que 

havia problemas com essas comparações porque o INEP, para viabilizar a aplicação do 

ENADE e reduzir os custos, decidiu, desde o primeiro ano, pelo uso de processos amostrais, o 

que impediu qualquer possibilidade de captar o verdadeiro “valor agregado” (VERHINE; 

DANTAS, 2006). 

Além disso, o INEP definiu que os alunos ingressantes seriam avaliados ao final de 

um ano, como já foi referido, e isso também representou um problema porque surgiu o que se 

denominou “efeito institucional”, o que significava que a diferença entre os escores dos 

alunos ingressantes e concluintes não representava a aprendizagem gerada pelo curso. Uma 

outra decisão do INEP, que também prejudicou muito, foi a opção por uma nota unificada que 

incluía, ao mesmo tempo, os resultados tanto dos concluintes quanto dos ingressantes, e isso 

diluiu fortemente a importância da comparação entre os dois momentos do curso. 
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É neste contexto que foi introduzido pelo INEP, em 2005, o IDD e que representou 

uma tentativa de captar o valor agregado do curso, através de procedimentos estatísticos mais 

sofisticados. Em vez de se fazer uma comparação entre as médias dos calouros e as médias 

dos formandos, subtraindo a primeira da segunda, o IDD buscou medir a diferença entre o 

desempenho médio dos concluintes de um curso e o desempenho médio estimado para os 

concluintes do mesmo curso. A estimação baseada em equações de regressão múltipla leva 

em conta não apenas o desempenho dos ingressantes, mas também o nível de instrução de 

seus países e o grau de seletividade do curso (medido através da relação de 

ingressantes/concluintes), ou seja, a percentagem de ingressantes que concluem a graduação 

(VERHINE, 2010, p. 05). 

Para Verhine (2010, p. 06), o IDD, apesar de sua sofisticação, não chega a ser um 

indicador de um valor agregado totalmente confiável, pois parte de duas premissas erradas de 

que os ingressantes e os concluintes são comparáveis e que os resultados dos ingressantes não 

foram contaminados por um efeito institucional88
.  

Tanto o conceito do ENADE quanto o conceito do IDD medem, portanto, dimensões 

diferentes, pois o primeiro indica o nível médio de desempenho dos alunos do curso e o 

segundo estima o nível médio de aprendizagem que o curso acrescentou em relação ao ganho 

que se espera ao considerar o perfil de seus ingressantes. Segundo análises realizadas pelo 

INEP (2009), a correlação entre as duas medidas é, aproximadamente, de 0,50, o que significa 

que uma explica somente 25% do outro. Para Verhine (2010, p. 05), “cursos com um 

desempenho médio alto podem ter seu IDD baixo, pois, embora alto, o desempenho médio 

pode estar aquém daquilo indicado pelo perfil dos seus integrantes”. O que fica evidente é 

que, embora não contemplado na concepção do SINAES ou em sua legislação original, o IDD 

representa uma tentativa de captar o valor agregado do curso por meio de procedimentos 

estatísticos sofisticados, mas que gerou bastante confusão e incompreensão, principalmente 

em relação ao significado dos escores (especialmente os negativos). Mas apesar disso, pode-

se afirmar que o IDD representou um aperfeiçoamento do modelo, naturalmente ainda sujeito 

a críticas em prol de sua melhoria. 

2) Conceito Preliminar de Cursos de Graduação (CPC) – Diante da complexidade 

do SINAES e da impossibilidade técnica e operacional de cumprir, a cada três anos, as visitas 

                                                 
88

 A sugestão do autor seria a utilização dos resultados do ENEM para medir as competências dos ingressantes e 

para estimar seus resultados esperados na conclusão do curso. 
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previstas às IES no que se refere a avaliação de cursos,
89

 o INEP publicou uma Nota Técnica, 

em 2008, onde apresentou as diretrizes para implementação das avaliações de cursos no 

âmbito do SINAES, com base no CPC. Segundo Verhine (2010, p. 07-08), várias 

possibilidades de solução foram consideradas pelo MEC diante da impossibilidade de se 

visitarem todos os cursos: aumentar o prazo para realização das visitas, e, nesse caso, 

precisaria de, no mínimo, dez anos, o que inviabilizaria o processo de acompanhamento da 

qualidade dos cursos, ou utilizar o processo de amostragem para as visitas, mas, nesse outro 

caso, os cursos não selecionados teriam apenas o resultado do ENADE como único dado 

avaliativo disponível, o que resultaria na centralidade da avaliação estudantil, e isso também 

não se desejava. Em função disso, o MEC, segundo o autor, optou por uma terceira 

possibilidade que era identificar os cursos que se encontravam em situação precária e garantir 

a visita só para estes e foi assim que o CPC foi introduzido. Como o próprio nome indica, o 

CPC é um indicador preliminar da situação dos cursos de graduação e passa a constituir um 

elemento de referência nos processos de avaliação para subsidiar a renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação. Sua base legal é a Portaria Normativa 40/07, que 

define, em seu artigo 35, o seguinte: “superada a fase de análise documental, o processo se 

iniciará com a atribuição de conceito preliminar, gerado a partir de informações lançadas por 

instituições ou cursos no Censo da Educação Superior, nos resultados do ENADE e nos 

cadastros próprios do INEP”. Esse mesmo artigo, em seu § 1º, esclarece que: “caso o conceito 

preliminar seja satisfatório nos casos de renovação de reconhecimento a partir dos parâmetros 

estabelecidos pela CONAES, poderá ser dispensada a realização de visita in loco”. 

O CPC foi instituído pela Portaria Normativa 04/08 do MEC que regulamentou sua 

aplicação nos seguintes termos: atribuições de conceito (de 1 a 5) para todos os cursos, exceto 

para aqueles novos ou sem informação suficiente para o cálculo que recebem um registro 

“sem conceito”. 

A visita da comissão de avaliação in loco continua sendo obrigatória. A depender do 

resultado dessa avaliação, o conceito preliminar poderá ou não ser alterado para mais ou para 

menos.  Cursos com CPC 3, 4 ou 5 podem, se desejarem, solicitar uma avaliação in loco; os 

demais cursos, ou seja, aqueles nos níveis mais baixos na escala do CPC (níveis 1 e 2) e para 

os cursos sem conceito preliminar, a avaliação in loco é obrigatória e, a depender do resultado 

dessa avaliação, o conceito preliminar poderá ou não ser alterado para mais ou para menos. 

                                                 
89

 É importante lembrar que até o início de 2008 (quatro anos após a criação do SINAES), os únicos cursos que 

tinham sido avaliados foram os da área de Medicina Veterinária, o que demonstrou que visitar todos os cursos do 

sistema brasileira, no período de três anos, nunca foi nem será exequível. 

 



138 

 

Os cursos que tenham obtido conceito preliminar 3, 4 ou 5 podem solicitar, portanto, 

opcionalmente, uma avaliação in loco, mas se não o fizerem dentro de 30 dias, o conceito 

preliminar é mantido como conceito final e terão os seus processos encaminhados à Secretaria 

Competente, para expedição da Portaria de renovação de reconhecimento. Como 

consequência deste processo, há uma expectativa que aproximadamente 25% dos cursos 

precisam ser visitados, o que torna viável o número total de vistas que precisam ser realizadas 

por ano.  

Os componentes do CPC foram determinados através de equações matemáticas que, 

no início, levaram em conta uma grande quantidade de possíveis variáveis utilizando dados do 

ENADE, do censo de Educação Superior e do questionário socioeconômico que acompanha o 

ENADE. Foi entendido que o índice deveria ser composto de indicadores que contemplassem 

tanto os insumos de um curso quanto seus resultados. De acordo com Verhine (2010, p. 08), 

surpreendentemente, poucas das variáveis tratadas se revelaram como bons preditores da 

qualidade de um curso. Ao final foram identificados quatro indicadores de insumos e dois 

indicadores de resultados. Os indicadores de insumos foram: 1) infraestrutura e instalações 

físicas do curso (na opinião dos estudantes); 2) recursos didático-pedagógicos (também na 

opinião dos estudantes); 3) titulação do corpo docente (porcentagem de doutores); 4) regime 

de trabalho do corpo docente (porcentagem não horistas). Os indicadores de resultados foram 

os conceitos ENADE e IDD. Segundo Verhine (2010), os pesos para cada indicador foram 

também determinados matematicamente, pelo menos no início, mas sendo que o peso 

calculado estatisticamente para os insumos se revelou muito baixo (em torno de 15%). A 

CONAES buscou aproximar a contribuição de insumos à dos resultados e dessa forma o CPC 

de 2008 contou com peso de 30% para o conjunto de insumos e de 70% para o conjunto de 

resultados. Em 2009, o questionário socioeconômico foi reformulado e novas análises foram 

efetivadas com o intuito de ir aperfeiçoando o CPC, buscando informações mais precisas e 

variadas. 

O MEC alterou a composição do CPC através da Portaria 821/09 que define 

procedimentos para avaliação de IES e cursos de graduação, no âmbito do Primeiro Ciclo 

Avaliativo do SINAES. 

Sintetizando as mudanças introduzidas no CPC, pode-se, a partir dessa portaria de 

2009, comparativamente com 2008, destacar a redução do peso do ENADE/ IDD de 70% para 

60%, através de análises estatísticas e que atende a uma reivindicação das instituições de 

Ensino Superior que argumentavam que a proporção do exame no cálculo geral era muito alta, 

e o aumento dos insumos que compõem o CPC de 30% para 40%. 
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Na distribuição dos Insumos os itens “questão pedagógica” e “infraestrutura” cujos 

pesos eram, respectivamente, 8,1% e 3,1% passaram a ter o mesmo valor na composição do 

conceito: 5% cada um. O insumo “corpo docente” é outro item que mudou bastante: a Portaria 

821/09 incluiu a titulação de mestres, com 5% na composição do CPC. Mais importante 

ainda, o peso atribuído para a quantidade de professores doutores que era de 11,7% subiu para 

20%. O item regime de trabalho docente parcial ou integral (não horistas) baixou de 7,1% 

para 5%, o que favorece o atendimento a esse item por parte das IES, especialmente das 

particulares. Apesar disso, o remanejamento dos pesos mostra uma clara valorização do corpo 

docente da IES, cujo percentual subiu de 18,8% para 30%.  

Quanto ao ENADE/IDD, apesar do percentual ter caído um pouco em relação ao CPC 

anterior (de 70% para 60%), ainda é grande a responsabilidade do Exame Nacional para a 

composição do CPC. Assim todas as ações voltadas para a formação dos alunos, seja na 

formação geral, seja na formação específica devem ainda ser muito valorizadas pelas IES, a 

partir dessa nova configuração. 

3) Índice Geral de Cursos (IGC) – Logo após a divulgação dos resultados do 

ENADE e do CPC, foi divulgado pelo MEC/INEP, em 2008, o IGC de cada IES do Brasil, 

tendo em vista a Lei 10861/04 e o Decreto 5773/06. Enquanto que o CPC é um indicador de 

qualidade dos cursos, o IGC é um indicador de qualidade da IES como um todo e é utilizado, 

junto a outros elementos, para orientar a avaliação das comissões de especialistas do INEP em 

visita às instituições de Ensino Superior. O objetivo é que o indicador subsidie as comissões 

externas com informações consistentes, contribuindo para nortear as decisões e objetivar as 

análises que compõem os relatórios de avaliação institucional. O IGC sintetiza, para cada IES, 

a qualidade de todos os seus cursos de graduação, mestrado e doutorado, distribuídos na 

totalidade de campi e municípios onde a instituição atua. Esse indicador foi instituído pela 

Portaria Normativa 12/08 e, de acordo com o Art. 2º dessa Portaria, o IGC é calculado com 

base nas seguintes informações: média ponderada dos CPCs, componente relativo à 

graduação nos termos da Portaria 04/08, sendo a ponderação determinada pelo número de 

matriculados em cada um dos cursos de graduação correspondentes; média ponderada das 

notas dos programas de pós-graduação obtidos a partir da conversão dos conceitos fixados 

pela CAPES, sendo a ponderação baseada no mínimo de matrículas em cada um dos cursos 

ou programas de pós-graduação Stricto Sensu correspondente
90

. O Art. 3º dessa Portaria se 
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 Vale dizer que nas IES seus cursos ou programas de pós-graduação avaliados pela CAPES, o IGC é 

simplesmente a média ponderada dos cursos de graduação. 
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refere à utilização do IGC como referencial orientador das Comissões de Avaliação 

Institucional, entre outros elementos e instrumentos referidos na Lei de Avaliação 10861/04
91

. 

É importante lembrar que os conceitos dos cursos de pós-graduação são atribuídos 

pela CAPES de três em três anos. O cálculo é feito de tal forma que instituições que não 

possuem cursos de pós-graduação não são prejudicadas, mas as que os tem podem ser 

beneficiadas. 

Para compreender a importância do IGC é importante reconhecer as limitações de uma 

avaliação externa in loco, sobretudo quando seus resultados tem também efeitos regulatórios, 

como é o caso do Brasil. A legislação do SINAES estabelece que as visitas realizadas pelas 

comissões resultam “na aplicação de conceitos ordenados em uma escala de cinco níveis, a 

cada uma das dimensões avaliadas.” (Lei 10861/04, Art. 3º, § 3º). 

A obtenção de um resultado insatisfatório (Conceito final abaixo de 3) enseja a 

celebração de protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição e o Ministério da 

Educação para efetuar as melhorias identificadas como necessárias. O descumprimento do 

referido protocolo poderá resultar na aplicação de penalidades, indo de suspensão temporária 

de abertura de processos seletivos de cursos de graduação até a cassação da autorização de 

funcionamento da instituição em questão (Lei 10861/04, artigo 10, inciso IV, § 2º). Assim as 

visitas de avaliação externa não são apenas para feedback orientações e formulação de 

recomendações como alguns estudiosos sugerem. Suas consequências são de grande impacto 

podendo afetar a sobrevivência da IES (VERHINE, 2010, p. 12)
92

. 

Diante desta realidade foi criado o IGC para referenciar os resultados das avaliações 

efetuadas pelas Comissões, sobretudo diante da constatação de que as primeiras avaliações in 

loco resultaram em notas muito altas e que nem sempre refletiam a realidade da IES. 
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 Esses elementos se referem às dez dimensões que obrigatoriamente são avaliadas nas IES: missão da IES; a 

política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e extensão; a responsabilidade social da Instituição, sobretudo 

no que se refere a sua contribuição em relação à inclusão social; a comunicação com a sociedade; as políticas de 

pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento e desenvolvimento 

profissional; a 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; infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; planejamento e avaliação, especialmente os processos, 

resultados e eficácia da autoavaliação institucional; políticas de atendimento aos estudantes; sustentabilidade 

financeira (Lei 10861/04, do SINAES, Art. 3°). 
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 O autor levanta a questão se uma comissão composta por três pessoas que passam, normalmente, dois dias na 

IES deva dar a última palavra em ralação a atos que envolvem aplicação de penalidades tão importantes para as 

IES. É importante lembrar que essas comissões são compostas muitas vezes por avaliadores inexperientes tendo 

apenas recebido uma capacitação de 4 dias de duração, além de não terem uma visão sistematizada e 

comparativa em relação à situação de outras instituições de educação superior. 
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Quando o conceito da comissão é muito diferente daquele dado pelo IGC, levanta 

dúvidas sobre a qualidade da visita realizada e, em tais casos, conforme estipula o artigo 17 da 

Portaria Normativa 40/07 do MEC, o resultado da avaliação é impugnado pela SESU
93

. 

Verhine (2010, p. 12) argumenta que é importante ressaltar que, diferentemente do 

CPC, o IGC não serve para reduzir o número de visitas realizadas. A intenção do MEC é 

garantir uma visita para todas as IES que compõe o Sistema Federal de Educação, de acordo 

com o ciclo trienal de avaliação. Segundo o autor, o IGC serve para objetivar a avaliação da 

instituição, com dados mais completos do que apenas aqueles obtidos pelas comissões de 

visitas.  

Dentre as críticas ao IGC está aquela que se refere ao ranqueamento das instituições, 

prática considerada duvidosa por alguns autores com efeitos potencialmente negativos (DIAS 

SOBRINHO, 2008). Verhine (2010), sobre esse assunto, argumenta que tal prática é, de fato, 

pouco aceita no contexto internacional. Assim, criticar rankings no âmbito da Educação 

Superior faz sentido, o que não faz sentido, para o autor, é responsabilizar o IGC pela 

introdução de tal prática no contexto brasileiro. O ranqueamento das IES foi introduzido não 

pelo IGC, mas sim pela Lei 10861/04 que exige a classificação de todas elas em uma escala 

única de cinco níveis. É esta exigência, segundo o autor, que, em conjunto com a prática de 

realizar tal classificação por uma comissão externa, gera condições que justificam a criação 

do IGC como referencial necessário diante das consequências regulatórias das classificações 

efetuadas. 

 

 

6.1.5 Novo Ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

 

 

Apesar do novo ciclo avaliativo continuar tendo a duração de três anos e compreender 

a realização periódica de autoavaliação, avaliação externa das IES, avaliação de cursos de 

graduação e avaliação do desempenho dos estudantes (no caso o ENADE), conforme previsto 

no Decreto 5773/06, houve uma mudança de concepção no SINAES que precisa ser analisada.  

Este novo ciclo do SINAES pode ser apresentado, de forma resumida, na Figura 1 a seguir: 

 

 

                                                 
93

 Foi criada a CTAA com o objetivo de julgar em grau de recursos, os relatórios das comissões de avaliação “in 

loco” nos processos de avaliação externa e de avaliação de cursos. 
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    Ciclo A        

 
Ano I          Ano II             Ano III 

 

Figura 1 – Novo ciclo SINAES 

Fonte: Verhine, 2009. 

 

O SINAES continua focalizando a avaliação contínua, regular e sistemática de cursos 

e IES que compõem o Sistema Federal de Educação Superior, concebido num ciclo de três 

anos, mas há uma mudança de ênfase com uma valorização maior no ENADE. 

Observa-se que o ciclo do SINAES, superada a fase de análise documental, começa 

com os resultados do ENADE (Ciclo A / Ano I) que geram o CPC para os cursos e o IGC 

para as IES (Ano I) e cujos resultados são utilizados para montar as visitas aos cursos e IES 

(Ciclo B, Ano II). Após as visitas são divulgados os conceitos dos cursos e IES visitadas 

(Ciclo C, Ano III). Ao mesmo tempo em que este processo acontece, o ENADE é aplicado 

para o Ano II (Ciclo C) e é divulgado o resultado do ENADE, CPC e IGC para o Ano II que 

gera os conceitos dos cursos e instituições visitados. 

Em síntese, para cada grupo de cursos avaliados pelo ENADE, as avaliações do 

SINAES obedecem à seguinte dinâmica: aplicação do ENADE, divulgação dos resultados do 
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ENADE e dos indicadores de qualidade relacionados (conceito ENADE, CPC); avaliação in 

loco (para os casos específicos) e divulgação dos Conceitos Finais de Curso (CC). 

Para as instituições, as avaliações também partem da aplicação do ENADE com a 

divulgação dos resultados dos indicadores de qualidade dos cursos avaliados pela última 

edição do ENADE através do IGC. Após a visita in loco das Comissões de Avaliação é 

divulgado o conceito da Instituição.  

Dessa forma, as avaliações realizadas no contexto do SINAES compreendem um 

processo dinâmico, com fases que seguem calendários próprios, de acordo com o grande 

grupo ao qual o curso pertence. Assim, para um mesmo grupo de cursos, o ciclo avaliativo do 

SINAES se reinicia a cada três anos. 

O Conceito da Instituição (CI) resulta da avaliação institucional realizada com base no 

conjunto das dez dimensões pré-definidas pela CONAES. No caso da avaliação institucional 

externa, para o processo de recredenciamento, as comissões de avaliação visitarão in loco 

todas as instituições, independente do IGC e sempre seguindo a ordem das áreas dos cursos 

avaliados no ENADE no respectivo ano. Finalizado o processo de avaliação e definido o 

conceito institucional, cabe ao MEC por meio das suas Secretarias (SESU, SETEC e SEED) a 

decisão acerca dos procedimentos para regulação. 

O horizonte para a avaliação continua sendo as instituições (INEP, 2009, p. 148), mas 

há uma nítida mudança de enfoque onde o ENADE assume papel preponderante em função 

das razões que já foram referidas, principalmente, aquelas ligadas às dificuldades operacionais 

de se realizarem em todas as visitas aos cursos. 

Para melhor compreensão da finalidade do ENADE vinculado às outras modalidades 

avaliativas do SINAES pode-se dizer que, neste novo ciclo avaliativo, os resultados da 

avaliação do desempenho do aluno – ENADE (no seu conjunto) alimentam a avaliação do 

curso e os resultados da avaliação do curso (no seu conjunto) alimentam a avaliação 

institucional. A avaliação da IES parte, portanto, do mais específico (ENADE) para o mais 

abrangente (Avaliação Institucional) onde vários elementos vão sendo acrescentados. A 

avaliação de cursos incorpora também os resultados das visitas realizadas por uma Comissão 

de especialistas. Na avaliação institucional, além da avaliação de cursos (feita pelo ENADE e 

pelas visitas), adicionam-se os resultados da autoavaliação institucional e de uma visita à 

instituição, também realizada por uma comissão de especialistas.  

A avaliação institucional usa a obtenção dos dados qualitativos e quantitativos sobre 

os estudantes, professores, estrutura organizacional dos recursos físicos e materiais, as 
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práticas de gestão, a produtividade dos cursos e dos professores, entre outros com objetivo de 

tomar decisões em relação ao desenvolvimento de instituições.  

É aqui que reside a grande importância deste novo ciclo avaliativo porque há agora 

maior clareza entre as funções da avaliação e regulação. A função regulatória visa o 

ordenamento e desenvolvimento do conjunto de instituições de Educação Superior. Até 2008, 

a atenção das ações regulatórias era focada mais para os cursos e, a partir desse ano, a 

proposta era de ampliar essas ações focalizando também instituições, sem, no entanto, 

descuidar dos cursos. Dado o atual marco legal, houve uma reorientação das políticas 

regulatórias da Educação Superior, e, assim sendo, exercem funções regulatórias, em primeira 

instância, no sistema de Educação Superior, a SESU
94

 e a CAPES e, no plano mais alongado, 

o Conselho Nacional de Educação (CNE); nos sistemas estaduais de ensino, os Conselhos 

Estaduais de Educação. Toda regulação precisa de lidar com regras de entrada e saída em um 

sistema. Para a entrada de uma instituição de educação no sistema (credenciamento), o papel 

do governo é preponderante. Cabe-lhe a definição de critérios e meios de que a IES disporá 

para qualificar-se como IES. Dada a natureza de atividade educativa, com os compromissos e 

as expectativas sociais e individuais que lhe são inerentes, o processo de entrada no sistema, 

ou seja, de autorização de funcionamento de um curso e de credenciamento de uma IES é 

crucial. A autorização é considerada como um processo e não como um ato e é constituída por 

vários passos. O primeiro passo refere-se à análise da proposta e avaliação preliminar com 

verificação in loco das condições institucionais para o funcionamento dos cursos propostos. 

Por conseguinte, com o ato de autorização de cursos em uma nova instituição de Educação 

Superior, procede-se automaticamente a autorização inicial da IES.  

Para autorização de cursos de uma instituição deverá ser apresentado o PDI no qual 

esteja indicado, desde o primeiro momento, o conjunto de cursos que inicialmente pretende 

oferecer. Cada proposta é analisada preliminarmente pela SESU dando início ao processo de 

autorização inicial. Uma vez autorizada a funcionar, a IES deve preparar-se para, no prazo de 

três anos em efetivo funcionamento (LDB 93994/96), a realização do processo de avaliação 

para reconhecimento dos cursos e credenciamento como IES, o que inclui a aprovação do PDI 

para os próximos cinco anos. Cabe mencionar que os mecanismos e ações contidas nesses 

processos regulatórios estão a cargo da SESU, SETEC e SEED e complementados pelo apoio 

técnico do INEP. Os instrumentos utilizados nestas visitas (para entrada no sistema) são 
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 A SESU exerce papel central na coordenação e execução da atividade regulatória e a ela competem os 

processos de autorização de nova IES e de cursos, bem como de reconhecimento de cursos e de credenciamento 

e recredenciamento institucional. 
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aprovados pela SESU, homologados pela CONAES e processados pelo INEP. A análise da 

SESU não se baseia exclusivamente em pontuação, pesos e resultados quantitativos, mas 

também numa avaliação qualitativa que será provida pela comissão, além de outros 

instrumentos pertinentes. A CONAES, embora aprove e homologue os instrumentos 

utilizados nas visitas, seu papel é agora bastante distinto e se concentra na avaliação 

periódica, regular e sistemática das IES e cursos no conjunto do sistema.  

A regulação estatal exige que as instituições e os cursos sejam sistematicamente 

avaliados e precisa haver procedimentos que busquem maximizar a objetividade das 

informações. Foi neste contexto que foram introduzidos novos elementos na avaliação através 

da CONAES para haver maior clareza e objetivação de critérios e procedimentos, 

considerando que as etapas de avaliação e regulação devem manter consistência uma com a 

outra. 

À medida que isto ocorrer e houver cada vez mais essa objetivação da avaliação, a 

exemplo da introdução de indicadores como o CPC e o IGC que representam padrões 

universais de referência, a regulação passa a ter papel distinto e importante, porque vai 

permitir que as IES e cursos em condições de desempenho inaceitáveis sejam identificadas, e 

se isso não ocorrer serão levadas a se ajustarem ou poderão ser fechadas. 

Nesta questão de objetivação de avaliação das visitas que passaram a ser mais 

disciplinadas com a introdução desses novos indicadores, é importante se fazer referência à 

criação da Comissão Técnica de Acompanhamento de Avaliação (CTAA)
95

, instituída nos 

termos da Portaria 1027/06. 

A CTAA aprecia os recursos a ela encaminhados pelas instituições, em caso de 

impugnação do parecer contido no relatório elaborado pela Comissão de avaliadores in loco. 

Aprecia também as manifestações a ela encaminhadas pelas Secretarias (SESU, SETEC ou 

SEED) quando há observância de discrepâncias entre os resultados das visitas e o CPC e o 

IGC. Nos termos da Portaria Normativa 40/07, Art. 35, § 3º: 

 

Na avaliação de curso que tiver obtido conceito inferior a 3 no ENADE e no IDD, 

quando a Comissão de Avaliação atribuir conceito satisfatório ao curso, o processo 

deverá ser obrigatoriamente submetido à CTAA, com impugnação de ofício do 

parecer de avaliação pela Secretaria competente. 
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 É formado por 25 integrantes, entre eles representantes do MEC, do INEP e docentes oriundos das diferentes 

áreas do conhecimento com notória competência científico-acadêmica e reconhecida experiência em avaliação 

ou gestão da educação. 
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Em qualquer um dos casos, a CTAA decidirá por uma das formas, de acordo com a 

Portaria 40, Art. 17:  

I. manutenção do parecer da Comissão de Avaliação; 

II. reforma do parecer da Comissão de Avaliação, com alteração do conceito para 

mais ou para menos, conforme se acolheu os argumentos das IES ou da Secretaria, 

respectivamente;  

III. anulação do relatório e parecer, com base em “falhas de avaliação” determinando 

a realização de nova visita, na forma do artigo 15.  

Além de ser responsável por julgar os recursos, a CTAA tem como função realizar a 

seleção final dos avaliadores pertencentes ao Banco de Avaliadores do SINAES (BASIS). Os 

avaliadores passaram a ter um olhar diferente, restrito apenas à avaliação e a regulação ficou 

com os órgãos do INEP. A forma de agir das Comissões passou a ser também diferente: 

primeiro porque elas não têm mais a palavra final como antes, passando essa responsabilidade 

para a CTAA, como foi referido; em segundo lugar, os avaliadores passam a ter olhares 

diferentes em relação à avaliação das IES que é um olhar macro e os avaliadores dos cursos 

precisam ter um olhar mais específico em relação às particularidades dos cursos. Portanto, os 

avaliadores externos, tanto dos cursos quanto das IES, passaram a responder apenas por parte 

da avaliação, preenchendo o formulário orientador dos novos instrumentos, e os resultados, 

que poderão ser modificados pela CTAA, continuam sendo referencial básico para a 

regulação, associados, naturalmente, a outras fontes complementares de informações. 

A fase de avaliação, através dos ciclos avaliativos do SINAES, é encerrada com essa 

decisão última da CTAA que é irrecorrível e esse parecer técnico final é encaminhado para os 

órgãos de regulação da SESU e INEP para que procedam a decisão última de dizer um “sim” 

ou “não” em relação ao ato regulatório em curso. 

Portanto, as funções de avaliação e regulação ficaram mais claras e isso, ao lado de 

uma maior objetivação da avaliação, representou um grande avanço em relação à concepção 

inicial do SINAES e representou a possibilidade concreta de perpetuidade do sistema, assim 

como de seus propósito e finalidades essenciais. 
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7 A EDUCAÇÃO SUPERIOR EM PORTUGAL: EXPANSÃO, 

NATUREZA E INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

 

Durante muito tempo, Portugal ficou fechado para o mundo e viveu um longo período 

histórico de quase 50 anos de censura salazarista onde imperou o obscurantismo, a repressão 

ideológica, a estagnação científica. Terminada a repressão com a revolução de abril de 1974, 

chamada Revolução dos Cravos
96

, criaram-se algumas condições para a abertura e 

desenvolvimento do país, mas mesmo assim Portugal ainda é considerado um país 

semiperiférico e uma sociedade de desenvolvimento intermediário (SANTOS, 2003)
97

.  

Portugal é um país de dimensões territoriais relativamente pequenas. Sua extensão é de 

92.391 Km², incluindo as ilhas dos Açores e Madeira. Tem 10,7 milhões de habitantes (dados 

de 2007) e a divisão administrativa de Portugal é composta por 18 distritos
98

 e duas regiões 

autônomas: Madeira e Açores. 

Em relação à forma de Governo, em Portugal, como a maioria dos países europeus, o 

poder político é unitário e centralizado (não federativo); é uma República Parlamentarista 

com forma mista de governo: tem um Presidente da República
99

, eleito pelo povo, que é o 

chefe da nação e quem o governa é o Primeiro Ministro que é eleito pelo Parlamento (Câmara 

dos Deputados da República) e é o Primeiro Ministro que nomeia o restante dos ministros. 

O sistema educativo é regulado pelo Estado através do Ministro da Educação e do 

Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. O sistema de educação pública, inclusive 

o Ensino Superior, é o mais usado e bem mais implementado, havendo também instituições 
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 A revolução, que decretou o fim da ditadura do Estado Novo, foi pensada e implementada por um grupo de 

militares descontentes com o regime e a situação militar resultante da guerra colonial. Na maioria foram capitães 

que se uniram ao Movimento das Forças Armadas (MFA) e na madrugada de 25 de abril tomaram os principais 

pontos estratégicos da capital; na tarde desse mesmo dia o Presidente Marcelo Caetano rendeu-se. Com isso 

regressaram as liberdades de opinião, expressão e imprensa. Foi também denominada Revolução dos Cravos 

devido aos cravos que os soldados rebelados colocaram na ponta de suas armas. 

 
97

 Para o autor, isso se deve a algumas características sociais (taxas de crescimento populacional, leis e 

instituições, algumas práticas de consumo etc.) que aproximam Portugal dos países centrais do primeiro mundo, 

enquanto outras (infraestrutura coletivas políticas culturais, tipo de desenvolvimento industrial etc.) que o 

aproximam das sociedades periféricas menos desenvolvidas. 
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 Lisboa, Leiria, Santarém, Setúbal, Beja, Faro, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Aveiro, 

Viseu, Bragança, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo. 
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 O atual Presidente da República Português é Anibal Cavaco Silva. 
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privadas, mas com muito menos representatividade em relação ao Brasil
100

. Houve em 

Portugal a passagem de um sistema de elite para uma massificação de Ensino Superior 

(AMARAL, 1995), mas a expansão do setor se deu através de ensino universitário e 

politécnico público, ambos sendo responsáveis por 71,5% do número de inscritos no ensino 

superior (CNE, 2007). 

De um modo geral, a educação em Portugal começou a melhorar logo depois da 

inserção de Portugal na UE em 1996, mas Portugal ainda permanece atrasado em relação aos 

países europeus e, ao longo dos anos, teve que cruzar fronteiras e se aproximar dos países 

mais desenvolvidos. Ao mesmo tempo em que o Estado Nacional se desterritorializa com o 

processo de globalização e intensificação das interações e interdependências, paradoxalmente, 

começam a emergir novas identidades locais e regionais “construídas na base de novos e 

velhos direitos e raízes” (SANTOS, 2003, p. 59). É importante identificar, em Portugal, essa 

dialética do nacional e do transnacional, do local e universal. Afonso Duarte ilustra bem essa 

situação em dois versos que falam muito da alma portuguesa: “Quero ser europeu/ quero ser 

europeu/ Num canto qualquer de Portugal”. 

As perspectivas de estabelecimento de relações cada vez mais profundas com outros 

países europeus que compõem a UE fizeram com que Portugal tivesse necessidade de se 

adaptar a uma nova realidade global
101

. O sistema de Ensino Superior português, por 

exemplo, tem passado por uma série de reestruturações ao longo dos anos desde a reforma de 

1974, do então Ministro da Educação Veiga Simão, autor da Lei 05, que implantou o sistema 

binário composto pelo ensino universitário e pelo ensino politécnico. Esse sistema não tem 

sido considerado uma questão pacífica ao longo das últimas décadas e esse sistema binário 

mantém-se até hoje, apesar de rodeado de polêmicas. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei 46/86, também faz demarcação do 

Ensino Superior composto pelo ensino universitário e politécnico. Conforme essa lei, estes 

dois sistemas de Ensino Superior têm objetivos distintos. No caso do sistema universitário o 

objetivo é: 
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 O setor privado cresceu entre 1980 e 1990, mas começou a declinar a partir daí, tanto em termos de matrícula 

quanto de instituições. Em 2005, 22 instituições privadas interromperam suas atividades (OCDE, 2006). 

 
101

 Noticiários mais recentes sobre Portugal mostram as dificuldades financeiras pelas quais o país e o setor 

educacional estão passando decorrentes do não cumprimento das metas de produtividade estabelecidas pela UE e 

que tem afetado a vida do cidadão comum através de aumento de impostos, pagamentos de subsídios ao 

Governo, aumento de taxas escolares. 
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[...] assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma 

formação técnica que habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais 

e fomente o desenvolvimento das capacidades de concepção, de inovação e de 

análise crítica.(LBSE, Artigo 11, §3º, 1986). 

 

Por sua vez o sistema politécnico visa: 

 

[...] proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, 

desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos 

científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 

atividades profissionais. (LBSE, Artigo 11, §4º, 1986). 

 

A distinção entre esses dois sistemas de Ensino Superior, no entanto, é demasiado 

tênue porque ambos os sistemas falam de uma formação cultural e técnica que habilite os 

estudantes para o exercício prático de suas atividades profissionais. Isso tem provocado 

conflitos nas relações entre os dois tipos de sistemas e o setor politécnico tem feito pressões 

frente ao governo para se aproximar mais do Ensino Superior universitário em alguns 

aspectos como o grau de autonomia institucional e as competências para a atribuição dos 

graus de pós-graduação. O princípio da autonomia institucional está consignado no Art. 45 da 

LBSE, o que constitui mais um elemento para a elaboração de leis próprias da autonomia 

entre os dois sistemas de Ensino Superior que vieram a ser aprovadas em 1988 e 1990, 

respectivamente para o ensino superior universitário e ensino superior politécnico (Lei 108/88 

e Lei 54/90). Pode-se dizer que a aprovação das leis da autonomia das universidades e dos 

politécnicos resulta de um movimento forte no sentido de abandono do controle pelo Estado, a 

favor de desenvolvimento menos restritivo de capacidade de autorregulação das IES
102

.  

A configuração do sistema de Ensino Superior em Portugal, historicamente, apresenta-

se, portanto, sob forma de uma estrutura dual onde coexistem o ensino universitário e o ensino 

politécnico, sendo o último direcionado para cursos mais curtos e com mais ênfase vocacional 

e na preparação direta para o mercado de trabalho. Esta opção tem uma base histórica que 

remonta ao princípio da década de 60, com a elaboração de um relatório sobre Portugal, 

intitulado “Le Project Regional Mediterranêe”, integrado nas atividades da OCDE, citado por 

Simão Santos e Costa (2003) na qual se salienta: 
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 De acordo com Costa (2002), uma importante diferença entre a autonomia das universidades e dos institutos 

politécnicos refere-se à capacidade de aprovação de estatutos já que as universidades têm autonomia estatutária e 

os estatutos dos institutos politécnicos precisam ser homologados pelo Ministro da Educação. 

 



150 

 

a necessidade de desenvolver a formação de quadros médios e superiores que 

respondessem às necessidades e complexidades do desenvolvimento econômico e 

social, para além dos tradicionais licenciados, diplomados com uma qualificação 

geral inferior à destes, sobretudo para o exercício de certas profissões técnicas. 

(SIMÃO SANTOS E COSTA, 2003, p. 187). 

 

Ainda nesse relatório defende-se que essa resposta não seria satisfeita pela simples 

expansão do ensino universitário, havendo de proceder-se a um processo de diversificação 

que, para além do ensino universitário, considerasse o então designado “Ensino Superior de 

curta duração” cujos objetivos educacionais se orientavam expressamente para a formação de 

diplomados em diferentes domínios tecnológicos e de serviços. Leão (2007) defende o ensino 

politécnico e argumenta que deveria ser um subsistema do Ensino Superior em Portugal e diz 

que estas experiências de ensino são particularmente importantes. Para a autora: 

 

o contributo destas instituições é relevante para a formação de diplomados para o 

comércio e indústria, para a agricultura e os serviços em cursos de natureza 

profissionalizante, indispensáveis ao desenvolvimento técnico e econômico do país. 

Esta formação é assentada em moldes diferentes dos do ensino universitário, 

profundamente marcado pelo seu componente teórico. (LEÃO, 2007, p. 10). 

 

A legislação em relação à autonomia politécnica, em relação à autonomia 

universitária, está referida na LBSE, Lei 46/86, a propósito da administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação e ensino nos seguintes termos: 

 

Os estabelecimentos do ensino superior gozam de autonomia científica, pedagógica 

e administrativa. (LBSE, Art. 45º, § 7, 1986). 

 

As universidades gozam ainda de autonomia financeira sem prejuízo da ação 

fiscalizadora do Estado. (LBSE, Art. 45º, § 8, 1986). 

 

 A autonomia dos estabelecimentos de ensino superior está compatibilizada com a 

inserção destes no desenvolvimento da região e do país. (LBSE, Art. 45º, § 9, 1986) 

 

A Lei 54/90 amplia a autonomia politécnica também para a área financeira que era 

conferida apenas às universidades, mas a questão é que a autonomia politécnica não está 

consagrada na Constituição da República Portuguesa (CRP). A legislação caracteriza a 

universidade como gozando de autonomia constitucional, mas isso não acontece com os 

institutos ou escolas politécnicas, apesar de ter uma lei própria de autonomia. As diferentes 

consequências daí resultantes, segundo Simão, Santos e Costa (2003), acabam por, em termos 

práticos, incidirem nas restrições à criação de cursos e em aspectos significativos da gestão 

administrativa e financeira como, aliás, refere explicitamente o Decreto-lei 252/97, no qual se 
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consagram normas especiais de flexibilidade e de gestão para as universidades as quais, como 

se salienta no preâmbulo, não são extensivas às instituições politécnicas. 

Passados mais de 25 anos, o poder político ainda não conseguiu tomar medidas que 

prestigiassem em simultâneo as duas modalidades do Ensino Superior: as instituições 

universitárias e os institutos politécnicos. Há uma linha de pensamento que está enraizada na 

sociedade portuguesa em relação ao status social do ensino humanístico e científico, por um 

lado, e do ensino técnico, do outro lado, que tem tido menos prestígio ao longo da história do 

Ensino Superior de Portugal. Pesquisas mostram que quanto maior é o capital social da 

família, maior é a tendência para a opção por cursos universitários mais longos e com mais 

relevância social. Pelo contrário, no caso das famílias de menor capital cultural esse efeito 

desaparece, havendo uma maior procura por cursos mais curtos e mais dirigidos para o 

mercado de trabalho. No caso de Portugal, o capital cultural e econômico das famílias 

influencia não só a probabilidade de entrada no Ensino Superior, como também as escolhas 

dos alunos quanto ao tipo de curso e ao tipo de instituição. Ao capital cultural e econômico 

mais baixo estão associados preferências mais elevadas pelos cursos politécnicos, ao passo 

que ao capital cultural e econômico mais alto se associam as escolhas pelos cursos 

universitários, principalmente Direito e Medicina (AMARAL, 2006)
103

. 

Em Portugal, apesar de ter aumentado consideravelmente o acesso de estudantes de 

famílias com baixo poder aquisitivo e baixas qualificações profissionais, a classe média e alta 

ainda têm uma presença significativamente proeminente, especialmente em instituições e 

programas de maior prestígio.  

Atualmente o regime faz distinção, portanto, entre universidades públicas, politécnicos 

públicos, ensino particular e cooperativo e a Universidade Católica Portuguesa (UCP). A UCP 

ocupa uma posição sui generis na educação e ciência pelo papel que a Igreja Católica tem 

desempenhado em Portugal ao longo dos séculos, associado sempre a ideias inovadoras com 

reflexos no progresso da sociedade. A UCP foi criada ao abrigo do artigo 20 da Concordata, 

assinada entre Portugal e a Santa Sé, em 07 de maio de 1940, que faz com que o ensino 

ministrado pela Universidade Católica seja denominado de ensino Concordatário, e diz o 

seguinte: 
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 Segundo Bourdieu e Passeron(1992), embora os alunos sejam livres para escolher qualquer curso ou 

instituição, essas escolhas são feitas usando critérios aprendidos e herdados no seu nível social. E os alunos 

ligam a escolha à acessibilidade (AMARAL, 2006), a qual se relaciona com os obstáculos e oportunidades num 

contexto social ou econômico que afeta as suas possibilidades de integrar uma determinada profissão. É por 

essas razões que Bourdieu advogou que os sistemas educativos tendem a reproduzir a estrutura social. 
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As associações e organizações da igreja podem livremente estabelecer e manter 

escolas particulares paralelas às do Estado, ficando sujeitas nos termos do direito 

comum, à fiscalização deste, e podendo, nos mesmos termos, ser subsidiadas e 

oficializadas. O ensino religioso nas escolas particulares não depende da autorização 

do Estado e as autoridades eclesiásticas cuidarão que no ensino das disciplinas 

especiais, como no da História, se tenha em conta o legítimo sentimento patriótico 

português. (CONCORDATA, 1940 apud SIMÃO; SANTOS; COSTA, 2003). 

 

Em relação ao Ensino Superior particular, que é um outro subsistema do Ensino 

Superior em Portugal, a CRP, Artigo 90, nos “Direitos, liberdade e garantias”, declara livre a 

criação intelectual, artística e científica e estabelece que o ensino público não será 

confessional e proclama que será garantido o direito de criação de escolas particulares e 

cooperativas. De forma a tornar bem clara a responsabilidade do Estado, o Artigo 75º da CRP 

afirma que “o Estado criará uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as 

necessidades de toda a população” e reitera que “o Estado reconhece e fiscaliza o ensino 

particular e cooperativo nos termos da lei”. A garantia de liberdade de criação de escolas 

particulares e cooperativas não é, porém, dissociável da responsabilidade de fiscalização 

estatal em relação a essa modalidade de ensino.  

O Ensino Superior particular e cooperativo rege-se por uma legislação e estatuto que 

pode seguir os planos curriculares e programáticos do ensino público ou pode adotar planos e 

programas próprios desde que sigam os princípios gerais do sistema educativo. Neste sentido, 

no ensino particular os estabelecimentos fazem parte da rede escolar desde que respeitem as 

linhas e princípios gerais da legislação. No que tange ao pessoal docente, terá que possuir as 

qualificações acadêmicas e superiores do ensino público oficial. 

A Associação Portuguesa do Ensino Superior Particular (APESP) reitera que não se 

pode ofender o princípio de igualdade consagrada na Constituição, pelo que os estudantes 

devem ter um tratamento igual. O Artigo 11 do Decreto-lei 553/80 (Estatuto Superior 

Particular e Cooperativo) determina: “aos alunos dos estabelecimentos de ensino superior 

particular e cooperativo serão atendidos os mesmos benefícios e regalias para os alunos do 

Ensino Superior Público no âmbito da ação social do ensino superior.” 

A APESP reconhece que é necessário o estabelecimento de regras de enquadramento 

legal que garantam o alcance de padrões de qualidade e a transparência das atividades 

desenvolvidas, que o Estado tem legitimidade para fiscalizar essas regras, mas que não pode 

restringir a liberdade e direitos dessas instituições e alunos, previstos em lei. Essa entidade 

insurge-se contra quaisquer limitações na contratação de pessoal docente para além do que 

está estabelecido para as qualificações definidas pela LBSE. O Estado não pode impor, de 

igual forma, a existência de uma carreira profissional aos docentes do ensino superior privado. 
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A APESP lembra também o papel importante que o ensino particular e cooperativo tem 

desempenhado no crescimento do Ensino Superior como um todo e no desenvolvimento do 

país. 

Para se ter uma ideia da expansão da Educação Superior em Portugal e do crescimento 

do setor como um todo, é importante a análise dos quadros abaixo, que se referem ao número 

de instituições e matrículas no Ensino Superior Português nas últimas décadas. 

No Quadro 5 há uma melhor visualização do número e tipos de instituições de ensino 

superior, universidades e instituições politécnicas, escolas especializadas e instituições mais 

focadas em diversas áreas. 

 

 
Universidade Politécnica 

Universidades Outras escolas 

(não integradas) 

Institutos 

Politécnicos 

Outras escolas 

(não integradas) 

Público 14   5 15 16 

Privado 13 35   2 60 

Total 27 40 17 76 

Quadro 5 – Número de universidades e instituições politécnicas 

Fonte: OCDE (2006). 

 

O aspecto mais marcante do sistema de Ensino Superior português nas últimas décadas 

foi a sua rápida massificação
104

. O sistema português era, até recentemente, um sistema 

profundamente elitista em relação a alguns fatores como: composição em termos de gênero, 

na sua distribuição regional, na sua composição socioeconômica e, obviamente, na 

percentagem de participação dos jovens em nível do sistema (TEIXEIRA, 2007, p. 163). 

 

 

 

 

                                                 
104

 A palavra massificação parece mais adequada do que a democratização, pois persistem desigualdades em 

Portugal no que concerne à igualdade de oportunidades de acesso ao Ensino Superior que levam ao 

questionamento do termo democratização do Ensino Superior. 

 



154 

 

Veja-se no Quadro 6 o que aconteceu em nível quantitativo em relação às matrículas 

do Ensino Superior português no período de 1981-2003. Há uma tendência acelerada de 

crescimento no Ensino Superior com o desenvolvimento significativo do ensino politécnico e 

do ensino privado que assumiram um peso considerável no sistema como um todo. 

 

 1981 1991 2003 

Nº % Nº % Nº % 

Universidade Pública 64.659   76,8 103.999   55,7 171.014   43,6 

Politécnico Público 12.195   14,5   31.351   16,8 109.624   27,9 

Privado   7.319     8,7   51.430   27,5 111.653   28,5 

Total 84.173 100,0 186.780 100,0 392,291 100,0 

Participação (20-24 anos) 11% 24,4% 49,6% 

Quadro 6 – Evolução do número de inscritos no Ensino Superior português 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Políticas de Ensino Superior. Censo 2001. 

            Lisboa, CNE, 2007, p. 165. 

 

De acordo com o Quadro 6, passa-se em Portugal, de um sistema que muitos 

consideravam um sistema elitista para um sistema de massa, considerando que havia, no 

Ensino Superior Português, uma taxa de participação próxima dos 10% em 1981, passando 

para uma taxa de participação que hoje já ultrapassou os 50% em termos de faixa etária 

respectiva dos 20-24 anos. Esta expansão do sistema, nesse período, deve também ser 

vinculada à trajetória global do sistema educativo português e ao perfil de qualificação da 

mão-de-obra portuguesa. O sistema de Educação Superior tem necessariamente ligação, quer 

com os níveis do sistema de ensino, quer com as necessidades de mão de obra qualificada e 

com a estrutura da população ativa portuguesa (TEIXEIRA, 2007). A expansão do sistema do 

Ensino Superior é vista frequentemente como uma alavanca para recuperar o atraso histórico 

em termos de qualificação da população portuguesa. Se não houver uma articulação da 

expansão do sistema com a preocupação de mão-de-obra qualificada, existe o risco de, 

simplesmente, produzir massas de graduados que irão ficar desempregados ou em situações 

de trabalho menos atraentes. Para se ter uma ideia das taxas de crescimento do Ensino 

Superior em Portugal e como se comportaram os diversos subsistemas, veja-se a Tabela 5 a 

seguir: 
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Tabela 5 – Taxas de crescimento anual dos alunos inscritos no Ensino Superior por 

                  subsistema - 1960-2006 
 

Períodos 

Ensino 

Universitário 

Público 

Ensino 

Politécnico 

Público 

Ensino 

Privado e 

Cooperativo 

Total 

Ensino 

Superior 

1960-1970 9,2   4,4   4,5  8,0 

1971-1980 5,0   2,3 10,1  5,1 

1981-1990 4,9 17,3 23,3  9,5 

1991-2000 5,6 13,6  9,2  8,3 

2001-2006 0,5  0,5 -5,3 -1,1 

Fonte: BALSA, Casimiro. Processo de democratização e acesso ao ensino superior em Portugal. 

CNE: Lisboa, 2007. 

 

Verifica-se um crescimento significativo do Ensino Superior nas quatro últimas décadas: 

a capacidade de acolhimento da universidade pública foi determinante nos anos 60, mas foi o 

ensino politécnico público, nos anos 80 e 90, que teve um papel extraordinário em relação às 

taxas de crescimento do Ensino Superior e o ensino privado destacou-se nas décadas de 70, 80 e 

90. É importante observar, comparando o Quadro 6 e a Tabela 5, que a universidade pública 

ainda é responsável pelo maior número de matrículas no Ensino Superior em Portugal (Quadro 

6), mas houve maior crescimento sob o ponto de vista comparativo, no ensino politécnico e na 

iniciativa privada, sobretudo nos anos de 80 e 90 (Tabela 5). 

Esta evolução, observada por outro ângulo, traduz-se numa partilha da 

responsabilidade da formação de nível superior pelos três subsistemas, perdendo a 

universidade pública a situação de quase monopólio que tinha no início do período (dos anos 

70) e verificando-se nas décadas seguintes o nítido crescimento do ensino politécnico público 

e do ensino privado. 

Para além da clara abertura do acesso ao ensino superior em Portugal, esta evolução 

traduz-se numa expansão através de uma oferta diversificada e, portanto, não se pode falar de 

um ensino superior homogêneo já que os diversos segmentos que estruturam o ensino superior 

vão sendo socialmente construídos e vão compondo um cenário plural e diversificado. 

De acordo com a Tabela 5, verifica-se  um  decréscimo  nas  taxas  de  crescimento a   

partir   do   ano   1991   até   2006   e   isso,   de  acordo   com   Balsa   (2007,  p. 252), “não 

significou um afrouxamento de vontade de ascender do ensino superior, mas uma redução da 

procura devido a uma inflexão da curva demográfica ao nível dos grupos de idade que, de 
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forma regular e significativa, o frequentam”. Nesse  período  o  setor  privado,  que tinha 

crescido nos anos de 80 e 90, começou a declinar tanto em termos de matrículas quanto em 

número de instituições já que muitas delas interromperam suas atividades a partir de 2005. 

O presente governo, empossado em 2005, foi confrontado com uma situação complexa 

no ensino superior, resultado de uma expansão muito rápida e de sucessivas políticas que 

deram primado à expansão a todo o custo, mesmo que sacrificando a qualidade geral do 

sistema. O panorama da Educação Superior em 2005 não era, portanto, animador onde se 

incluíam, de acordo com Amaral (2007), entre outros: 

 

Uma rede de instituições e cursos sem qualquer nexo, um número elevado de cursos 

com pouca ou nenhuma procura, diversas instituições com séria crise financeira, 

baixa qualidade do sistema de acesso, um sistema de avaliação da qualidade pouco 

eficaz, ausência de regulação estatal efetiva, baixo nível de internacionalização. 

(AMARAL, 2007, p. 17) 

 

Além da diversidade, a diferenciação regional e de localização das IES em Portugal 

também merecem destaque. De acordo com o documento OCDE (2006), quatro das 14 

universidades públicas localizam-se no interior do território continental português, duas nas 

ilhas e oito na área litorânea mais desenvolvida. Isso traz implicações significativas em 

termos de missões e foco das instituições e, em geral, as instituições do interior estão sentindo 

o peso do número de ingressos em declínio e consequente aumento da disputa por alunos. De 

acordo com o documento é evidente a má distribuição de Educação Superior em Portugal: as 

oito universidades localizadas nas maiores cidades litorâneas produzem cerca de 80% dos 

doutorados e 70% das vagas do Ensino Superior são oferecidas no Porto e em Lisboa.  

A Educação Superior portuguesa enfrentava, naqueles anos de 2005 a 2007, essas 

dificuldades citadas por Amaral e que se mantêm até hoje. Para o autor, esta situação ocorre: 

 

num contexto internacional de mudanças das relações entre as instituições de ensino 

superior, o Estado e a sociedade: as políticas neoliberais e a emergência de Nova 

Gestão Pública (new public management); as políticas de culpabilização (blame 

policies) que, atacando os autônomos profissionais, o setor público e os seus 

funcionários, abriu caminho para a privatização de atividades tradicionais de Estado, 

a defesa da superioridade da gestão privada e a perda de confiança nas instituições” 

(AMARAL, 2007, p.19) 

 

Foi nesse contexto que o governo encomendou em 2006 duas avaliações nacionais: 

uma para a OCDE sobre o sistema educativo Português e outra para a ENQA sobre o sistema 

de avaliação do Ensino Superior em Portugal, com o objetivo de obter subsídios para 

reformular o setor. 
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A análise do relatório da OCDE será feita ainda nesse capítulo e o relatório da ENQA 

será analisado no capítulo específico sobre avaliação do ensino de Portugal, mas é importante 

que se retome o histórico do Processo de Bolonha em Portugal e sua concretização que, desde 

2005, representou a primeira prioridade nacional, considerando a necessidade de integração 

do sistema e uma rápida superação do atraso verificado na questão de internacionalização do 

sistema Português em relação ao resto da Europa, sem prejuízo de algumas características 

próprias. 

 

 

7.1 INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – O PROCESSO DE 

BOLONHA E SUAS CONSEQUÊNCIAS SOBRE O ENSINO SUPERIOR 

PORTUGUÊS 

 

 

Não se pode deixar de considerar que a internacionalização do Ensino Superior 

ganhou novos contornos com o alargamento das suas dimensões europeia e internacional e 

com o fenômeno da globalização. 

Desde 1996, 29 Estados europeus assinaram a declaração de Bolonha
105

 com o 

objetivo de tornar a Europa um espaço mais atrativo e competitivo para os estudantes  

europeus.  Os ministros signatários da Declaração de Bolonha comprometeram-se a perseguir 

os seguintes objetivos num horizonte temporal de dez anos, de acordo com Simão, Santos e 

Costa (2003): 

 

 adotar um sistema de graus facilmente compreensível e comparável, sistema esse 

que deverá incluir dois ciclos principais (undergraduate/graduate); 

 estabelecer um sistema de créditos do tipo ECTS (European Credit Transfer 

System)
106

, desenvolvido no âmbito do programa ERASMUS/SOCRATES, que 

permita a acumulação de créditos numa perspectiva de formação ao longo da 

vida; 

 

 

                                                 
105

  Além da “Declaração de Bolonha” assinada em 1999 por 29 ministros europeus, houve outros encontros com 

o mesmo objetivo de integrar o Ensino Superior na Europa e tornar o sistema mais competitivo. Em 1998 um 

encontro reuniu os Ministros da Educação da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, que assinaram documento 

denominado “Declaração de Sorbonne”. A Carta de Praga de 2001 foi chancelada por 33 países; esses mesmos 

33 estados europeus subscreveram, em 2003, o Communiqué de Berlim; a mais recente reunião, em 2005, foi em 

Bergen (Noruega) e gerou o último documento que foi assinado por 46 nações. 

 
106

 Sistema europeu da transferência de créditos. 
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 promover a cooperação europeia entre os sistemas nacionais de avaliação com 

vistas ao desenvolvimento de critérios e metodologias comparáveis; 

 promover a transparência na certificação de habilitações através da adoção de um 

suplemento ao diploma; 

 promover a mobilidade dos agentes educativos (estudantes, professores, 

investigadores, funcionários), removendo obstáculos ainda existentes, 

nomeadamente de natureza jurídica; 

 desenvolver as necessárias dimensões europeias do Ensino Superior, 

particularmente no que se refere à organização curricular, à cooperação 

interinstitucional, aos mecanismos de mobilidade e a programas integrados de 

estudo, formação e investigação (SIMÃO; SANTOS; COSTA, 2003, p. 247-248). 

 

De acordo com o documento “O Processo de Bolonha e a criação de um espaço 

europeu de Ensino Superior” (SEIXAS, 2005), o que se pretende, essencialmente, é que esse 

espaço europeu de Ensino Superior promova a coesão através do conhecimento, da 

mobilidade acadêmica e profissional em nível de evolução da carreira de cada estudante, do 

reconhecimento dos estudos em outros países e da criação de um sistema de créditos e 

empregabilidade dos diplomados. O Processo de Bolonha é uma política pública transnacional 

dirigida pela UE com vistas a regular o campo universitário científico europeu. 

Um dos objetivos centrais da Declaração de Bolonha, dos que foram enumerados, 

segundo essa autora, é a adoção, por parte dos países integrantes, de um sistema de graus 

acadêmicos transferível, compreensível, comparável e de fácil equivalência, que prevê a 

formação em nível superior em três ciclos, a famosa fórmula 3/5/8. O primeiro ciclo de 

formação é a graduação (bacharelado), tem duração de três anos e cobre conteúdos gerais e 

básicos e são terminais. Os concluintes ganham títulos de bacharéis em Ciências, Artes e 

Humanidades e tais títulos constituem etapa prévia ao prosseguimento de estudos de formação 

profissional ou acadêmica. O segundo ciclo de formação do modelo unificado europeu é a 

Pós-graduação (mestrado), que compreende cursos profissionais, mestrado profissional, 

dirigido às novas profissões tecnológicas e de serviços e um elenco de mestrados acadêmicos 

de curta duração (dois anos), tomados como etapa prévia à formação de pesquisadores e 

docentes de nível superior no terceiro ciclo seguinte que tem duração curta (três anos) ou 

longa (quatro anos) e que corresponde ao doutoramento. 

Com esta estrutura e organização curricular tem-se em mente implementar, no Ensino 

Superior, uma centralidade no processo de autoformação com recurso a métodos, técnicas e 

modalidades de trabalho que privilegiam a aprendizagem mais do que o ensino tradicional 

(CORREIA E MATOS, 2005). 

A doutrina do ECTS e a forma como os créditos estão definidos e curricularmente 

organizados pressupõem da parte do estudante uma relação “profissional” com o seu processo 

de formação, o que deve ser entendido com uma estratégia de responsabilização que se propõe 
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ao estudante, mas também uma metodologia de formação indispensável ao desenvolvimento 

de competências para a inserção no mercado de trabalho. É uma perspectiva de educação 

continuada que se dá por meio da livre mobilidade dos estudantes com o sentido da 

empregabilidade. 

Essa importante medida de mobilidade na Europa foi assumida, antes mesmo da 

Declaração de Bolonha, pelo programa ERASMUS
107

, que consiste no sistema europeu de 

créditos transferíveis, uma espécie de “moeda única” da Educação Superior que permite os 

estudantes transitarem por qualquer universidade europeia tendo aproveitamento integral dos 

estudos. Além disso, esse programa tem como objetivo promover, por meio da educação, a 

integração e a identidade europeia e, ao mesmo tempo, aumentar sua competitividade ante os 

Estados Unidos e o Japão. 

A mobilidade dos estudantes é um fator importante quer para os professores e 

investigadores, quer para os alunos, mas a mobilidade pode ser altamente seletiva se não for 

apoiada por políticas de apoio adequadas. Para Moreira (2005), os sistemas ainda em uso – 

como o ERASMUS – só são usados por cerca de 1,5% dos alunos europeus e a ausência 

dessas políticas, segundo o autor, reduz a mobilidade a uma minoria economicamente 

privilegiada, aumentando as injustiças e as desigualdades sociais. 

O Processo de Bolonha está também inserido nesse contexto de mobilidade, segundo o 

mesmo autor, já que, fundamentalmente, visa aumentar a competitividade da Educação 

Superior, principalmente em relação aos Estados Unidos, promovendo sua qualidade através 

de sistemas de avaliação comparáveis e adotando um sistema de ciclos que permite a 

continuação dos estudos, mas também o acesso mais rápido ao mercado de trabalho, 

implementando um sistema de créditos destinado a promover a mobilidade dos estudantes 

com vistas à empregabilidade. Mas isso nem sempre é tão fácil na prática.  

Silva (2005, p. 30) faz uma referência a esse respeito e se posiciona de forma crítica a 

esse Processo: 

 

Não queremos um ensino superior que empurre a Europa e os seus cidadãos para um 

caminho em que o mercado se impõe ainda mais à vida das pessoas, em que os 

cidadãos serão cada vez menos „pessoas‟ e cada vez mais „agentes de 

desenvolvimento‟ em que se cria cada vez mais riquezas, mas onde há cada vez mais 

pobres e mais falta de esperança no futuro. 

 

                                                 
107

 Ação Europeia para a mobilidade de estudantes universitários. 
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Correia e Matos (2005) referem-se a essa nova estrutura curricular europeia também 

com algumas restrições: 

 

Se é verdade que os estudantes devem assumir ao longo do seu currículo uma boa 

parte de sua própria autoria “como condição para a mobilidade e para a 

flexibilidade, conforme o discurso europeu para a competitividade, não é menos 

verdade que exige, logo à partida, um estudante já fortemente mobilizado do ponto 

de vista escolar, o que coloca questões necessariamente críticas quanto ao perfil 

cultural, social e tecnológico de uma boa parte dos nossos jovens estudantes, a quem 

mal foi dada a oportunidade de serem alunos. (CORREIA E MATOS, 2005, p. 14) 

 

Amaral (2005), no artigo “Bolonha, o ensino superior e a competitividade econômica” 

se refere a uma visão “economicista” de Bolonha já que o que está por trás desse processo é o 

problema da competitividade europeia num sistema globalizado e não a criação de uma área 

de Ensino Superior competitiva. “O que está por trás de Bolonha são os problemas dos 

salários europeus muito elevados que prejudicam a posição da Europa na nova economia 

global. O que está por trás é a transferência da responsabilidade do Estado para os indivíduos 

alicerçada nas seguintes recomendações explicitadas nos grupos de trabalho na Comissão 

Europeia com finalidade de implementar a “Estratégia de Lisboa”: 

 

 não aumentar o financiamento público: o acréscimo de financiamento, quando 

necessário, deverá vir de fontes privadas; 

 o aumento de financiamento privado poderá vir de aumento de propinas de 

alunos, de impostos sobre os detentores de cursos superiores, de um sistema de 

empréstimos, ligados ao rendimento e produtividade ou de parcerias público e 

privado, como nos hospitais. (AMARAL, 2005, p. 43). 

 

Essas tendências das políticas educativas firmadas na Declaração de Bolonha 

inauguraram um processo que pode vir a transformar consideravelmente a universidade na 

Europa, inclusive Portugal, e talvez em outras partes do mundo, como na América Latina e 

Brasil. Na primeira conferência de acompanhamento desse processo, realizada em Praga em 

2001, os Ministros aumentaram o número de objetivos e reafirmaram o compromisso de 

desenvolvimento de uma Área Europeia de Ensino Superior (EHEA)
108

 até 2010. 

A 19 de setembro de 2003, os ministros de 33 países europeus reuniram-se em Berlim 

a fim de avaliar o progresso alcançado e definiram prioridades que incluíam, além da 

competitividade, melhorar as características sociais da EHEA, visando a redução das 

desigualdades sociais em nível nacional e em nível europeu. 

                                                 
108

 European Higher Education Area. 
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Considerando as conclusões do Conselho Europeu de Lisboa (2000) e de Barcelona 

(2002), os objetivos consistiam em tornar a Europa “a economia mais competitiva e dinâmica 

do mundo, impulsionadora de um crescimento econômico sustentável com mais e melhor 

emprego e maior inclusão social” (SERRALHEIRO, 2005, p. 254). 

O papel das IES e da Organização dos Estudantes no Desenvolvimento da Área 

Europeia do Ensino Superior é reconhecido como fundamental e passaram também a ter papel 

fundamental em todas as fases do processo da Associação Universitária Europeia (EUA)
109

 e 

a União Nacional de Estudantes na Europa (ESIB)
110

, considerando que os estudantes 

integram a estrutura de gestão do Ensino Superior. Considerando que a qualidade é essencial 

para o desenvolvimento da área europeia do Ensino Superior, os Ministros comprometeram-se 

a apoiar medidas de certificação de qualidade em nível institucional, nacional e europeu.  

Assim, em nível europeu, os Ministros solicitaram à ENQA que, com a colaboração da 

EUA e da ESIB, “desenvolva um conjunto de medidas e procedimentos relativos à 

certificação de qualidade, ensaie sistemas adequados à certificação de qualidade (agências ou 

instituições) e apresente os respectivos resultados até 2005” (SERRALHEIRO, 2005, p. 256). 

A estrutura de graus e a adoção do sistema de dois ciclos são consideradas com apreço 

pelos Ministros e, considerando o diálogo das instituições entre si e destas com as entidades 

empregadoras, os Ministros fizeram apelo aos Estados-membros no sentido de criação de 

estruturas de qualificação comparáveis e compatíveis em termos de empregabilidade, nível, 

competências e perfis, dentro dos seus sistemas de ensino superior. Dentro destas estruturas, 

os graus terão definições diversas e darão origem a diferentes saídas. O primeiro e segundo 

ciclos assumirão perfis e orientações diferentes de acordo com objetivos individuais e 

acadêmicos e atendendo às necessidades do mercado de trabalho. O primeiro ciclo dará 

acesso ao segundo ciclo que, por sua vez, dará acesso ao doutoramento. 

Considerando que a mobilidade de estudantes acadêmicos e staff administrativo é a 

base de consolidação da área europeia do Ensino Superior, reconhece-se a necessidade de 

aumento de mobilidade e para isso os Ministros acordaram a criação de empréstimos e de 

bolsas de estudos aos estudantes. Acordaram também que o ECTS assuma não só o papel de 

transferência, mas também o de acumulação de créditos, assim contribuindo para desenvolver 

a área europeia do Ensino Superior. 
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 European University Association. 
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 The National Unions of Students in Europe. 
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Os Ministros decidiram aceitar os pedidos apresentados pela Albânia, Sérvia, 

Montenegro, Bósnia e Herzegovina e da República Iugoslava da Macedônia que passam a ser 

membros do Processo de Bolonha, processo que agora conta com 37 países europeus. 

Foi criado um Follow-up Group para coordenar as atividades necessárias ao 

desenvolvimento do Processo de Bolonha, tornar esse espaço mais competitivo, alcançando 

graus mais elevados de interesse mundial. 

Documento mais recente da OCDE (2006) refere-se a metas e desafios futuros do 

Ensino Superior português, todos eles associados à implementação do processo europeu de 

Bolonha, reforma na governança institucional, autonomia institucional, sistema nacional de 

acreditação dos cursos, acesso dos estudantes ao Ensino Superior e equidade de 

oportunidades, relação entre os sistemas universitário e politécnico.  

Estas considerações dão margem à reflexão sobre a necessidade de uma reforma 

universitária em Portugal assumida como parte integrante do aprofundamento do processo de 

construção de uma Europa social articulada com a criação e afirmação do espaço lusófono da 

Educação Superior e em estreita cooperação com os demais países da Europa que integram 

esse amplo processo de criação de redes científicas internacionais. É nesse contexto que são 

feitas recomendações contidas no relatório da OCDE já citado, recomendações essas muito 

próximas dos conceitos da Nova Gestão Pública (New Public Management), incluindo a 

adoção de um novo modelo de financiamento com base em contratos de desempenho. 

As consequências destas alterações irão também afetar o modelo de governo das 

instituições, sendo proposta uma maior intervenção da sociedade e a nomeação dos reitores 

escolhidos muito mais por suas capacidades de gestão e não tanto pela sua eminência acadêmica. 

O relatório critica a baixa eficiência do sistema de ensino superior português: a baixa 

eficiência pedagógica associada a elevadas taxas de desistências e reprovações, a duplicação 

da oferta por um grande número de instituições, gerando cursos e instituições com um número 

diminuto de alunos, a falta de colaboração interinstitucional e a baixa mobilidade dentro do 

sistema (OCDE, 2006). 

Mas a sobrevivência do sistema não se conseguirá apenas com base no aumento de sua 

eficiência: a sua expansão vai exigir mais financiamento do que a OCDE diz poder ser obtido 

através de contribuições de natureza privada, ou da via filantrópica, ou do aumento das 

contribuições dos alunos e/ou das famílias. As razões para o aumento desta segunda fonte 

baseiam-se, segundo o Relatório, nos benefícios privados da educação de nível superior, 

sendo proposto pela OCDE um sistema de empréstimos aos alunos com o pagamento 
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indexado aos rendimentos
111

. Porém, a OCDE não refere o valor muito alto de investimento 

que o Estado terá que fazer até que o retorno dos pagamentos compense a atribuição de 

empréstimos a novos alunos, o que torna muito difícil a sua aplicação em Portugal face ao 

déficit orçamentário e às limitações impostas por Bruxelas. 

Outras medidas sugeridas pela OCDE apontam para a necessidade de implementar o 

aumento da empregabilidade da oferta educativa e a sua maior ligação com o mercado de 

trabalho, o aumento da participação da sociedade no governo das instituições e o aumento da 

internacionalização do sistema. Há ainda debates importantes contemplados no relatório da 

OCDE e que passam a ser sintetizados neste trabalho e que estão intimamente ligados ao 

objetivo estratégico do Programa do Governo Português e ao movimento europeu de 

modernização do Ensino Superior para o desenvolvimento de sociedades e economias do 

conhecimento. Este processo inclui, entre outros, três debates que foram destacados por 

Amaral (2007): 

O primeiro debate refere-se à discussão de um modelo de Estatuto Legal das 

instituições do Ensino Superior público que permita salvaguardar, de forma mais eficaz, a sua 

autonomia e, ao mesmo tempo, aproximar mais a universidade da Nova Gestão Pública como 

forma de maior abertura ao meio exterior e participação efetiva de experiências externas na 

orientação das instituições. Impõe-se, portanto, uma nova Lei de Autonomia e 

responsabilidade das instituições, o que conduzirá ao reconhecimento da diversidade das 

instituições e a sua concepção de entidades de natureza igualmente diversa. O novo 

enquadramento jurídico deve, segundo o Relatório da OCDE, facilitar ligações mais formais 

com os empregadores e o mercado de trabalho e promover relações com empresas para o 

desenvolvimento de atividades de investigação e desenvolvimento. 

O segundo debate, de acordo com Amaral (2007), contemplado no Relatório, refere-se 

à questão do acesso a equidade no Ensino Superior. Por todo o mundo temos assistido a uma 

massificação dos sistemas de Ensino Superior com um aumento das taxas de participação dos 

jovens de 18 a 24 anos que em alguns países, como é o caso de Portugal, já ultrapassaram a 

barreira dos 50%. No entanto, só mais recentemente se teve a percepção de que esse aumento 

extraordinário da participação dos jovens no Ensino Superior não foi acompanhado por um 

aumento da equidade no acesso, verificando-se que os alunos provenientes das classes mais 

desfavorecidas não têm uma participação correspondente à sua presença na sociedade. Trata-
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 Este sistema é, em princípio, socialmente justo porque o aluno, completado o curso, paga o empréstimo com 

uma taxa adicional, mas só se seus rendimentos ultrapassarem um valor mínimo. Se estiver desempregado ou se 

os seus rendimentos forem muito baixos o aluno não paga e a dívida caduca ao fim de um período fixado. 
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se não apenas de reconhecer a importância da qualificação dos portugueses no espaço 

europeu, mas especialmente de promover a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino 

superior, melhorando os níveis de frequência e conclusão dos cursos e atraindo novos 

públicos, diversificando a oferta de formações.  

Portugal é, entre os países da UE, o país onde há menos equidade no acesso devido à 

relação muito forte que existe entre as escolhas dos alunos (matricular-se ou não no Ensino 

Superior, escolhas de cursos e de instituições) e o capital cultural e socioeconômico de suas 

famílias. A participação no Ensino Superior deverá aumentar em todos os níveis, segundo as 

orientações do Relatório da OCDE, e a concentração do esforço de alargamento da base de 

acesso ao Ensino Superior far-se-á através do Ensino Politécnico e do Ensino Privado. A 

introdução de um sistema mais alargado de empréstimos para os estudantes do Ensino 

Superior, como já foi referido, também é uma recomendação da OCDE. 

O terceiro debate que está contemplado no Relatório refere-se ao reforço do sistema 

binário em Portugal e a sua contribuição para a progressiva diversificação da oferta de ensino 

superior. A OCDE, no entanto, propõe uma separação clara entre os subsistemas universitário 

e politécnico afastando as universidades da tentação de absorver os politécnicos, e os 

politécnicos, por sua vez, devem deixar de ter a pretensão de serem universidades e 

assumirem a oferta das formações e cursos vocacionais que está chegando ao Ensino Superior 

e que procura formações mais curtas e de matriz vocacional e profissional. Sobre este assunto 

a OCDE sintetiza e recomenda para os portugueses: 

 

Reforçar o Sistema binário de forma inequívoca, devendo o ensino politécnico 

concentrar-se especialmente em formações vocacionais e formações técnicas 

avançadas de primeiro ciclo orientadas profissionalmente. Pelo contrário, o ensino 

universitário deverá reforçar a oferta de formações científicas sólidas e 

especialmente de pós-graduações juntando esforços e competências de unidades de 

ensino e investigação (OCDE, 2006). 

 

A adoção pelos Governos, a exemplo de Portugal e da Alemanha, de um sistema 

binário de Ensino Superior tem gerado dificuldades de compreensão das competências de 

cada um dos subsistemas. Esse sistema força uma convivência entre universidades de ciência 

e pesquisa com as instituições que oferecem ensino técnico de curta duração mais voltado 

para o mercado e isso é visto pela OCDE como um ponto crítico. 

Em resumo, apesar da grande expansão do setor, a visão geral da Educação Superior 

portuguesa revela desafios. Os padrões de qualidade, de acordo com o relatório OCDE, estão 

bastante abaixo dos países com os quais Portugal deseja se comparar. O nível de formação do 
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capital humano não é capaz de sustentar níveis de crescimento de produtividade que permitam 

superar as desvantagens em relação aos competidores. É necessário investimentos de longo 

prazo para possibilitar a qualificação de uma maior e mais qualificada parcela da população 

na Educação Superior. 

A estrutura geral e a rede de instituições da Educação Superior é uma das principais 

preocupações. O sistema cresceu internamente com algumas instituições atingindo a 

excelência e muito outros precisando de recursos humanos para oferecer ensino e pesquisa de 

qualidade. 

Há também um desafio em Portugal em relação ao acesso ao Ensino Superior que 

ainda precisa ser superado. O acesso tem sido usado pelo Governo como um instrumento de 

regulação, sendo o controle da dimensão do sistema feito por alterações das regras de acesso 

e, por consequência, do número de candidatos ao Ensino Superior. O numerus clausus 

(número máximo de alunos que podem ser admitidos em cada curso) é definido pelo Governo 

como forma de proteger as instituições, principalmente as do interior, e este tem sido um 

assunto polêmico em Portugal.   

Na literatura há os que defendem que o regime de acesso deve ser definido por cada 

instituição (SEIXAS, 2003; MOREIRA, 2005), mas como o numerus clausus tem implicações 

para o financiamento público, o Estado como financiador tem que poder ter a última palavra 

sobre o número máximo de alunos que irá financiar (AMARAL, 2006). Há ainda os que 

defendem regime de acesso aberto, considerando que há mais vagas do que candidatos no 

Ensino Superior de Portugal.  

As instituições têm liberdade para determinar suas missões e estratégias dentro do 

quadro binário (universidades e politécnicos) atendendo à especificidade dos sistemas, 

amparados por leis próprias
112

. Entretanto todas as instituições deverão passar por um sistema 

de avaliação e acompanhamento do ensino criado pela Lei da Avaliação do Ensino Superior 

(Lei 38/94) e deverá haver sanções penalizadoras para as instituições que não acatem as 

recomendações das Comissões de Avaliação. 

Foi nesse contexto que o Relatório da OCDE refere-se à necessidade de implementar 

um novo sistema de avaliação de Ensino Superior de Portugal e para isso o Governo solicitou 

à ENQA um relatório crítico do Sistema de Avaliação anterior com vistas à sua reformulação, 

como já foi referido. Para uma maior compreensão destas mudanças a partir de 2007, como 
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 A Lei de Autonomia dos Politécnicos (Lei 54/90) omite as autonomias científica e pedagógica e remete para 

os órgãos de regulação a aprovação da criação, suspensão e extinção dos cursos. 
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resultado das recomendações da ENQA, é importante maior compreensão e aprofundamento 

do Sistema de Avaliação do Ensino Superior em Portugal numa perspectiva histórica. É o que 

será visto no próximo capítulo. 
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8 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

EM PORTUGAL 

 

 

A avaliação do Ensino Superior é relativamente recente, quer em Portugal quer na 

maior parte dos países da Europa. É a partir dos anos 80 que a preocupação com a qualidade e 

avaliação do Ensino Superior português ganha lugar de destaque. Diversos fatores de ordem 

socioeconômica, política e científica geraram pressões sobre o sistema de Ensino Superior e 

sobre as próprias instituições de ensino no sentido de prestarem contas do modo como usam 

os recursos de que dispõem e os resultados que alcançam.  

Esses fatores já foram referidos no capítulo Introdução e têm sido determinantes para a 

implementação de processos de avaliação das instituições de Ensino Superior em Portugal. Os 

sistemas de garantia de qualidade, através da avaliação, surgiram neste contexto e se 

expandiram em todo o espaço europeu. No caso de Portugal, a ideia de avaliar as 

universidades está intrinsecamente ligada à LBSE, Lei 46/86
113

, quando esta estabeleceu que 

o sistema educacional em Portugal “deve ser objeto de avaliação continuada, a qual deve ter 

em conta os aspectos educativos, pedagógicos, psicológicos e sociológicos, organizacionais, 

econômicos e financeiros e, ainda, os de natureza político-administrativo” (FUP, 1997). Por 

sua vez, o ensino superior português compreende, entre suas leis e regulamentos, a Lei da 

Autonomia Universitária (LAU), Lei 108/88, que determinou que o Governo apresentasse na 

Assembleia da República uma proposta de lei sobre o regime de avaliação e acompanhamento 

das universidades e cujo tema foi “Proposta central das universidades públicas para deflagrar 

o processo de avaliação do ensino superior português”. A aplicação do princípio da autonomia 

das universidades teve espaço inicialmente na CRP de 1976, após a Revolução de 74, e as 

universidades gozavam, nos termos da lei, de autonomia científica, pedagógica, 

administrativa e financeira. 

Na revisão constitucional de 1982, a autonomia foi ampliada nos seguintes termos: “as 

universidades gozam nos termos da lei da autonomia estatutária científica, pedagógica, 

administrativa e financeira”, sem prejuízo de adequada avaliação da qualidade do ensino. 
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 Esta lei define um amplo quadro de princípios gerais e organizativos de que são exemplos: reconhecimento de 

direito à educação e à cultura; direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades, no acesso e no sucesso 

escolar; o da liberdade de aprender e de ensinar através da não confessionalidade do ensino público; e do direito 

à criação de escolas particulares e cooperativas, de descentralização e diversificação dos sistemas educativos, da 

contribuição para o desenvolvimento do espírito e das práticas democráticas. (Lei 46/86, Cap. 1, Art. 3º) 
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Também definiu que a autonomia é desenvolvida por legislação própria, sendo então 

aprovada, pela Assembleia da República, a Lei 108/88, chamada LAU, que concedeu 

autonomia científica, pedagógica, administrativa, financeira e disciplinar às universidades 

públicas. Dois anos depois, uma lei específica, a Lei 54/90, concedeu autonomia aos 

politécnicos públicos, porém com menor abrangência que as universidades públicas
114

, e o 

Decreto 271/89 deram liberdade ao ensino superior particular e cooperativo, respeitando os 

critérios legais
115

.  

Em relação às universidades públicas, além de terem que estabelecer seus estatutos, a 

lei de autonomia permitiu maior poder de gestão institucional e “possibilitou a realização de 

ações inovadoras e necessárias para o desenvolvimento de ensino superior e teve como pilar 

principal a responsabilidade” (POLIDORI, 2003, p. 03). 

A lei determinou ainda que uma proposta de lei de avaliação deveria ser apresentada 

na Assembleia da República e, em 1994, a proposta foi entregue. Após ampla negociação, a 

lei de avaliação foi aprovada por unanimidade na Assembleia com o objetivo de 

acompanhamento das IES universitárias, politécnicas, públicas e não públicas. 

Foi através dessa Lei 38/94 – Lei da Avaliação das Universidades já consagrada na 

LBSE que se estabeleceu as bases do sistema de avaliação e de acompanhamento de IES  em 

Portugal. Desenvolveu-se um consenso nacional a respeito da necessidade de criação de um 

sistema de avaliação da qualidade, o que também é considerado útil pelas IES públicas para 

comprovar sua maior qualidade frente às privadas (AMARAL, 1995). Este quadro legal 

reconhece a “qualidade” do ensino, da formação, da investigação e da prestação de serviços, 

como grande prioridade nacional, tanto mais necessária quanto é certo que a expansão do 

Ensino Superior em Portugal se desenvolveu de forma desequilibrada e errática (FUP, 1997, 

p. 08). 
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 Em 1990 é aprovado o Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico, Lei 

54/90, que se refere à constituição, competências e funções dos órgãos e serviços do Ensino Superior Politécnico 

que a “Lei da Autonomia Universitária” não definia. Esta lei também define claramente a diferença entre 

Institutos Politécnicos e Escolas Superiores: “[...] os Institutos Politécnicos são IES que integram duas ou mais 

Escolas Superiores e podem integrar outras unidades orgânicas [...] são dotados de autonomia estatutária, 

administrativa, financeira e patrimonial” (Art. 48); As escolas superiores são centros de formação cultural e 

técnica de nível superior, tem personalidade jurídica e gozam de autonomia científica, pedagógica, 

administrativa e financeira (Art. 2º, n. 4); Para ambos, o Artigo 48 fala sobre o regime de avaliação e 

acompanhamento das instituições politécnicas [...] deve ser expressamente criado um regime de avaliação das 

instituições de ensino superior politécnico que se encontram em regime de instalação. 
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 Decreto-lei 271/89 que “estabelece os requisitos de qualidade do ensino superior particular e cooperativo e no 

respeito pelos critérios legais e pelo exercício da liberdade de ensino, criar condições que possibilitem o acesso à 

educação e à cultura, permitindo igualdade entre uma pluralidade de opções, vias educativas e condições de 

ensino” (Art. 1º e 2º). 
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Cabe ressaltar antes disso que, entre 1988 e 1993, os debates sobre avaliação geraram 

um movimento que teve a participação de dois importantes atores: o CRUP e o Governo, na 

figura do Ministério de Educação. No entanto a ideia inicial de tomar a autonomia 

universitária para inaugurar o processo de avaliação foi uma iniciativa do CRUP em 1992, 

passo importante para a institucionalização do tema que começou a adquirir mais consistência 

a partir de 1993, fortalecido pelo estabelecimento de diálogo com os Ministros de Educação, o 

que viabilizou as condições necessárias para a construção de um modelo contratual entre o 

poder público e a academia.  

O governo contribuiu com as negociações através da apresentação de um projeto de 

Lei de Avaliação denominado Fundação Nacional para a Avaliação das Instituições de Ensino 

Superior Portuguesas. Tal projeto recebeu críticas porque apresentava um teor muito 

detalhista e centralizador, pois omitiu a participação de entidades importantes envolvidas no 

debate. O fato gerou uma resposta negativa da comunidade universitária, da sociedade civil e 

do próprio CRUP e esse fato, aliado aos debates concernentes à avaliação que, na época, 

ocorriam na Europa, fizeram com que o governo fosse pressionado a buscar ações no intuito 

de reverter a situação centralizadora. 

Neste embate é reconhecido que o CRUP teve significativa influência, devido ao 

reconhecimento que ao longo do tempo acumulou nos contatos nacionais e internacionais e 

que lhe deu subsídios para estabelecer, manter e aperfeiçoar o diálogo na pauta da agenda das 

instituições.  

Sob o signo e ônus da mudança, dados e fatos, trazidos por conferencistas 

internacionais, foram analisados profundamente pelo CRUP que, de posse das informações
116

, 

soube montar estratégias que muito apropriadamente redimensionaram e reverteram as 

discussões em efeitos positivos, favorecendo a implementação de uma cultura de avaliação no 

sistema de ensino superior português. (POLIDORI, 2000).  

Outra ação acertada da entidade foi o encaminhamento da proposta de antecipação da 

avaliação pelas universidades, o que a elas garantiu um papel pró-ativo, ao se anteciparem ao 

Estado, de modo a demarcar a identidade e a responsabilidade das instituições com relação à 

temática em andamento. 
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 Em uma Conferência em Portugal à época, o Prof. Michel Cusin, Vice-presidente da Confederação dos 

Conselhos de Reitores Europeus, informou que a Comissão Europeia pretendia elaborar um modelo único 

europeu de avaliação do Ensino Superior. A não intervenção de outros países os levaria a optar pelos modelos 

apresentados pela Inglaterra, França e/ou Países Baixos. (POLIDORI, 2000).  
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Por esta trajetória, o movimento conquistou visibilidade no meio acadêmico. Cabe 

registrar que, em 1992, a Universidade do Porto organizou um seminário que representou um 

marco de debate sobre a avaliação. A estratégia foi apresentar os debates e realizações sobre 

avaliação do Ensino Superior no entorno europeu, tomando por base os modelos da França, 

Reino Unido e Países Baixos. A excelente repercussão advinda do evento motivou a 

publicação de seus resultados entre a comunidade universitária. 

Neste contexto foi iniciada e desenvolvida, através de estudos e debates promovidos 

pelas universidades públicas através do CRUP, uma proposta de Avaliação, denominada 

experiência piloto, que tinha como objetivo a melhoria da qualidade do Ensino Superior 

português. Fato importante, nessa época, foi a criação da Fundação das Universidades 

Portuguesas (FUP)
117

que foi idealizada para dar organicidade e funcionamento aos processos 

avaliativos. Sua estrutura previu e criou o CAUP, cujo objetivo era acompanhar a realização 

dos processos de avaliação dos vários subsetores com autonomia e independência, o que 

representava uma complexidade frente a tarefa a ser desempenhada. Entretanto, cabe enfatizar 

que somente em 1994 foi concretizada a aprovação da normativa que trata da avaliação, ou 

seja, a Lei 38/94
118

, que trata do Sistema de Avaliação das Instituições de Ensino Superior, 

fato que legitimou a assinatura de um protocolo
119

 cujo “modelo contratual de avaliação” 

resultou do aperfeiçoamento de alguns modelos europeus, firmado, então, entre o Ministério 

da Educação, o CRUP e a FUP. 

Em Simão, Santos e Costa (2003, p.89) encontramos as seguintes ideias de como este 

modelo contratual se insere num quadro político geral: 
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 É uma instituição de direito privado e utilidade pública, criada em 1993 e reconhecida como entidade 

representativa das universidades estatais e da Universidade Católica Portuguesa, sem prejuízo de a elas se 

associarem outras instituições públicas ou privadas de ensino superior, como outros organismos científicos, 

tecnológicos ou culturais. Desde sua fundação fazem parte a Fundação ISCTE, a Academia Militar, Academia da 

Força Aérea e Escola Naval. É uma entidade representativa, reconhecida pelo Ministério da Educação para 

desenvolver o processo de avaliação. De acordo com os Estatutos da FUP, uma de suas atribuições é promover a 

reflexão e a avaliação crítica acerca do ensino superior em geral e de cada uma das suas instituições em 

particular (<Disponível em: www.fup.pt/index>. Acesso em: 24 fev. 2007). 
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 Esta lei estabeleceu as bases do sistema de avaliação do ensino superior universitário e politécnico público e 

não-público. 

 
119

 Durante a realização da experiência piloto foi desenvolvida concomitantemente uma proposta de lei de 

avaliação que objetivou a elaboração de uma lei que veio acompanhada de contratualização de protocolos 

celebrados entre o poder político e o governo, como forma de operacionalização da lei, procurando assim a 

melhoria da qualidade do ensino superior português. 
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A democracia deve, sem esquecer obviamente os valores que lhe dão sentido, 

procurar um aprofundamento da democracia representativa através da democracia 

participativa. Isso envolve a descentralização, desconcentração, regionalização ou 

outras formas de partilha da decisão política, e uma contratualidade que se afigura 

ser hoje condição de governabilidade [...] essa metodologia política consubstancia 

fundamentalmente no que se chama a democracia consensual, em contraposição a 

tradicional democracia majoritária, e na qual, por conseguinte, se procura basear a 

formação das decisões, o mais que seja possível, em alargados consensos e não 

numa simples regra de maioria. As vias ou caminhos para esses consensos 

assumirão no processo político uma importância fundamental, o que significa que a 

democracia consensual passa necessariamente pela denominada democracia 

processual. 

 

Estas considerações demonstram, portanto, que esse modelo contratual que deu os 

seus passos em 1994 por inegável mérito do CRUP legitimou o processo que se desenvolveu, 

exclusivamente, em torno da avaliação das universidades públicas e da Universidade Católica. 

Este protocolo assinado em 1995 entre os envolvidos (Ministério da Educação, CRUP e FUP) 

indicava entre seus pontos fortes, que: 

a) a FUP é reconhecida como entidade representativa das Universidades Estatais e da 

Universidade Católica Portuguesa; 

b) a autoavaliação das instituições de ensino superior assume um caráter obrigatório e 

cíclico; 

c) os encargos da avaliação externa são financiados em 90% pelo governo, através do 

Ministério da Educação e 10% pela FUP; o CRUP submeterá anualmente à 

aprovação do Ministério da Educação o programa de atividades de avaliação, 

incluindo a calendarização dos cursos que, no ano letivo imediato e nos dois anos 

subsequentes, serão objeto de avaliação;  

d) é instituído um banco de dados universitário, de natureza acadêmica, científica, 

financeira e de relevante impacto social essenciais para um diagnóstico da 

avaliação em parceria com o Ministério da Educação (FUP, 1997, p. 20). 

Com a publicação da Lei de Avaliação 38/94 que estabeleceu as bases de avaliação 

das IES abrangendo o ensino superior universitário e o ensino superior politécnico, destacam-

se, de acordo com essa lei, alguns princípios fundamentais, dentre eles: 

 

o sistema de Avaliação do Ensino Superior é unitário assentando no paralelismo 

metodológico e institucional entre os Ensino Público e Privado e de avaliação e baseia-

se no regime o caráter independente e imparcial da instituição avaliadora e com 

fidedignidade dos resultados; os mecanismos criados pela instituição avaliadora deve 

permitir juízos de valores imparciais e independentes, face ao Estado e às Instituições 

avaliadas; as metodologias de avaliação devem ter uma periodicidade regular e de 

informação permanente, incentivando a implantação do processo de autoavaliação na 

instituição e garantia de publicidade de seus resultados. (FUP, 1997, p.14).  
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Assim, as finalidades do sistema de avaliação, de acordo com esta normativa, eram: 

 

[...] as de estimular a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas, de 

esclarecer a comunidade educativa e a comunidade portuguesa em geral, de 

assegurar um conhecimento mais rigoroso e um diálogo mais transparente e de 

contribuir para o ordenamento da rede de instituições do ensino superior (FUP, 

1997, p.14). 

 

Em relação aos resultados da avaliação, consta nesse documento que deverão ser 

considerados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), para efeito 

da aplicação de medidas adequadas à natureza das atividades avaliadas. Entretanto, deverá ser 

feita distinção entre avaliação e regulação, pois a primeira pode dar estímulos à criação e  

desenvolvimento de cursos, ao reforço do apoio à investigação científica e aos planos 

desenvolvimento para corrigir disfunções e disparidades, em busca de melhor qualidade. A 

segunda etapa pode dar origem a diversas penalizações, em relação aos cursos, desde redução 

ou suspensão de financiamento público até a suspensão de registros ou de autorização de 

funcionamento pelo Ministério da Educação.  

Portanto, após a publicação da “Lei da Avaliação do Ensino Superior”, em 1994, a 

FUP estabeleceu um protocolo com o Governo assumindo a responsabilidade pela criação, 

implementação e dinamização de um mecanismo de avaliação
120

. O modelo adotado tem por 

base o modelo de avaliação holandês como já foi referido, modelo esse adaptado à realidade 

do ensino universitário português, o qual visa a avaliação dos cursos de licenciatura e 

preconiza uma etapa de autoavaliação seguida de uma fase de avaliação externa.  

Esse modelo permanece em Portugal até hoje, com algumas variações em relação, por 

exemplo, à entidade coordenadora do sistema, que hoje é uma agência de acreditação, mas o 

processo de avaliação do ensino superior português continua tendo como princípios 

fundamentais caráter independente de instituição avaliadora e com fidedignidade dos 

resultados; juízos de valor imparciais e independentes, face ao Estado e às instituições 

avaliadas; periodicidade regular e informação permanente incentivando a implantação do 

processo de autoavaliação na instituição e a garantia de publicidade de seus relatórios. 

Antes dessa análise, é importante que se aprofunde o sistema de avaliação português, 

sua concepção e seus princípios a partir dos ciclos avaliativos que iniciaram seu 

funcionamento a partir da década de 90. É o que será visto em seguida. 

                                                 
120

 Dentro da Fundação foi criado o chamado Conselho de Avaliação, estrutura que garantia a execução da 

avaliação. 

 



173 

 

8.1 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO PORTUGUÊS A PARTIR DOS CICLOS AVALIATIVOS 

 

 

No andamento das questões, pode-se dizer que a avaliação em Portugal no período de 

1994 a 2005 realizou-se em dois ciclos avaliativos. 

 

 

8.1.1 O 1º Ciclo de Avaliação em Portugal 

 

 

O primeiro ciclo da avaliação das Universidades Portuguesas começou a estruturar-se 

através de uma iniciativa do CRUP através de uma Experiência-Piloto, a qual deu os 

primeiros passos em 1994121
, como já foi referido. A publicação da Lei 38/94 e a assinatura do 

Protocolo nela previsto, em junho de 1995, entre o Ministério da Educação, o CRUP e a FUP, 

definindo regras processuais para entidades credenciadas pelo Ministério da Educação e a 

homologação quer do Guião
122

 de autoavaliação, quer da constituição das Comissões de 

Peritos, conduziram a que a experiência-piloto fosse integrada no processo normal de 

avaliação, constituindo a sua primeira fase. 

Na prática, o primeiro ciclo da avaliação das universidades públicas portuguesas acabou 

por concluir-se somente em 2000, um ano depois do ano previsto no Protocolo assinado em 

1995 entre o Ministério da Educação e os Presidentes do CRUP e da FUP, o que foi justificado 

na adequação da discussão da experiência-piloto (1993), em torno da Lei da Avaliação (1994), 

o que levou a integração desta experiência ao primeiro ciclo avaliativo. No entanto, essa fusão 

exigiu que a nomeação dos membros das comissões de avaliação fosse aprovada pelo Governo, 

fato que levou à negociação do primeiro protocolo selado em 1995 entre o Ministério, o CRUP 

e a FUP, para depois, realmente, ocorrer a nomeação das comissões. 

                                                 
121

 Essa primeira fase do primeiro ciclo veio a abranger 35 cursos selecionados em cinco áreas do conhecimento: 

Física/Geofísica, as Línguas (Português e Francês), Economia e as Engenharias (Engenharia Eletrotécnica e a 

Engenharia Informática). As instituições participantes nessa experiência foram todas as Universidades Públicas e 

a Universidade Católica: Universidades de Coimbra, Lisboa, Técnica de Lisboa, Nova Lisboa, Porto, Minho, 

Oveiro, Trás-os-Montes e Alto Douro Évora, Beirá, Interior, Açores, Universidade Aberta e Católica (FUP, 

1997, p. 9 e 46). 

 
122

 Guião é uma terminologia usada em Portugal para designar o instrumento de autoavaliação e avaliação 

externa elaborado pela FUP e que contém uma série de normas orientadoras com a finalidade de facilitar o 

trabalho de avaliação das IES e permitir uma maior harmonia dos relatórios finais. 
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Frente à demora da assinatura dos protocolos, a liderança do CRUP foi fundamental, 

pois permitiu ajustar as negociações a contento entre as universidades públicas e o Governo, 

uma vez que os protocolos com a Associação dos Institutos Superiores Politécnicos 

Portuguesas (ADISPOR) e a APESP, reconhecidas como entidades representativas, só foram 

assinados em 1998/99, respectivamente. 

Esse primeiro ciclo transcorreu em fases distintas e prorrogou-se por seis anos de 

atividades (1994 a 2000). Funcionaram 43 Comissões de Avaliação Externas (CAE), que 

visitaram 376 cursos do Ensino Superior público, envolvendo 388 peritos (FUP, 1997).  

Com o objetivo de cumprir as normas do Protocolo quanto à calendarização de 

avaliação foi aprovado pelo CRUP, sob proposta e coordenação do CAUP, um calendário 

detalhado que agrega os diversos cursos por áreas do conhecimento e estabelece datas de 

conclusão dos relatórios de autoavaliação e de avaliação externa. 

O Quadro 7 apresenta resumidamente as diversas fases de avaliação que constituem o 

primeiro ciclo de avaliação em Portugal, envolvendo cursos ministrados pelas universidades 

públicas e pela Universidade Católica Portuguesa. 

 

Fases de 

Avaliação/ 

Ano 

Nº de cursos 

avaliados 

Áreas de 

conhecimento 

Relatórios de 

autoavaliação 

Divulgação dos 

relatórios de 

avaliação externa 

 

1ª fase - 95/96 

 

35 

 

5 

 

1º e 2º semestres 

de 1995 

 

1º trimestre 

de 1997 

 

2ª fase - 95/96 

 

67 

 

5 

 

1º semestre de 1996 

 

1997 – 1998 

 

3ª fase - 95/96 

 

38 

 

11 

 

2º semestre de 1996 

 

1998 

 

4ª fase - 96/97 

 

39 

 

6 

 

1º semestre de 1997 

 

1998-1999 

 

5ª fase - 97/98 

 

98 

 

10 

 

1º semestre de 1998 

 

1999 

 

6ª fase - 98/99 

 

05 + cursos 

excepcionais 

 

Diversas 

 

1º semestre de 1999 

 

2000 

Quadro 7 – Resumo das fases do 1º ciclo de avaliação – 1994 a 2000 

Fonte: Conselho de Avaliação (1997) e FUP (1997). 
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Em relação à primeira fase da avaliação, foram concluídas as avaliações externas e, em 

abril de 1997, foram divulgados os resultados das áreas de Física/Geofísica (10 cursos), 

Português/Francês (10 cursos) e Engenharia Eletrônica/Eletrotécnica (05 cursos). O relatório 

respeitante aos 06 cursos de Economia e aos cursos de Engenharia Informática foram 

transferidos para a terceira fase. Existiram atrasos em relação ao calendário original derivados 

de dificuldades na elaboração de alguns relatórios de autoavaliação e na escolha de sugestões 

para a constituição das CAEs.  

A segunda fase de avaliação abrangeu cinco áreas de conhecimento e houve uma 

ampliação dos cursos avaliados: Gestão/ Administração (15 cursos), Eletrônica/Eletrotécnica 

(02 cursos), Línguas/Literatura/Linguística (36 cursos), Mecânica/Eletromecânica (06 cursos) 

e Física/Geofísica (08 cursos), perfazendo um total de 67 cursos. Na terceira fase ampliou-se 

a avaliação para 11 áreas do conhecimento e 68 cursos foram avaliados: Bioquímica (03 

cursos), Farmácia (03 cursos); Filosofia/Teologia (08 cursos), Geografia (04 cursos), História 

(15 cursos), Informática (05 cursos), Matemática (15 cursos), Medicina (05 cursos), Medicina 

Veterinária e Ciências da Nutrição (03 cursos), Medicina Dentária (03 cursos).  

Na quarta fase do primeiro ciclo de avaliação em Portugal foram avaliados seis áreas 

do conhecimento e 69 cursos: ambiente (12 cursos), Biologia/Biotecnologia (25 cursos), 

Engenharia Civil/Hidráulica (08 cursos), Geologia Minas (13 cursos), Motricidade/Desporto/ 

Educação Física (05 cursos). Na quinta fase, 10 áreas e 98 cursos: Agronomia (13 cursos), 

Arquitetura (08 cursos), Artes  (16  cursos),  Comunicação  Social  (08  cursos),  Educação 

(04  cursos),  Materiais  (09  cursos),  Produção  e  Gestão  Industrial  (11 cursos),  Psicologia 

(04 cursos), Química (19 cursos) e Sociologia/Antropologia (12 cursos). 

Na sexta e última fase foram avaliadas as áreas de Ensino (bacharelados e licenciaturas 

ensino básico - 05 cursos) e cursos excepcionais compostos por cursos de licenciatura não 

avaliados e que deveriam terminar em 1997 e outros cursos não abrangidos nos anos 

anteriores (34 cursos), perfazendo um total geral de 376 cursos.  

Pode-se inferir com base em uma apreciação sumária e global deste ciclo que o 

processo de avaliação sistemática e regular iniciado nas universidades públicas e na Católica, 

segundo o Documento de Orientação CNAVES (2000 apud FELIX, 2008, p.77): 

 

[...] refletiu uma consciência por parte das instituições, dos órgãos de soberania e da 

sociedade em geral, de que a garantia de qualificação das formações constitui um 

vetor fundamental das políticas de consolidação e promoção do cultivo dos saberes 

como pilar do desenvolvimento integrado e sustentável numa base nacional, regional 

e mundial; correspondeu a uma necessidade social de credibilização e de 

responsabilidade pelos dispositivos de formação superiores estabelecidos e em 
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funcionamento, respondeu a uma exigência institucional de rigorosa monitorização 

dos desempenhos e de fundamentada perspectivação estratégica; configurou uma 

nova etapa de enraizamento organizado e permanente de um olhar crítico interno e 

externo sobre as atividades em curso; inscreveu-se num esforço continuado e 

apontou para uma tomada consistente da melhoria geral da qualidade nas e pelas 

instituições, com relevante implicação nas articulações com as diferentes 

comunidades em que se inserem. 

 

Portanto, o primeiro ciclo se desenvolveu seguindo o modelo original holandês, ou 

seja, a autoavaliação e a avaliação externa, com foco nos cursos. Para a autoavaliação, foi 

subsidiado um Guião para a Autoavaliação (GAA)
123

, voltado exclusivamente ao ensino, cujo 

conteúdo apresentou requisitos mínimos para a análise de vários aspectos do processo, entre 

os quais pode-se destacar seguindo o documento do CNAVES (2000): análise crítica dos 

objetivos do curso; atualização dos currículos; escuta de docentes e discentes; cálculo de 

custos; atualização dos currículos; análise das saídas profissionais e uma apreciação geral que 

sinalizasse pontos fortes e fracos, de modo a construir sugestões por parte das instituições 

para as mudanças em torno da qualidade. 

A avaliação externa teve início com a nomeação da comissão de peritos. A comissão, 

nomeada no âmbito do CAUP/FUP, tinha o objetivo de completar e comprovar o processo 

anterior, além de certificar os resultados obtidos (Lei 38/94, Artigo 9º). 

Nesta fase, houve visitas dos peritos às universidades, sendo a eles disponibilizado um 

Guião de Avaliação Externa (GAE) que continha orientações para a organização das visitas, 

bem como para a análise dos dossiês de autoavaliação e para a estrutura das conclusões. No 

percurso, os relatórios finais das avaliações foram apresentados, em primeira mão, às 

universidades cujos cursos foram avaliadas, de modo a se pronunciarem sobre os mesmos. 

Depois disso tornavam-se documentos públicos. No âmbito final, os resultados avaliativos 

foram considerados pelo Ministério da Educação em quatro itens básicos, a saber: 

a) reforço do financiamento público; 

b) estímulo à criação de novos cursos ou ao desenvolvimento dos já existentes; 

c) reforço do apoio a atividades de investigação científica; 

d) celebração de planos de desenvolvimento, com a finalidade de corrigir disfunções 

e disparidades encontradas no processo de avaliação (Lei 38/94, Artigo 5°). 

Os relatórios da avaliação externa por curso, conforme iam sendo concluídos, eram 

divulgados pela FUP via Internet. O cômputo destes relatórios de avaliação externa permitiu a 

                                                 
123

 Esse instrumento de autoavaliação chamado Guião foi homologado pelo Ministro da Educação, Marçal Grilo, 

através do Despacho 72/ME/97, de 5 de maio de 1997. 
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elaboração de uma análise comparada com Relatórios de Autoavaliação. Desse documento 

resultou um levantamento dos pontos positivos e negativos dos cursos com impactos nas 

instituições , dentre os quais destacam-se alguns que merecem reflexão: 

a) a falta de qualidade na maioria dos departamentos das universidades; 

b) dificuldades na circulação das informações sobre o processo de avaliação; 

c) crítica ao modelo de gestão das universidades; 

d) insensibilidade docente perante os custos do ensino; 

e) a fragilidade institucional entre a universidade e a sociedade; 

f) falta de participação discente nas atividades da universidade. (CNAVES, 2003) 

Cabe reforçar que estes aspectos positivos ou negativos acabaram por compor uma teia 

diversificada nos relatórios de avaliação, exatamente por se apresentarem de modo 

heterogêneo, o que nos revela que os planos de ação das instituições e dos cursos variam, 

rompendo com a ideia de padronização e homogeneização. 

Com relação aos resultados da avaliação externa, foi elaborado um relatório, pelo 

CAUP da FUP em 1997, baseado nos dados da experiência-piloto dos cursos de 

Português/Francês, Física e Engenharia, constituindo assim, o Relatório Global 1ª fase da 

Avaliação, no qual se pode destacar os seguintes aspectos: desenvolvimento do espírito de 

avaliação; foram desvelados pontos que dizem respeito à questão pedagógica, como a 

organização curricular das aulas, a necessidade de aprofundamento científico no intuito de 

melhorar a capacidade pedagógica, além da necessidade de avaliar a natureza da avaliação 

dos alunos e a sua participação em tarefas de investigação científica (CNAVES, 2003). 

Em 1998, foi elaborado e divulgado pelo CAUP da FUP o segundo Relatório Global 

lançado pelo Grupo de Reflexão e por isso mesmo ficou conhecido como o “momento de 

reflexão” por parte das universidades. Portanto, evidencia que a reação das instituições foi 

positiva, e frente a isso, os peritos envolvidos decidiram fazer inúmeras sugestões. Some-se a 

isso que tantos os pontos positivos como os negativos apresentaram baixos níveis de reflexão, 

dando margem a respostas ambíguas, descritivas, sem hierarquização, marcadas por 

generalidades e abstrações. 

Cabe salientar que basicamente este documento confirmou parte dos problemas que 

apareceram no primeiro Relatório, concernente aos alunos, docentes e a gestão dos cursos, 

escolas e departamentos. 

Ponto importante é que foram definidas normativas e metodologias que vigoram ainda 

hoje, pois se dirigiram para o desenvolvimento de um processo contínuo de avaliação do 
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Ensino Superior em Portugal através de três pilares, ou seja, Autoavaliação, funcionamento de 

Comissões Externas e Elaboração de Relatórios de Avaliação Externa. 

Na conclusão deste ciclo, pode-se afirmar que o andamento do processo de avaliação 

do sistema de Ensino Superior de Portugal avançou muito, através das Universidades Públicas 

e da Universidade Católica. Entretanto, diante de sua complexidade, representou apenas o 

início para o abarcamento da totalidade das instituições, fato que ocorreu somente no ano 

2000 com a implantação do CNAVES. Houve insuficiências, situadas em níveis temporais e 

projetadas no gasto de um tempo excessivo, que podem ter reduzido o exercício da avaliação 

ao nível de explicitação das Comissões Externas às IES e à sociedade.  

Há alguns depoimentos que merecem destaque em relação a este primeiro ciclo de 

avaliação em Portugal 1994-2000, por parte de personalidades importantes ligadas ao espírito 

e à concepção da avaliação do Ensino Superior Português, nessa época. 

O professor Rui Alarcão, então Presidente do Conselho Geral da FUP, num Colóquio 

realizado em fevereiro de 1995, na Universidade de Coimbra, sobre a avaliação de 

desempenho das Universidades, afirmou que este processo constitui uma necessidade legal e 

natural. É, segundo disse, “uma forma de dar conta do exercício de autonomia perante os 

órgãos governamentais e a sociedade em geral. Por isso mesmo não se confunde com 

sindicância ou auditoria, tratando-se antes de auscultar o pulsar normal da vida universitária e 

contribuir, assim, no quadro de uma ideia de responsabilidade para melhoria das condições e 

financiamentos das universidades”. (FUP, 1997, p. 9-10). 

O Prof. Sérgio Machado, então Presidente do Conselho de Reitores, afirmou que 

ninguém está mais interessado na avaliação das universidades do que elas próprias. É óbvio, 

disse, que a avaliação causa receios porque, por um lado não há tradição de a fazer e, por 

outro, alguns modelos associam a avaliação a aspectos e penalizações que comprometem, 

desde logo, um sistema claro e coerente de avaliação. Felizmente, o nosso sistema de 

avaliação não evoluiu, nem vai evoluir, nesse sentido. É preciso, no entanto, reforçar e nunca 

comprometer o rigor da avaliação, a credibilidade da avaliação e a imagem pública da 

avaliação (FUP, 1997, p. 10). 

Conclusões apontadas pela FUP, neste primeiro ciclo, nos dão conta que a avaliação 

iniciada em Portugal nasceu nas próprias universidades que se responsabilizavam pelo 

andamento do processo, “partindo do principio de que as Universidades continham a principal 

responsabilidade de garantir a qualidade daquilo que faziam” (FUP, 1997, p. 10). Este 
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documento explicita que o Conselho de Avaliação
124

 vigente nesse primeiro ciclo realizou 

estudos sobre autoavaliação e recomendou medidas estruturais que deveriam ser 

implementadas nas Universidades, diante da constatação de que o simples exercício de 

autoavaliação, predominante neste primeiro ciclo, determinou a instalação de preocupações de 

análise crítica da qualidade. 

As medidas mais importantes para melhorar esse processo, de acordo com o referido 

Conselho, dizem respeito à: 

 Constituição de “Núcleos de Avaliação” junto às Reitorias das Universidades, 

devidamente descentralizadas pelas medidas unidades orgânicas; 

 Dinamização da autoavaliação em todas as medidas orgânicas, tendo em vista a sua 

institucionalização permanente. Desenvolvimento progressivo da autoavaliação por 

áreas do conhecimento; 

 Harmonização, sem perda de diversidade das metodologias de entrevistas de 

docentes e alunos; definições de dimensões “críticas” mínimas de credibilidade; 

 Adoção progressiva de uma contabilidade analítica nas Universidades, para um 

conhecimento mais rigoroso dos cursos. Harmonização de critérios de imputação de 

custos no que respeita a infraestrutura física, serviços centralizados e despesas de 

pessoal (FUP, 1997, p. 10-11). 

O depoimento do Prof. Antonio Magalhães, do Centro de Investigação de Políticas do 

Ensino Superior (CIPES), em 2008, em relação a este modelo de avaliação do primeiro ciclo é 

também importante. Refere-se, inicialmente, à Lei de Avaliação que previa que, se as 

instituições não fossem sensíveis às recomendações do Comitê de avaliação externa, se não 

houvesse mudanças, poderia acontecer a diminuição ou suspensão do financiamento, no caso 

das instituições públicas e no caso dos politécnicos suspender os graus oferecidos, “mas de 

fato, nunca houve consequências nenhuma do resultado do processo de avaliação. Os 

relatórios institucionais destinavam-se a incrementar os processos de qualidade no ensino 

(aprendizagem) e na sua relação com a investigação, mas não propriamente a indexar o output 

da avaliação, os indicadores de financiamento”. 

                                                 
124

 A FUP, na sequência do protocolo anteriormente referido, criou uma estrutura do CAUP. O Conselho de 

Avaliação é uma comissão especializada da FUP com estrutura própria e compete-lhe coordenar o processo de 

avaliação das universidades em conformidade com a lei e o protocolo assinado entre o MEC/CRUP e a FUP. 

Tem como atribuições organizar e coordenar os processos de avaliação externa, aprovar as propostas de 

constituição das Comissões de Peritos para a avaliação externa; reunir com os Presidentes das Comissões 

externas por área de conhecimento, para uma uniformização de critérios; propor medidas para o constante 

aperfeiçoamento do modelo de avaliação; dinamizar os processos de autoavaliação e aprovar o Guião que lhes 

deverá servir de base. (FUP, 1997, p.41). 
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Um outro depoimento do professor Adriano Moreira (ex-presidente do CNAVES), em 

2008, também merece registro: “a experiência do primeiro ciclo revela que, em muitos casos, 

as comissões de avaliação externa tiveram dificuldade em objetivar nas suas recomendações, 

os aspectos das alterações a serem feitas. No novo ciclo de avaliações vai ser muito 

importante induzir as comissões externas a objetivarem melhor os resultados do trabalho que 

desenvolvem”. O primeiro ciclo decorreu a título experimental e foi objeto de várias análises 

dentre as quais se destaca um trabalho de análise crítica solicitado pela FUP ao Prof. José 

Veiga Simão que pôs em evidência algumas fragilidades do processo: 

a) o primeiro ciclo foi dado como concluído um ano de 2000, ou seja, um ano depois 

do ano previsto no protocolo assinado em 1995, entre o Ministério da Educação e 

os Presidentes do CRUP e da FUP; 

b) os defasamentos temporais que ocorreram entre algumas autoavaliação e o início 

das avaliações externas prejudicaram o cumprimento dos prazos marcados [...] O 

CRUP privilegiou uma atitude pedagógica neste primeiro ciclo, o qual permitiu 

incentivar uma maior compreensão do processo, alertando-se, no entanto, para a 

excepcionalidade da medida que não seria repetida no segundo ciclo considerando 

que deu origem a abusos e a questionamentos em relação à autoridade do CRUP 

em cumprir as obrigações para as quais se responsabilizou no protocolo assinado; 

c) os atrasados verificados na concessão de recursos financeiros às universidades para 

a autoavaliação e à FUP para a avaliação externa foram demonstrativo da 

incapacidade dos governos; 

d) os períodos de atuação da CAE foram variáveis e, em alguns casos, demasiado 

extensa, violando o guião das visitas externas. Esses atrasos nem sempre foram 

explicados pelo número de cursos e de universidades envolvidos no processo; 

e) a presença de peritos estrangeiros nas visitas tem de ser uma constante e não pode 

ser errática. A regra deve ser a da obrigatoriedade, visto que a sua presença é 

essencial para a clareza e transparência do processo; 

f) a constituição das CAE e as dificuldades de inserção de disciplinas comuns a 

vários cursos sob diversos pontos de vista acadêmicos científicos e financeiros, 

conduziram, entre outras razões, à proposta de que a avaliação de cursos deveria 

integrar-se na avaliação por áreas de conhecimento (CNAVES, 2006, p. 29-31). 

Estas fragilidades do primeiro ciclo da avaliação deu a indicação de que era necessário 

acelerar o processo, pois os seus resultados eram importantes para a reforma do Ensino 

Superior e para a concepção de medidas cruciais para a competitividade de Portugal entre 
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nações. Daí que, sob o ponto organizativo se tornava necessário, de acordo com o relatório 

original do primeiro ciclo (CNAVES, 2006): 

a) proceder de imediato à avaliação por áreas do conhecimento que não só facilita 

como é mais rigorosa na apresentação e tratamento dos dados pedagógicos 

científicos e financeiros. As dificuldades nas áreas de línguas e engenharias 

ilustram bem a irracionalidade das avaliações e a confusão e incoerência que não 

são ultrapassados na autoavaliação e na avaliação externa; 

b) reformular os tempos de avaliação, com base numa autoavaliação permanente e em 

avaliações externas intermitentes guiadas de acordo com os resultados das 

avaliações anteriores. É insustentável obedecer a ciclos, rotativos de cinco anos 

sem o acompanhamento necessário; 

c) privilegiar o critério de oportunidade de avaliação dos cursos perante a pressão 

legítima da sociedade; a calendarização cíclica deve ser profundamente alterada, 

privilegiando os efeitos sociais que a avaliação dos cursos deve ter no ordenamento 

do Ensino Superior e no mercado de trabalho; 

d) dar maior relevância à investigação científica, à sua influencia no ensino, à 

obrigatoriedade de se proceder ao cálculo dos custos dos alunos por curso; 

e) ter em pleno funcionamento um “sistema de gestão da qualidade” em cada 

instituição; 

f) intensificar a internacionalização da avaliação do Ensino Superior e a sua dimensão 

europeia, tornando imprescindível a presença de peritos estrangeiros nas CAE. 

Tendo em conta que o primeiro ciclo de avaliação foi, por missão expressa, um ciclo 

experimental, qualquer que seja a perspectiva e quaisquer que sejam as críticas, não restam 

dúvidas quanto à utilidade do processo, do ponto de vista da criação nas instituições de uma 

cultura de qualidade. Importante destacar, em termos conclusivos, a dimensão pedagógica 

deste primeiro ciclo não só para apreciar a avaliação produzida, mas também a própria 

apreciação dos resultados do processo desse ciclo. Neste particular, a experiência revelou-se 

extremamente positiva. Foram referidos algumas dificuldades em relação aos atrasos das 

avaliações, de calendarização, da própria qualidade dos relatórios de autoavaliação e de 

avaliação externa e certos aspectos não contemplados. Foi, porém, a partir da análise crítica 

destas questões que foi possível avançar para um novo ciclo alargando os objetivos e o 

universo de entidades a serem avaliadas. Na continuidade de aprimoramento do processo de 

avaliação foi iniciado o segundo ciclo de avaliação em Portugal. 

 



182 

 

8.1.2 O 2º Ciclo de Avaliação em Portugal 

 

 

O sistema de avaliação do Ensino Superior, criado pela Lei 38/94, implicou numa 

opção primeira dentro do campo definido de sua “incidência” (Artigo 3º, nº 1): o sistema de 

avaliação “incide sobre a qualidade do desempenho científico e pedagógico das instituições 

de Ensino Superior, de acordo com a natureza e a tipologia do ensino, a preparação acadêmica 

do corpo docente e as condições de funcionamento”. 

Essa opção foi por uma avaliação de cursos e não uma avaliação institucional ou 

avaliação por áreas científicas, ou avaliação dos estudantes. Quer o primeiro ciclo, 

considerado experimental, quer o segundo ciclo seguiram esse padrão e o foco foi na 

avaliação de cursos. 

Para o melhor entendimento e apreciação do trabalho desenvolvido, importa não só ter 

presente esta opção como outras opções e condicionantes, quer de orientação, quer de 

funcionamento, alguns deles decorrentes da compreensão da finalidade principal dada à 

Avaliação, que é “Estimular a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas” (Artigo 4º), 

isto é, a avaliação da qualidade do desempenho fundada na análise da qualidade 

fundamentalmente pedagógica, dos cursos de graduação. 

Do mesmo modo, e não menos importante, foi concedida grande ênfase ao sistema de 

autoavaliação dos cursos, visando não só a preparação do material de base para a avaliação 

externa, entendida com este objetivo de completar e comprovar o processo de autoavaliação e 

certificação dos seus resultados, mas igualmente a criação e sustentação de estruturas de 

autoavaliação e das suas estratégias, num quadro de referências próprias, um sistema de 

coordenação e execução interna com a participação de um número máximo de atores pertencentes 

à comunidade acadêmica da universidade. 

O segundo ciclo de avaliação iniciou-se no ano de 2000 (sendo o ano de referência o 

ano letivo de 1999/2000 e o ano de avaliação 2000/2001) e foi até 2006 e tal aconteceu sob a 

égide plena da orientação e coordenação do CNAVES, criado pelo Decreto-Lei 205/98. 

Na Figura 2 mostra-se um esquema do Sistema de Avaliação do Ensino Superior 

Português nesse período: 
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Figura 2 – Sistema de Avaliação do Ensino Superior Português 

Fonte: CNAVES (2006, p. 50). 

 

Uma primeira grande diferença para este segundo ciclo foi a inclusão no campo da 

avaliação de todo o sistema universitário nacional, isto é com a integração das universidades 

privadas no mesmo processo e nos mesmos termos das universidades públicas, rompendo-se 

com isso a tradicional insularidade dos subsistemas e das instituições que compõe cada um 

deles. Importa referir que as idades diferentes dos subsistemas, público e privado, leva a que 

alguns dos cursos existentes ainda não tivessem atingido o tempo de avaliação. 

Simultaneamente também os cursos de instituições militares foram integrados ao processo. 

Na estrutura do sistema foi concedido um papel fundamental aos Conselhos de 

Avaliação da FUP pelas universidades públicas e da APESP pelas universidades privadas. 
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Pelos Conselhos de Avaliação passou toda a dinamização do processo, incluindo a 

administração financeira, desde a promoção anual, calendário, formação para a autoavaliação 

e mais tarde, formação para os avaliadores externos e sem acompanhamento permanente. 

Para se ter uma ideia global da dimensão do processo e dos cursos que foram 

avaliados e do total de avaliadores envolvidos neste segundo ciclo, veja-se as Tabelas 6 e 7 

abaixo: 

 

Tabela 6 – Número total de cursos avaliados – 2º Ciclo 

Ano 
Nº de cursos das 

Universidades Públicas 

Nº de cursos das 

Universidades Privadas 
Total cursos 

1º ano   86   11   97 

2º ano 141   59 200 

3º ano 100   24 124 

4º ano   49   32   81 

5º ano   56   38   94 

Totais 432 164 596 

Fonte: CNAVES, 2006. 

 

Tabela 7 - Número de avaliadores envolvidos – 2º Ciclo 

Ano 
Avaliadores 

Acadêmicos 

Avaliadores 

não acadêmicos 

Avaliadores 

estrangeiros 

Total 

avaliadores 

1º ano 86 18 11 115 

2º ano 131 26 16 173 

3º ano 86 32 33 151 

4º ano 43 16 16 75 

5º ano 59 19 22 100 

Totais 405 111 98 614 

 

Sintetizando, foram avaliados cerca de 600 cursos (596) correspondendo, para o 

conjunto do Ciclo, a aproximadamente 70% (432) a cursos de universidades públicas e 30% 

(164) às universidades privadas. Participaram na avaliação mais de 600 avaliadores (614), 
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correspondendo 66% a avaliadores acadêmicos, nacionais 18% a avaliadores nacionais de 

fora das universidades, do meio acadêmico, social e cultural e 16% a avaliadores estrangeiros. 

As CAEs exerceram papel  preponderante  e,  de  acordo  com  a  Lei  de  Avaliação 

(Art. 11), essas comissões “procederão a uma análise crítica da situação, formularão sugestões 

objetivas e proporão iniciativas concretas relacionadas com a modernização e atualizarão dos 

cursos.” 

Foi estabelecido que as CAEs seriam organizadas conforme o número de cursos de 

cada área de formação considerada e poderiam se constituir duas ou mais subcomissões 

compostas por um Presidente ou Vice-Presidente, dois professores, um deles, se possível, 

lecionando no estrangeiro e um terceiro elemento exterior às universidades. 

Cada subcomissão (identificada com uma Comissão de visita) deveria avaliar, em 

média, quatro cursos e cada curso implicava uma visita de dois dias. Em resumo, as fases de 

realização da Avaliação Externa são as seguintes: 1) Formação da Comissão de Avaliação 

Externa; 2) Análise, pela Comissão Externa, dos relatórios da autoavaliação; 3) Envio às IES 

de comentários e pedidos de esclarecimentos da Comissão Externa; 4) Resposta da IES às 

solicitações e comentários da Comissão Externa; 5) Visita da Comissão Externa às IES, com 

realização de entrevistas; 6) Entrega de relatório da Comissão Externa; 7) Discussão, na IES, 

dos resultados da avaliação externa (relatório); 8) Resposta da IES aos comentários da CAE e 

elaboração do relatório final. Os resultados deste processo geram recomendações que visam 

garantir o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na IES e não geram rankings entre 

IES.  

Foi esta a prática seguida até o final do ciclo. Para a eficiência das CAEs e em casos 

de particular especificidades de determinado curso, essas comissões externas poderiam ser 

assessoradas por especialistas para informações mais detalhadas e eram acompanhadas por 

um secretário na elaboração de atas de reuniões, recolha de pareceres e preparação do 

documento síntese, assim como na colaboração em parte dos relatórios finais e especialmente 

na organização e logística das visitas às instituições. 

O esquema da Figura 3 dá uma ideia mais completa das tarefas desenvolvidas no 

âmbito das CAEs. 
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Figura 3 – Trabalhos das CAEs 

Fonte: CNAVES, 2006. 

 

De acordo com documento do CNAVES (2006, p. 60), deveriam ser levadas em conta 

as seguintes regras para efeito de constituição dessas comissões externas: 

a) os membros das CAEs não são representantes (nem devem considerar-se como tal) 

da instituição de origem pelo que, na sua escolha, devem prevalecer apenas 

considerações de mérito científico e pedagógico; 

b) aos nomes sugeridos pelas Comissões Consecutivas Temáticas (CCT) do Conselho 

de Avaliação, não pode ser dada indicação de qualquer garantia prévia da sua 

escolha, na medida em que do universo das normas sugeridas terá de ser feita uma 

seleção mais rigorosa; 
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c) cada instituição sugerirá apenas normas de um universo exterior a si própria, 

acrescentando-se desse modo, a independência e a credibilidade da opinião emitida 

pelo avaliador; 

d) as individualidades que venham a constituir uma determinada CAE não poderão 

participar na avaliação dos cursos da sua própria universidade, nos termos da lei. 

 Neste segundo ciclo de avaliação o que foi evidenciado, de acordo com o GAA e os 

Relatórios Sínteses Globais (RSG), é que as apreciações da avaliação dos cursos por campos 

de avaliação
125

 apontaram pontos fortes e fracos de cada curso, incentivando a concretização 

de cinco níveis de apreciação A,B,C,D,E sendo A o ponto forte e E o ponto fraco. Salienta-se, 

entretanto, que nenhuma classificação global foi necessária, excluindo assim tentativas de 

ordenação (ranking) dos cursos avaliados (CNAVES, 2003). Algumas sugestões dos 

relatórios, de acordo com esse documento, sinalizaram para uma definição mais precisa e 

objetiva dos aspectos que devem ser objeto de avaliação. 

Alguns aspectos do processo de avaliação nesse período citado nesse documento 

merecem destaque: 

 a apreciação dos diferentes cursos nos diversos componentes que contribuem para a 

avaliação deve evitar formas ambíguas de expressão; 

 o esquema de avaliação ainda não está eficientemente padronizado, embora se 

tenha configurado uma linha de procedimentos no diálogo com as instituições; 

 existem lógicas de avaliação muito distintas que tornam as conclusões dificilmente 

comparáveis; 

 há indicadores importantes que não estão traduzidos no conjunto de critérios adotados 

pelo fato da impossibilidade de se fazer uma avaliação objetiva de tais indicadores. 

A ideia que mais prevaleceu nesta fase da avaliação em Portugal foi a superação da 

falta de rigor e objetividade da primeira avaliação, considerando que não havia uma definição 

clara de seus objetivos, metas e indicadores. De alguma forma isso foi corrigido no terceiro 

ano do segundo ciclo em função do acúmulo de dados
126

 que exigia a criação de uma base de 

sustentação rigorosa, conforme evidencia documento do CNAVES (2006): 

 

                                                 
125

 A Comissão optou pelos seguintes campos: 1- Alunos admitidos; 2- organização da Licenciatura e processos 

pedagógicos; 3- ambiente de ensino e aprendizado; 4- Recursos humanos; 5- Recursos materiais; 6- Recursos 

financeiros; 7- Organização e Gestão; 8- Apoio aos alunos; 9- Resultados e 10- Gestão da qualidade. 

 
126

 A avaliação chegou ao terceiro ano abrangendo as áreas de Ciências Físicas, Geologia, Ciências do Desporto, 

Ergonomia, Psicologia Clínica e Reabilitação, Farmácia e Ciências da Nutrição, Medicina Dentária, Engenharias 

Civil e de Minas, Geografia, Arquitetura e Ciências Militares (CNAVES, 2003). 
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Foi necessário a apresentação de propostas no sentido de obter ganhos de eficiência 

e agilização no sistema logístico através de um sistema de informatização muito 

mais completo em relação ao primeiro ciclo, visando garantir a disponibilização em 

tempo útil dos resultados da avaliação (CNAVES, 2006, p. 51). 

 

Há outros aspectos positivos do segundo ciclo, citados nesse documento, que merecem 

destaque, principalmente por estabelecerem uma comparação com o primeiro ciclo: 

 

Este segundo ciclo de avaliação em Portugal foi marcado por um aperfeiçoamento 

do sistema e uma calendarização mais rigorosa. No primeiro ciclo houve comissões 

que levaram dois anos para concluir o seu estudo e muitas também não apresentaram 

seus relatórios de autoavaliação a tempo. No segundo ciclo houve um cumprimento 

rigoroso dos prazos. Além disso, as instituições, neste segundo ciclo, mesmo nos 

anos em que não houve avaliação externa continuaram fazendo a sua autoavaliação e 

faziam os seus inquéritos, os seus relatórios, mantendo uma atualização dos dados e 

mostrando que se instalou uma cultura de avaliação de qualidade. (CNAVES, 2006, 

p. 75) 

 

É importante enfatizar que, apesar de ter havido avanços consideráveis no segundo 

ciclo, principalmente em relação ao primeiro, tanto na autoavaliação quanto na avaliação 

externa, no campo da objetivação dos resultados, da gradualidade da harmonização de 

critérios e acerto de interpretações, há uma ideia generalizada em Portugal que se podia ir 

mais longe, com maior envolvimento dos órgãos de gestão acadêmica e isto não só para a 

autoavaliação, mas também para a apreciação dos resultados da avaliação externa. 

Apesar do esforço de teorização e formalização de um sistema nacional de avaliação 

em Portugal neste percurso de implementação de dois ciclos avaliativos até 2006, as tensões 

políticas em torno da avaliação começaram a ficar muito intensas e começou a haver a 

percepção pública de que o CNAVES português, assim como o VSNU holandês e VLIR
127

 

belga, que eram sistemas da avaliação muito similares na sua concepção e estrutura
128

, não 

produziram consequências para o Ensino Superior. De acordo com Alberto Amaral
129

, do 

CIPES, “pode-se dizer que em Portugal, nestes dez anos, não houve um único curso que 

tivesse sido encerrado com o resultado de avaliação. Isso também pode ser visto no sistema 

holandês e no sistema belga. [...] Em termos práticos, nem a autoavaliação nem a avaliação 

externa produziram efeitos significativos sobre o Ensino Superior [...] Há registro de duas 

                                                 
127

 Conselho Interuniversitário Flamengo. 

 
128

 Os três sistemas consistiam inicialmente em uma autoavaliação das instituições de ensino que depois era 

submetida à apreciação de uma Comissão Externa de Peritos vinculada ao CNA de cada país que emitia um 

relatório final sobre as instituições. A avaliação era obrigatória, mas não tinha consequências em nível do 

financiamento. 

 
129

 Entrevista realizada com o Prof. Alberto Amaral na cidade do Porto, Portugal, em outubro de 2008. 
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faculdades que fecharam, mas não foi em função da avaliação, mas sim dos processos 

internos que deixaram transparecer mau uso dos recursos financeiros das referidas IES.” 

Além das razões já expostas, uma ideia importante que prevalecia era que a avaliação 

do modelo português, assim como do holandês e o do belga, incidia essencialmente sobre os 

cursos de licenciatura e a dimensão de ensino havendo uma separação nítida entre a 

instituição, o ensino e a administração. Essa era a grande crítica que se fazia, no meio 

universitário, a esse modelo porque enfatizava apenas o ensino e porque essa separação não 

permitia a articulação dos resultados dos ciclos avaliativos com o planejamento e a gestão das 

instituições de Ensino Superior, gerando uma enorme dificuldade de diálogo entre as 

instâncias administrativas e acadêmicas dessas IES. Além disso, nunca foi imposta a 

aplicação de uma expressão quantitativa para traduzir a opinião final sobre o curso ou sobre 

componentes dessa opinião, tendo igualmente e apenas sido sugerido, para interpretar os 

“pontos fracos” de cada campo individualizado, a adoção de quatro níveis de apreciação A, B, 

C e D.  

Do mesmo modo, defendia-se nos estatutos que “nenhuma tentativa de classificação 

global é necessária, sendo de excluir tentativas de ordenamento (ranking) dos cursos 

avaliados” (CNAVES, 2006, p.76). 

Nem se considerou nunca que aqui residia o maior problema para se proceder a análise 

e fixação de um resultado de sentido absoluto para os cursos avaliados. Portanto, em vista de 

tudo isso e principalmente porque não havia consequências da avaliação enunciadas na lei, o 

MCTES
130

 extinguiu o CNAVES através do Decreto 369/07 e encomendou à ENQA
131

 uma 

proposta de avaliação para Portugal baseada nas normas europeias e que atendesse aos 

requisitos da internacionalização da avaliação do Ensino Superior.  

O relatório elaborado pela ENQA apresentou uma lista dos principais pontos fortes e 

fracos do sistema de avaliação português. Entre os pontos fortes apontam-se a criação de uma 

cultura de autoavaliação; a utilização de uma metodologia adequada – incluindo 

autoavaliação; avaliação externa com previsão de participação de avaliadores estrangeiros; 

visita local; relatório final de avaliação; e a inclusão de todas as instituições no processo: 

universidades públicas, politécnicos públicas e instituições privadas (CNE, 2008). 

                                                 
130

 Em Portugal há dois departamentos responsáveis pela área educacional. O Ministério da Educação é o 

departamento governamental de Portugal que tem sob sua tutela o ensino pré-escolar, o ensino básico e o ensino 

secundário, enquanto o MCTES tem sob sua responsabilidade o Ensino Superior. 

 
131

 European Association for Quality Assurance in Higher Education: divulga as informações, experiências e 

boas práticas no domínio da garantia da qualidade no Ensino Superior europeu. 
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Quanto aos pontos fracos, a ENQA refere-se à natureza organizativa do CNAVES e 

dos Conselhos de Avaliação, o que é contrário às regras estabelecidas nos Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area aprovados pelos 

ministros europeus em Bergen, Noruega; outros aspectos também são referidos: a falta de 

suficiente eficiência e consistência operacional; a falta de consequências, uma vez que, 

aparentemente, nunca um curso foi encerrado como resultado de uma avaliação. Uma vez que 

o governo tornou antecipadamente público que iria desmantelar o sistema existente de 

avaliação, a ENQA limita-se a formular recomendações, tendo em vista a implementação de 

um sistema de acreditação dentro das normas fixadas pela comunidade europeia. Segundo a 

ENQA, o novo sistema deve combinar a acreditação com auditorias acadêmicas em nível das 

instituições; criar uma agência forte e totalmente independente quer em relação ao governo, 

quer em relação às instituições; implementar legislação para assegurar a independência 

operacional da agência; assegurar o profissionalismo e a consistência do trabalho da agência; 

criar um sistema de garantia de qualidade com consequências bem claras e procedimentos de 

follow-up bem definidos; finalmente, utilizar tanto quanto possível peritos estrangeiros (CNE, 

2008, p.23). 

Criou-se, em 2007, uma nova entidade para coordenar a avaliação através do Decreto-

lei 369/07 e da Lei 38/07, que aprova o regime jurídico de avaliação do Ensino Superior. 

Essa entidade, denominada A3ES, é responsável pela avaliação e acreditação de 

instituições e cursos do Ensino Superior, pela garantia da qualidade do sistema de ensino e 

pela inserção de Portugal no sistema europeu de garantia de qualidade de Ensino Superior. 

Em maio de 2008 o MCTES, através do Conselho de Ministros, designou o Conselho de 

Curadores dessa agência de avaliação e acreditação do Ensino Superior através da Resolução 

119/2008 que, por sua vez, nomeou, em dezembro de 2008, os membros do Conselho de 

Administração dessa agência, cujo presidente é o Prof. Alberto Amaral. 

Essa nova agência é membro associado da ENQA que é uma rede europeia de avaliação, 

basicamente uma associação das organizações de avaliações dos países europeus que definiu 

Standards and Guidelines, como já referido, que são padrões mínimos de qualidade e que os 

Ministros encarregados do Ensino Superior, em cada país da UE, assumiram que passam a ser 

válidas nos sistemas de avaliação dos países membros. Muitas agências em cada país deverão 

seguir essas orientações gerais da ENQA, válidas por toda a Europa, também em função do 

Processo de Bolonha, que pretendeu unificar os procedimentos entre os países membros da UE. 

Essa instituição verifica se as agências de cada país obedecem ou não a esses padrões e se essas 
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agências entram ou não no registro e, portanto, são reconhecidas ou não, se obedeceram ou não 

a esses padrões gerais de qualidade.
132

 

Essas agências de cada país, uma vez reconhecidas, estão sujeitas aos procedimentos 

de avaliação e de acreditação que devem ter natureza periódica. Todas as instituições de 

ensino superior daqueles países e, no caso Portugal, a Agência de Avaliação e Acreditação 

“pode igualmente participar na realização de outras avaliações de natureza científica, 

designadamente de instituições que integrem o sistema científico nacional.”
133

. 

Segundo Amaral, passou-se nitidamente, nesta última fase de avaliação, em Portugal, 

de um processo de avaliação de qualidade através de avaliação das instituições de Ensino 

Superior, durante toda a vigência do CNAVES, para um outro processo, o de acreditação por 

parte de uma agência nacional constituída para esse fim e que vai ter a responsabilidade de 

“mudar o quadro de avaliação em que o Ensino Superior se encontra há pelo menos duas 

décadas.” 

A partir daqui, uma vez definidos os critérios-base, os Standards-base ou as condições 

mínimas, os cursos são ou não acreditados. Isto não significa que a Agência não possa fazer 

também avaliações no sentido de promover a melhoria do Ensino Superior. Há uma certa 

liberdade de utilização da agência, mas efetivamente não há nenhum curso que possa 

funcionar sem a acreditação dada pela agência. A questão da qualidade é fundamental e, para 

o entrevistado, a questão da uniformização de critérios na Europa é muito complicado e por 

isso é que se criaram agências nacionais de avaliação ligadas a essa super agência que se 

encarrega de acreditar as diferentes agências que vão aparecendo. E acreditar, nesse caso, é 

registrá-las, desde que tenham as condições necessárias e o registro sendo aceito, o trabalho 

que é feito por elas é automaticamente reconhecido por todas. É, portanto, um mecanismo 

para garantir que haja um certo equilíbrio entre as formações dos diferentes países e, ao 

mesmo tempo, que possibilite mais controle sobre aquilo que as instituições fazem.  

É importante reforçar que, em documento do CNE (2008), está claramente proposto, 

com a criação dessa Agência, a distinção entre avaliação e acreditação. De acordo com esse 

documento, esses processos têm objetivos diferentes, mas são complementares e 

indissociáveis, como expresso no Relatório da ENQA (2006) sobre o sistema nacional de 

avaliação. Efetivamente a avaliação, tendo em vista a monitorização e melhoria constante, 
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 Entrevista realizada com o Prof. Alberto Amaral, do CIPES, em Porto, Portugal, 2008. 
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 Entrevista realizada com o Prof. Meira Soares do Conselho Nacional de Avaliação, em outubro de 2008, em 

Lisboa, Portugal. 
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representa a função mais nobre e de maior interesse para a comunidade que é a da 

promoção da qualidade do ensino, investigação, ação cultural e ação no meio 

exterior desenvolvida no seio das instituições, por forma a maximizar os resultados 

possíveis com os recursos disponíveis, a acreditação visa a garantia de cumprimento 

dos requisitos mínimos que conduzem ao reconhecimento oficial das instituições e 

cursos avaliados. (MACHADO DOS SANTOS, 2008, p. 356). 

 

Na realidade faria pouco sentido que o processo de avaliação, ao transmitir 

publicamente uma mensagem sobre a qualidade de uma instituição ou curso, não identificasse 

de forma objetiva os casos em que essa qualidade é questionável
134

. Por sua vez a acreditação 

fornece à sociedade uma informação importante, mas insuficiente, uma vez que um curso 

pode cumprir os critérios mínimos de qualidade, mas ser apenas um curso sofrível ou mesmo 

medíocre (MACHADO DOS SANTOS, 2008). 

 Reitera-se uma primeira recomendação para o sistema nacional de avaliação de 

Portugal a partir da criação desta agência: O sistema nacional deve conter e articular as duas 

dimensões complementares: avaliação, nas suas duas vertentes igualmente complementares 

de apoio à melhoria sistemática da qualidade no interior da instituição e de informação válida, 

objetiva e compreensiva à sociedade sobre a qualidade da instituição ou curso avaliadas, e 

acreditação enquanto selo de reconhecimento oficial. 

A dimensão da avaliação de qualidade e de sua garantia é responsabilidade, em 

primeiro lugar, das próprias instituições de Ensino Superior e foi essa a posição sempre 

assumida pelas universidades desde 1993, ao tornarem a iniciativa de um processo que 

conduziu a uma dinâmica positiva de desenvolvimento de uma cultura de qualidade como se 

pode depreender do relatório de autoavaliação preparado em 2006 (MACHADO DOS 

SANTOS, 2008). 

É essa, igualmente, a posição que tem vindo a ser considerado ao longo do Processo 

de Bolonha e que é explicitamente expressa nos Standards and Guidelines. Note-se que, ao 

enfatizar a autoavaliação, as universidades portuguesas se anteciparam ao consenso que veio a 

se construir na Europa, a partir da orientação dessa Agência. 

Nesta linha de pensamento, avança-se para uma segunda recomendação que também já 

fazia parte do sistema anterior: no desenvolvimento do sistema nacional de avaliação, as 

estruturas e mecanismos internos de garantia de qualidade deverão constituir a base para a 

avaliação externa, considerada igualmente necessária para a validação dos mecanismos de 
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 Registra-se, a esse respeito, um depoimento de Amaral (2008) que diz que o sistema de avaliação desde 1994, 

ao longo do seu segundo ciclo de funcionamento de quase dez anos, identificou vários cursos com índices 

negativos em itens essenciais para o seu funcionamento e, segundo ele, por inoperância e passividade da 

administração governamental esses cursos não foram encerrados. 
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avaliação interna e que deverão ser obrigatoriamente incluídos no processo de avaliação. Para 

Machado Santos (2008, p. 358),  

 

a avaliação externa emana, assim, como uma exigência da dimensão social do 

ensino superior, que deverá endereçar, de forma complementar, os dois aspectos já 

anteriormente referidos, o de um olhar crítico sobre a garantia de qualidade no 

interior da instituição e de validação de uma informação objetiva e facilmente 

legível por parte da sociedade. 

 

É neste sentido que se avança para uma terceira recomendação, reforçada no Relatório 

da ENQA, citado pelo CNE, a partir da extinção do CNAVES, que reforça a necessidade de 

que a avaliação externa deva considerar duas dimensões complementares: da avaliação em 

termos de validação dos mecanismos internos de garantia de qualidade (auditoria) expressos 

em recomendações e da acreditação expressa em três gradações: acreditado, acreditado 

condicionamente e não acreditado. 

Tendo como referência o regime jurídico de avaliação e acreditação do Ensino 

Superior integrando o Decreto-lei 74/2006, a Lei 62/2007 e o Decreto-lei 369/2007, a 

avaliação da qualidade e a acreditação do Ensino Superior tem por objetivo o desempenho das 

IES, medindo o grau de cumprimento de sua missão através de parâmetros de desempenho 

relacionados com a respectiva atuação e com os resultados dela decorrentes. 

O objetivo primordial da Agência A3ES (2010) é o de proporcionar a melhoria da 

qualidade do desempenho das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos e 

garantir o cumprimento dos requisitos básicos do seu reconhecimento oficial. São, pois, os 

objetivos da A3ES: 

 Desenvolver a avaliação da qualidade de desempenho das instituições de 

ensino superior e dos seus ciclos de estudos; 

 Concretizar os critérios de avaliação, de modo a obter a tradução dos seus 

resultados em apreciações qualitativas, bem como definir as conseqüências da 

avaliação efetuada para o funcionamento das instituições e dos seus ciclos de 

estudos; 

 Promover a acreditação de ciclos de estudos e instituições, tendo em vista a 

garantia de cumprimento dos requisitos legais do seu reconhecimento; 

 Promover a divulgação fundamentada à sociedade sobre a qualidade do 

desempenho das instituições de ensino superior; 

 Promover a internacionalização do processo de avaliação. 
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Estes objetivos são prosseguidos, através da avaliação e acreditação de instituições e 

ciclos de estudos de ensino superior. Neste contexto, a avaliação de qualidade e acreditação 

em Portugal revertem-se na forma de garantia interna da qualidade através da autoavaliação 

realizada por cada estabelecimento de ensino com os seguintes objetivos: 

 a melhoria da qualidade das instituições de ensino superior; 

 a prestação de informação fundamental à sociedade sobre o desempenho das 

instituições de ensino superior; 

 o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de garantia de qualidade; 

 descrição e avaliação da situação do ciclo de estudos, definindo as forças e 

fraquezas identificadas e propondo ações de melhoria (A3ES, 2010). 

A avaliação de qualidade e acreditação pressupõe também a avaliação externa 

realizada pelas CAEs designadas pela A3ES. Estas Comissões têm como principal função 

levar a cabo uma análise – apoiada no estudo do relatório de autoavaliação e na visita às IES – 

mediante a qual são avaliadas as condições de organização e funcionamento do ciclo de 

estudos e apresentada proposta quanto à sua acreditação; os procedimentos de avaliação 

externa de qualidade devem, ainda, levar em conta a eficácia dos procedimentos de garantia 

interna da qualidade desenvolvida pela IES.  

De acordo com documento da A3ES (2010), a avaliação externa tem por finalidades: 

 explicitar os passos a serem seguidos pelas comissões de avaliação externa no 

sentido de levar a cabo o processo de avaliação; 

 fornecer linhas de orientação para as comissões de avaliação externa clarificando o 

modo como essas devem se preparar e qual deve ser a sua conduta durante as 

visitas de avaliação externa;  

 contribuir para a homogeneização do processo de avaliação no sentido de construir 

e valorizar critérios e parâmetros de natureza global ou específica. 

A CAE é composta por três a cinco especialistas selecionados pela agência e é apoiada 

por um técnico da agência que atua como gestor do procedimento. Pelo menos, um dos 

especialistas é recrutado internacionalmente entre peritos reconhecidos na área 

acadêmica/científica. 

Com base nos dados compilados pelo CAE e usando o formulário eletrônico 

apropriado (Guião de Avaliação, Acreditação e Ciclos de Estudos), a comissão prepara um 

“Relatório que é remetido à Agência. Subsequentemente, esta, depois de verificar a adequação 

do documento com as disposições legais, remete o relatório à IES responsável e a IES tem 

direito ao Contraditório, no prazo de alguns dias se assim o entender. A comissão aprecia o 
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referido Contraditório e, se for o caso, revê o relatório procedendo às alterações que julgarem 

necessárias e, em seguida, remete novamente o relatório à agência. A responsabilidade da 

decisão cabe ao Conselho de Administração da Agência.  

A divulgação pública da versão final do relatório de avaliação externa é feita no site da 

agência e no site da IES. O Contraditório do relatório de avaliação, caso exista, é divulgado 

juntamente com a versão final do mesmo relatório. Findo o processo de avaliação (com 

entrega do relatório final de avaliação externa), a responsabilidade da CAE, quer face à 

agência, quer ao ciclo de estudos/IES avaliado, cessa.  

Em 2009, a A3ES aprovou o regulamento e as deliberações relativas aos 

procedimentos de avaliação e regulação das IES e dos seus ciclos de estudo. O Regulamento 

504/09 aprova os procedimentos de avaliação e regulação das IES e a Deliberação 3349/09 

fixa os prazos para a apresentação dos pedidos de acreditação pelas IES. 

Durante o ano de 2009 foram acreditados diversos cursos novos de Instituições do 

Ensino Universitário e Politécnico público e privado cujos resultados já foram publicados no 

site da agência e, em 2010, será iniciado o processo de acreditação dos cursos em 

funcionamento
135

. 

De acordo com documento da A3ES (2010), nesse segundo ano de sua atividade, a 

atenção incidirá sobre a construção e melhoria dos instrumentos para o processo de 

acreditação
136

 e na análise dos processos recebidos no lançamento dos primeiros 

procedimentos de avaliação/acreditação formal que incidirão sobre os ciclos de estudos que 

na sequência de avaliação preliminar não tiveram produzido evidência suficiente do 

cumprimento dos padrões mínimos de qualidade. 

A agência iniciará com os organismos representativos das instituições de Ensino 

Superior a discussão sobre os indicadores de desempenho a serem utilizados nos processos de 

avaliação/acreditação dos cursos e a discussão sobre as modalidades de participação dos 

estudantes e nos processos de avaliação/acreditação
137

. A utilização de indicadores de 

desempenho e não de mecanismos de julgamento são estratégias diretamente ligadas à 
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 A partir da criação da Agência de Avaliação/Acreditação em Portugal deu-se início às operações da agência 

que foram assim denominadas: a acreditação prévia de novos ciclos de estudos; acreditação preliminar de ciclos 

de estudos em funcionamento; e avaliação/acreditação de ciclos de estudos sem acreditação preliminar.  
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 Os instrumentos são: Guião para avaliação/acreditação prévia de novos ciclos de estudos; Guião para a 

autoavaliação de ciclos de estudos em funcionamento; Guião de acreditação preliminar de ciclos de ciclos de 

estudo em funcionamento, todos abrangendo o ensino universitário e o ensino politécnico público e privado. 
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 As European Standards and Guidelines preveem a participação dos estudantes em diversas fases do processo 

de avaliação. No momento estuda-se o nível e a forma de sua participação. 
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qualidade do Ensino Superior e é uma tarefa urgente que passa a constituir uma das 

preocupações da agência no futuro. 

Os indicadores de desempenho têm tido um papel crescente no Ensino Superior não só 

para monitorar a eficiência do sistema, mas também a sua qualidade. 

Segundo Sarrico (2003 apud A3ES, 2010), 

 

Os indicadores de desempenho, não tendo substituído a tradicional avaliação pelos 

pares, vêm, de alguma forma, complementá-la. À observação e julgamento pelos 

pares alia-se a informação fornecida pelos indicadores de desempenho no sentido de 

sustentar melhor esses julgamentos. Por outro lado, começa-se a desenhar melhor os 

papéis entre as instituições e o Estado: às primeiras cabe um papel de 

desenvolvimento de mecanismos de melhoria da qualidade e ao segundo, 

desenvolver mecanismos de prestação de contas das IES que recebem financiamento 

público para o ensino e/ou investigação 

 

A agência promoveu a elaboração de um estudo intitulado “Indicadores de 

Desempenho para Apoio a Processos de Avaliação e Acreditação de Ciclos de Estudos” que 

servirá de base à introdução dos indicadores de desempenho e respectivos padrões a serem 

utilizados pela agência no processo de avaliação/acreditação de cursos. 

De acordo com documento da A3ES (2010), quando as IES e os ciclos de estudo não 

cumprem os requisitos mínimos a agência propõe os seguintes procedimentos: 

1. Em relação aos pedidos de acreditação de novos ciclos de estudos não será 

atribuída acreditação prévia a pedidos que não satisfaçam os mínimos legais; 

2. Em relação aos ciclos de estudos em funcionamento submetidos à acreditação 

preliminar são calculados os valores médios dos indicadores para cada área. Se 

esses valores são superiores ao mínimo legal e houver um bom sistema interno de 

garantia da qualidade certificado pela agência, terão procedimentos de acreditação 

simplificados e um maior grau de autonomia para a criação de novos cursos; 

3. Os ciclos de estudos com indicadores inferiores, mas com valor igual ou superior a 

60% do padrão, serão remetidos para uma acreditação mais detalhada e a instituição 

compromete-se a assumir um plano para eliminação de debilidades; 

4. Os ciclos de estudos com indicadores inferiores a 60% do padrão (o menor do valor 

mínimo legal ou média nacional) não serão acreditados. 

Com tudo isso tem se verificado, dentro do panorama europeu, incluindo Portugal, 

uma mudança substancial dos processos de avaliação do Ensino Superior. Há uma separação 

clara entre a avaliação de garantia de qualidade e acreditação. A A3ES assume o princípio de 

que a responsabilidade pela qualidade do ensino cabe, antes de mais nada, a cada IES que 
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deverá criar as estruturas e procedimentos internos apropriados para promover e garantir essa 

qualidade do ensino. Competirá à agência a realização de auditorias externas, tendo em vista a 

acreditação e certificação dos procedimentos internos de garantia de qualidade das 

instituições; e cabe aos órgãos do governo, através do MCTES a formalização dos atos 

regulatórios. Há um depoimento relevante neste contexto que faz um comparativo desta 

agência com o anterior CNAVES: “o poder público tinha necessidade de respostas claras 

assim como a sociedade em geral de ter uma decisão de “sim” ou “não” e nesse sentido, 

houve uma necessidade de ter mecanismos de regulação e acreditação mais rigorosos. No 

modelo anterior, o Ministro recebia um relatório e nunca havia uma frase final: Feche-se, 

mude-se etc.” (Alberto Amaral – CIPES/2008). 

Passou-se, assim, em Portugal, para uma forma de regulação híbrida, ao contrário de 

formas de regulação burocrática e fortemente centralizadas, que conjuga o controle pelo 

Estado com estratégias de autonomia e autorregulação das instituições educativas, 

características que constituem o Estado avaliador – evaluative state. (NEAVE, 2006). 

Além destas mudanças, a alteração mais significativa que está ocorrendo em Portugal 

é a necessária internacionalização do sistema de avaliação e a superação da anterior visão 

demasiadamente fechada e nacionalista, contrária à submissão de Portugal a nenhum poder 

diretivo externo e às intervenções de “juízes de fora”. Esse processo, na Europa globalizada, 

sofrendo os efeitos da internacionalização da avaliação, não teria mais como se sustentar. 

O próximo capítulo trata da análise comparativa dos sistemas de avaliação no Brasil e 

de Portugal, considerando também as entrevistas realizadas nos dois países. Serão 

aprofundadas duas dimensões de análise, cada uma composta de duas categorias antagônicas: 

1) Dimensão 1 – sistema Brasil / Portugal e 2) Dimensão 2 – modelo de avaliação interna e 

externa. 
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9 REFLEXÕES SOBRE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A PARTIR DE UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS 

EXPERIÊNCIAS BRASIL/PORTUGAL 

 

 

A partir deste momento serão apresentadas as análises comparativas realizadas entre 

os dois sistemas nacionais de avaliação do ensino superior do Brasil e de Portugal. Os 

resultados foram obtidos através do estudo e sistematização dos referenciais bibliográficos e 

legislação disponíveis referentes aos sistemas de avaliação dos dois países e das entrevistas 

realizadas com os diversos atores do Ensino Superior de ambas as realidades. 

Estas reflexões focalizam duas dimensões de análise, cada uma composta por duas 

categorias: 

 Dimensão 1: a) Sistema Brasil e b) Sistema Portugal; 

 Dimensão 2: a) Modalidade de avaliação interna e b) Modalidade de avaliação 

externa. 

A análise da dimensão 1 incide sobre as características e os elementos que compõem  

o sistema nacional de avaliação do ensino superior do Brasil e de Portugal: instituições e 

cursos; avaliação interna e externa; relação entre avaliação educativa/formativa x avaliação 

reguladora; atores representativos dos sistemas nacionais e integração e globalidade dos 

sistemas. 

A dimensão 2 focaliza e aprofunda a avaliação interna e externa e aborda os seguintes 

aspectos: finalidades, instrumentos e uso dos resultados, considerando as duas modalidades de 

avaliação. 

Com essas perspectivas e com base na análise dessas dimensões, em seus principais 

aspectos, levantaram-se pontos comuns e pontos que se diferenciam entre os dois países e 

foram retiradas correlações possíveis de caráter amplo e específico, entre as categorias de 

análise e entre os resultados obtidos na pesquisa e quadro teórico desenvolvido nos primeiros 

capítulos deste trabalho. 
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9.1 SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

     BRASIL X PORTUGAL 

 

 

9.1.1 Pontos Comuns entre os dois Países 

 

 

A tentativa de implantação de um sistema nacional de avaliação da Educação Superior 

está presente no Brasil e em Portugal desde a década de noventa. 

No Brasil esse processo começou com a proposta do PAIUB, criado oficialmente em 

1993, cuja base conceitual foi elaborada pela ANDIFES e que contou também com a 

participação do CRUB. Em Portugal esse processo começou a estruturar-se a partir de uma 

iniciativa do CRUP e da FUP, através de uma Experiência-Piloto, a qual deu os primeiros 

passos em 1994. 

Tanto em um país quanto em outro, esses movimentos iniciais sugiram das bases 

universitárias e caracterizaram-se como uma resposta ao movimento realizado pelas 

universidades ante a necessidade e o desafio de implantar um sistema nacional de avaliação 

que fosse centrado na graduação. 

Ressalta-se que o CRUB participou do processo de implantação do PAIUB, como já 

foi referido, juntamente com as demais associações representativas da Educação Superior, e 

sua atuação caracterizou-se pela proximidade que desenvolveu junto a esse processo inicial de 

avaliação na sua fase de elaboração e difusão. No entanto, os Conselhos de Reitores, CRUB e 

o CRUP, do Brasil e de Portugal, respectivamente, desempenharam papel diferenciado neste 

movimento de implantação de um sistema nacional de avaliação em seus respectivos países. 

No Brasil, o CRUB não conseguiu dar o prosseguimento necessário ao modelo institucional 

que propôs porque embora tenha demonstrado a intenção de tornar os resultados deste modelo 

de avaliação institucional amplamente visíveis, o seu amadurecimento dependeu muito do 

modo de atuação do Conselho frente à aplicação do projeto. 

Num primeiro momento foi salientado, pelos entrevistados, que o CRUB alterou o seu 

caráter, pois na sua origem era um órgão de universidades públicas e passou a ser um órgão 

que representava praticamente as universidades privadas, visto que as Federais se retiraram do 

Conselho. Foi acrescentado a este ponto que talvez o CRUB não tivesse conseguido 
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desenvolver pressão política nas questões que deveria defender em relação ao Governo e não 

havia confiança mútua entre os dois órgãos, prevalecendo o modelo proposto pelo Governo.  

Em Portugal, o CRUP, diferentemente do Brasil, foi responsável pela ideia inicial de 

tomar a autonomia universitária e inaugurar um processo de avaliação que, em diálogo com o 

Ministério da Educação, viabilizou as condições necessárias para se implementar um sistema 

de avaliação para a educação portuguesa através dessa experiência piloto. O papel do CRUP 

foi muito importante porque se antecipou ao Governo e encaminhou uma proposta de 

avaliação para as universidades, demarcando assim, a identidade e a responsabilidade das 

instituições com relação à temática em andamento e organizou seminários e propôs debates, 

com caráter internacional, colocando Portugal no cenário europeu e apresentando modelos de 

avaliação de outros países como a França, Holanda e Reino Unido. Foi assim que se iniciou o 

projeto piloto que deu início a avaliação da educação superior nesse país. 

Os entrevistados concordaram, de uma forma unânime, que o CRUP desenvolveu um 

papel político muito importante no contexto do Ensino Superior conseguindo, inclusive, 

enfrentar ideias e projetos do Governo (a exemplo do Projeto de Avaliação denominado 

Fundação Nacional para a Avaliação das Instituições de Ensino Superior Portuguesa) que 

receberam críticas da comunidade universitária por não se coadunarem com os interesses das 

instituições de Educação Superior. 

No entanto, estas duas experiências iniciais no Brasil e em Portugal não se consolidaram 

como sistemas nacionais de avaliação porque, em ambas as realidades, não houve condições de 

articulação e implementação de todos os componentes integrantes da avaliação. No Brasil o 

problema estava no caráter voluntário de adesão das instituições ao sistema, o que fazia com 

que muitas instituições não participassem do processo. Além disso, a visão ficou restrita apenas 

à avaliação institucional interna deixando de lado outras dimensões importantes de avaliação, a 

exemplo da avaliação externa e da avaliação de desempenho dos estudantes. 

Em Portugal, a experiência-piloto seguiu o modelo avaliação interna e avaliação 

externa, mas só participaram nessa fase as universidades públicas e a Universidade Católica, 

ficando de fora o ensino politécnico público e as instituições privadas, o que fez com que esse 

primeiro ciclo fosse denominado de fase experimental e, portanto, ainda não sendo 

considerado um sistema nacional de avaliação. 

No Brasil houve, ainda, uma tentativa de formulação de uma política de avaliação que 

levasse à compreensão da avaliação como sistema, quando, em 1996, o Ministro Paulo Renato 

introduziu o ENC na tentativa de preencher uma lacuna deixada pelo PAIUB. A avaliação 

externa era feita por meio do Provão e do Processo de Avaliação das Condições de Oferta 
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criado em 1997 e que, em 2002, passou a ser chamada de Avaliação das Condições de Ensino 

e o PAIUB passou a configurar uma avaliação interna que acontecia ou não, pela decisão da 

própria IES. Também não se obteve êxito no Brasil em relação à compreensão e 

implementação de um sistema de avaliação porque havia dificuldades ligadas à falta de 

articulação e de comunicação desse Exame com os demais componentes da Avaliação da 

Educação Superior que seriam as instituições e os cursos, como já foi referido. 

Tanto no Brasil quanto em Portugal a Avaliação da Educação Superior só foi 

constituída, como sistema, a partir destas primeiras experiências que tiveram um importante 

papel nesse contexto. 

No Brasil, o grande marco da avaliação como sistema começou com o SINAES em 

vigor até o momento atual, e em Portugal começou com o segundo ciclo de avaliação a partir 

da constituição do CNAVES. Em 2007 este Conselho foi extinto pelo Governo, mas o 

Sistema Nacional de Avaliação continua em vigor até o momento presente, sob nova estrutura 

e orientação. 

Há dois depoimentos significativos, um do Brasil e outro de Portugal, que marcaram 

bem a instituição de um sistema de avaliação nos dois países a partir desse período: 

 

“Pela primeira vez foi instituído um sistema, ou seja, não foram ações avaliativas 

soltas e sem comunicação, como no Provão, mas sim um sistema que tem como 

objetivo um pensar integrado entre as instituições, cursos e desempenho dos 

estudantes.” (Nadja Viana – CONAES/Brasil); 

 

“A Lei 38/94, que é a Lei da Avaliação, integrava todas as IES (universidades e 

politécnicos – públicos e privados) e visava todo o sistema; só a partir daí e da 

constituição do CNAVES é que se pode perceber um sistema global e integrado de 

avaliação.” (Antônio Magalhães – Universidade do Porto/Portugal). 

 

Há outros pontos comuns nos dois sistemas de avaliação dos dois países que passam a 

ser analisados: 

 Os dois sistemas abrangem instituições de Educação Superior e cursos de 

graduação e preveem que os processos de avaliação deem conta desses dois 

componentes avaliativos. No Brasil, há uma diferença grande em relação a 

Portugal, considerando que o SINAES prevê, também, o ENADE como 

componente constitutivo do Sistema Nacional relacionado aos cursos. Esta 

diferença será tratada em seção específica sobre as diferenciações dos dois 

sistemas, mas é importante enfatizar que em ambos os países, cada nível contribui 

com o outro e, embora haja independência entre eles, há também uma relação de 
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interdependência e complementaridade entre esses componentes avaliativos. Pode-

se dizer que nos ciclos avaliativos dos sistemas de avaliação dos dois países parte-

se, no caso do Brasil, do ENADE e, no caso de Portugal, da autoavaliação dos 

cursos para o componente mais abrangente que, em ambos os casos, é a avaliação 

institucional. As informações de cada componente inicial, no seu conjunto, 

alimentam a avaliação dos cursos que, por sua vez, no seu conjunto, alimentam a 

avaliação institucional e onde vários elementos vão sendo, portanto, acrescentados.  

 Os dois sistemas se desenvolveram em dois momentos essenciais que constituem 

duas modalidades de avaliação que guardam uma relação de independência entre si 

e que, ao mesmo tempo, são complementares: a avaliação interna ou 

autoavaliação conduzida por comissões internas de avaliação e a avaliação externa 

conduzida por comissões externas. Em ambos os países há grande preocupação com 

a formação e capacitação dos avaliadores para que essas etapas cumpram a sua 

função e os relatórios de autoavaliação constituam a base de todo o processo de 

avaliação interna e externa.  

 A avaliação externa funciona como um processo de confirmação/certificação e 

exploração dos indicadores levantados pelos relatórios de autoavaliação. O 

processo de avaliação externa é composto por duas etapas: a visita de avaliadores à 

instituição e a elaboração de um relatório global final. Estas duas modalidades 

avaliativas têm o objetivo principal, nos dois países, de contribuírem para a 

melhoria da qualidade das instituições e dos cursos. Há uma articulação nos dois 

países entre o processo de avaliação que, na sua essência, tem um componente 

educativo muito forte, e a avaliação para fins de regulação, considerando que as 

informações advindas das etapas de avaliação podem ser usadas pelos órgãos de 

regulação dos dois países.  

 Nos dois países há órgãos responsáveis pela coordenação do processo de avaliação 

e esse é também um ponto comum entre os dois sistemas nacionais. Em relação à 

avaliação no Brasil, a gestão do SINAES é feita pelos seguintes atores: CONAES 

(Coordenação), INEP ( execução), CTAA (acompanhamento) e CPA (gestão local). 

Em Portugal havia o CNAVES com o objetivo de coordenar e integrar o sistema de 

avaliação e, nesse sentido, exerceu um papel importante até 2007 quando foi 

substituído pela agência de acreditação A3ES com o apoio dos órgãos e Conselhos 
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representativos dos vários sub-sistemas. São eles o CRUP, o CCISP e a APESP
138

. 

Esses órgãos continuam tendo um papel importante fazendo a interface com o novo 

órgão coordenador e integrador do sistema de avaliação em Portugal, a A3ES, junto 

com o Conselho Consultivo e a Direção Geral no Ensino Superior (DGES). 

Há dois depoimentos importantes neste contexto que merecem destaque: 

 

“Verificou-se que havia necessidade de se implantar um órgão único que 

assegurasse a coerência do processo de avaliação em cada um dos subsistemas. Este 

Conselho de Avaliação tem representantes do Estado nomeados pelo Conselho de 

Ministros, onde, aliás, nós temos cidadãos portugueses e estrangeiros. Portanto é um 

Conselho que garante a coerência e a continuidade do sistema.” (Adriano Moreira – 

CNAVES/Portugal) 

 

No Brasil há um depoimento que também mostra a importância dessa instância 

coordenadora do sistema: 

 

“A criação da CONAES tem a competência central de coordenar e supervisionar 

todo o processo de avaliação nacional, assegurando a participação do setor público e 

privado e o adequado funcionamento da avaliação e sua vinculação à política 

publica de Educação Superior. É uma instancia colegiada que se articula com outros 

órgãos do Poder Executivo (SESU, INEP e CAPES) e o Ministério da Educação.” 

(Nadja Viana – CONAES/Brasil). 

  

Para esta entrevistada não havia antes do SINAES uma integração entre os diversos 

componentes de avaliação (avaliação institucional, avaliação de cursos e avaliação de 

desempenho dos estudantes). “A partir do SINAES, a avaliação é formada de forma integrada 

e complementar e todos os componentes fazem parte do sistema e contribuem uns com os 

outros.” (Nadja Viana – CONAES/Brasil). 

Esta característica de integração e globalidade dos sistemas de avaliação encontra 

também consonância com a literatura. “pela primeira vez foi instituído um sistema integrado, 

ou seja, não foram ações avaliativas soltas e sem ligação uma com as outras mas, sim, um 

sistema que tem como objetivo “olhar” o todo através de suas partes.” (POLIDORI, 2003). No 

Brasil, a Lei 10861/04 que instituiu o SINAES determina que a avaliação da Educação 

Superior deve cumprir-se como sistema e não na fragmentação de instrumentos e 

procedimentos. O objetivo do SINAES, de acordo com a lei, é “assegurar o processo nacional 

de avaliação das IES, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes”. 

Ou seja, o sistema visa avaliar todos os aspectos que giram em torno dessas três dimensões, 
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 Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas; Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos e Associação Portuguesa do Ensino Superior Particular, respectivamente.  
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focando o ensino, a pesquisa, a extensão e a responsabilidade social, o desempenho dos 

alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações, dentre outras. 

Em Portugal, de acordo com o CNAVES (2006), o sistema de avaliação a partir do 

segundo ciclo, incluiu todo o sistema de Educação Superior, isto é, as universidades públicas 

e privadas, os politécnicos públicos e privados e o ensino particular e cooperativo. As 

instituições politécnicas e as faculdades particulares passaram a ser integradas no processo, 

nos mesmos termos das universidades públicas. 

Tanto em Portugal como no Brasil há, portanto, similaridades em diversos aspectos da 

avaliação compreendida como sistema de que são como exemplos, a existência de um órgão 

coordenador assim como órgãos de execução e acompanhamento de todo processo de 

avaliação; a integração entre os diversos componentes da avaliação (avaliação das instituições 

e de cursos; avaliação interna e externa), a inclusão no sistema do ensino superior público e 

privado e a forte relação dos processos de avaliação com a regulação. 

 

 

9.1.2 Pontos que se diferenciam entre os dois Países 

 

 

Como já foi referido, a avaliação da Educação Superior no Brasil, como sistema, prevê 

a aplicação de três componentes: o ENADE a partir das quais se realiza a Avaliação de 

Cursos que, por sua vez, no seu conjunto, alimenta a Avaliação Institucional. Embora esta 

lógica também se aplique a Portugal, há uma diferença crucial em relação ao Brasil. Além da 

ênfase ser, essencialmente nos cursos, iniciando pela autoavaliação dos próprios cursos, não 

há em Portugal nenhuma avaliação do desempenho dos estudantes, no contexto geral do 

Sistema Nacional de Avaliação. 

Entre os standards e diretrizes para a garantia de qualidade da educação superior 

europeia, a ENQA inclui, entre outros itens, a avaliação dos estudantes segundo critérios, 

regulações e procedimentos publicados, aplicados de forma consistente; a garantia de 

qualidade do pessoal docente; assim como recursos para aprendizagem e suporte ao corpo 

discente, os quais devem ser adequados e apropriados para cada programa oferecido (COSTA, 

2007, p. 5). Particularmente em relação à avaliação dos estudantes, deve ser entendida de uma 

maneira mais ampla, dentro da proposta de mobilidade e equivalência na Comunidade 

Europeia, como a conexão entre aquilo que se estuda e o grau outorgado. (ENQA, 2008, P.5).   
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Ainda a respeito da avaliação dos estudantes, a A3ES elabora estudo sobre a 

Participação de estudantes na avaliação. Segundo a agência “As European Standards and 

Guidelines prevêem a participação de estudantes em diversas fases do processo de avaliação. 

Com a colaboração dos estudantes, pretende-se estudar o nível da sua participação nos 

processos de avaliação e a forma da sua designação." (A3ES, 2010). 

Há em Portugal um exame nacional para os estudantes no final do ensino secundário 

(o correspondente no Brasil ao ensino médio) que capacita o aluno a ingressar no Ensino 

Superior sem vestibular e, mesmo assim, esse exame só avalia conteúdos e competências 

relacionadas às áreas de Português e Matemática. 

O ENADE, no Brasil, faz com que o sistema de avaliação seja considerado um caso 

“sui generis” porque o Brasil é o único país do mundo que usa essa prova, de forma 

obrigatória, para avaliar o desempenho dos alunos em âmbito nacional
139

. 

Em relação à internacionalização da avaliação há também pontos diferentes nos dois 

países. Foi criado no âmbito do Mercosul, uma associação de Ministros da Educação 

encarregada pela integração na área da Educação. Vários protocolos de reconhecimento de 

estudos foram assinados entre os países membros, mas ainda não há validação dos estudos no 

Brasil, o que demonstra que o processo de internacionalização neste país ainda é muito baixo, 

apesar de já haver iniciativas experimentais, a exemplo do MEXA e ARCU-SUR, que se 

propõem a fazer a acreditação de cursos nessa região. 

Há dois depoimentos que mostram que esse processo é bastante diferente no Brasil e 

em Portugal, respectivamente: 

 

“No Mercosul há notáveis assimetrias na acreditação porque a realidade dos países é 

muito diferente e ainda não podemos pensar em processos de revalidação do 

diploma para os países e instituições acreditadas, a exemplo da Europa.” (Sérgio 

Franco – CONAES/Brasil). 

 

“Fundamentalmente a UE, através do Processo de Bolonha, visa aumentar a 

competitividade da Educação Superior promovendo sistemas de avaliação 

comparáveis e adotando um sistema de ciclos que permita a continuação dos estudos 

em qualquer país membro. Visa também o acesso mais rápido ao mercado de 

trabalho, implementando um sistema de créditos destinado a promover a mobilidade 

dos estudantes.” (Antonio Magalhães – Universidade do Porto / Portugal). 
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 Informações de Verhine (2008) em Palestra no Fórum da Associação Bahiana de Mantenedores do Ensino 

Superior mostram que a Jordânia é o único país que está procurando seguir a experiência brasileira aplicando 

uma prova nacional para avaliar o desempenho dos estudantes. 
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Para estes entrevistados, a internacionalização da Educação Superior é muito 

importante para que possam ser conhecidas as “boas práticas” de avaliação nos diversos 

países beneficiando instituições e, principalmente, a mobilidade dos estudantes. Esse tipo de 

troca entre as instituições pode ser uma coisa muito positiva, mas para o entrevistado 

brasileiro “os contatos na América Latina são muito poucos e os países do Mercosul ainda 

têm muito que aprender, principalmente o Brasil”, denotando que o Brasil tem uma fraca 

internacionalização da Educação Superior. Outra entrevistada do Brasil também põe em causa 

o desenvolvimento do papel do Mercosul em relação à integração universitária: “no Mercosul 

existem duas tendências: uma tendência de integração econômica e uma tendência de reforço 

da identidade cultural [...] o Mercosul é um fenômeno apenas governamental econômico e 

político, não é um fenômeno educacional. O Mercosul é apenas uma boa ideia, mas não existe 

diálogo entre o Mercosul e as universidades brasileiras.” (Beatriz Luce – CNE/Brasil). 

Em Portugal, uma boa parte das respostas evidenciarem a compreensão de que as 

prioridades da UE estão voltadas para aspectos mais abrangentes ligados à cooperação entre 

os países membros.  

Há também relatos dos entrevistados portugueses que enfatizam o processo de 

Bolonha explicitando uma certa crítica: 

 

“o que está por trás de Bolonha é o problema de competitividade europeia num 

sistema globalizado e não a criação de uma área de Ensino Superior competitiva [...] 

O que está por trás de Bolonha é o Euro e os salários que estão muito elevados e que 

prejudicam a posição da Europa na nova economia global [...] O que está por trás é a 

transferência da responsabilidade do Estado para os indivíduos, inclusive no que diz 

respeito ao financiamento.” (Alberto Amaral – CIPES/ Portugal). 

 

Apesar das críticas, o Processo de Bolonha é muito mais consistente do que o 

Mercosul, tendo como base um sistema europeu de créditos transferíveis, uma espécie de 

“moeda única” da Educação Superior, permitindo que os estudantes transitem por qualquer 

universidade europeia tendo aproveitamento integral dos estudos e tendo a empregabilidade 

como objetivo máximo. Além disso, pretende promover, por meio da educação, a identidade 

europeia, aumentando assim sua competitividade em relação a outros países fortes como, por 

exemplo, os Estados Unidos. O nível de trânsito profissional na Europa é uma realidade, 

assim como a mobilidade acadêmica entre docentes e discentes e isso precisa avançar também 

no âmbito do Mercosul. 

Neste contexto, torna-se relevante no Brasil desenvolver processos de acreditação que 

respondam à dimensão internacional e que possam garantir o estabelecimento de critérios 
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mínimos de qualidade. Embora já haja um esforço nesse sentido, como o desenvolvimento de 

programas, a exemplo do MEXA, que foi criado como um mecanismo experimental, e o 

ARCU-SUR, que se propõe a ser uma ferramenta permanente para a acreditação de cursos em 

nossa região, como já foi referido, tudo isso ainda está longe de se consolidar como uma 

realidade. 

Este aspecto de internacionalização é um ponto em que os dois sistemas se 

diferenciam na medida em que, em Portugal, os objetivos do sistema estão relacionados não 

apenas aos interesses nacionais, mas também ao crescente desenvolvimento da rede europeia 

de ensino e investigação vinculada a UE e às diretrizes do Processo de Bolonha. No Brasil o 

sistema de avaliação está vinculado diretamente às políticas nacionais, apenas com alguma 

abrangência ao Mercosul, embora haja também influência de órgãos internacionais na 

formulação das políticas de avaliação no Brasil, a exemplo do Banco Mundial e UNESCO. É 

importante enfatizar que os sistemas de avaliação em ambos os países não deixam de estar 

condicionados a uma dependência internacional apesar de não ser da mesma natureza essa 

dependência, como foi referido. 

Um outro ponto bastante diferente nas duas realidades está relacionado ao tamanho do 

sistema. Apesar de haver similaridade na sua intenção de desenvolvimento de uma avaliação 

global e integrada, o SINAES não conseguiu colocar em prática o que está previsto em lei: “o 

sistema foi adiado, o calendário das visitas in loco foi adiado e os ciclos avaliativos propostos, 

inicialmente, não foram cumpridos, conforme calendário previsto.” (Geni Costa – Avaliadora 

institucional/Brasil). Sob o ponto de vista técnico e operacional pode-se afirmar, com base na 

pesquisa bibliográfica e nos resultados das entrevistas, que há uma diferença muito grande 

entre os dois países no que se refere ao cumprimento dos ciclos avaliativos previsto em Lei. 

Em Portugal, talvez pelo fato de o país ser pequeno ou de maior agilidade na 

operacionalização das políticas, houve mais facilidade de implementar todas as fases do 

processo de avaliação passando pelo 1º e 2º ciclos. 

 

O relatório de avaliação externa é enviado às instituições e tem 30 dias para o 

contraditório. Passado esse período, nós juntamos todos os relatórios em um só, e 

esse relatório final é publicado com todas as avaliações daqueles cursos e enviado ao 

Ministério. [...] o segundo ciclo já foi mais elaborado e aperfeiçoado, com base na 

primeira experiência e passou a haver uma calendarização mais rigorosa e todas as 

instituições foram avaliadas, públicas e privadas, com base nas mesmas comissões e 

nos mesmos princípios [...] (Cristina Marques – CNE/ Portugal)
140

. 
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 Entrevista realizada com Cristina Marques do Conselho Nacional de Educação (CNE), em 2008, Lisboa – 

Portugal. 
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No Brasil, as dificuldades técnicas de operacionalizar o sistema de avaliação têm sido 

grandes, considerando o tamanho do país, os quantitativos de IES, a lentidão na 

operacionalização das políticas públicas e o fato de que o sistema brasileiro de avaliação é, na 

visão dos entrevistados, muito mais ambicioso que o português. 

 

[...] Um problema sério que o sistema brasileiro tem passado é a questão da 

dimensão continental do nosso país. O INEP não tem, eu diria, braços para cumprir 

com todo esse projeto. Entendo que a lei, quando estabeleceu o ciclo de três anos, 

não percebeu essa dimensão continental. No mínimo deveriam ser cinco anos [...] A 

preocupação é que com a expansão do número de instituições e cursos haja um 

colapso do sistema nacional de avaliação frente às questões técnicas e operacionais e 

isso é que não podemos permitir. (Nadja Viana – CONAES/Brasil)
141

.  

 

Foi neste contexto que foi criado o CPC para os cursos de graduação na tentativa de se 

resolver o problema operacional de não ser possível cumprir, em um ciclo de apenas três anos, 

todas as visitas a todos os cursos vinculadas ao sistema, conforme foi previsto em lei. 

Este aspecto não tem paralelo em Portugal já que o país é muito menor e no segundo 

ciclo houve condição de se realizar todas as visitas fazendo algumas correções em relação ao 

primeiro ciclo, como já foi referido. 

Um outro aspecto importante e também diferente nos dois países é que no Brasil há 

questionamentos sobre a globalidade do SINAES, considerando que, a partir do novo ciclo, 

nem todos os cursos são visitados, conforme razões já explicitadas, além de que as 

universidades estaduais estão fora do sistema. Em Portugal, contrariamente, todas as 

instituições e todos os cursos são avaliados in loco.  No Brasil, quando foi publicada a Lei 

10861/04 que instituiu o SINAES ficou claro que o SINAES estava voltado para o sistema 

federal de ensino (Artigo 1º). Por outro lado, a organização de um sistema nacional depende 

da adesão dos Estados, conforme decorre a Constituição Federal (Artigo 211). 

Somente depois da reação da USP e da UNICAMP que decidiram não participar do 

ENADE
142

 e em face da notória expressão dessas duas universidades paulistas, o Conselho 

Estadual de Educação de Santa Catarina se manifestou: 
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 Entrevista realizada com Profª  Nadja Viana, integrante da CONAES em 2007, Salvador  – Bahia. 
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 Segundo informações da Presidente da CONAES, de setembro 2010, a UNICAMP assinou pela primeira vez 

um compromisso de participação do ENADE e a USP também iniciou as negociações nesse sentido. 
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[...] até que se estabeleça uma conformidade mútua, sob o preceito da colaboração, 

explicitado no artigo 8º da Lei 9394/96, nenhuma instituição de educação superior, 

legitimamente integrada no Sistema Estadual de Educação, está obrigada ao 

cadastramento previsto e definido, quer pela Lei 10861/04 (SINAES), quer pela 

Portaria 1263/04 (CONAES). (PARECER 192/04) 

 

Em razão disso, a CONAES passou a trabalhar no sentido de uma celebração de um 

protocolo de intenções com o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação 

(FNCE)
143

 para implementar a colaboração/cooperação no âmbito da avaliação da Educação 

Superior e “estimular a participação dos Conselhos Estaduais de Educação na discussão e na 

elaboração de procedimentos nacionais de avaliação [...] Estimular a realização de avaliação 

das instituições de Educação Superior e de seus cursos nos sistemas de ensino que optarem 

por integrar o SINAES.” (SUB-CLÁUSULA PRIMEIRA 1 e 2). 

Pelo enunciado do protocolo de intenções fica claro que a integração de cada um dos 

Estados ao SINAES depende da vontade própria de cada um deles, que precisam apenas 

obedecer ao disposto em suas constituições e leis. Por tudo isso, esse protocolo tem apresentado 

dificuldades de ser efetivado deixando até o momento uma lacuna na compreensão do sistema 

nacional de avaliação brasileira numa perspectiva global e integrada
144

. 

Um outro ponto em que há diferenças entre os dois países, ainda no que se refere ao 

sistema de avaliação Brasil x Portugal, é a relação entre avaliação para fins educativos e avaliação 

para a regulação. Há mais clareza em Portugal em relação ao papel de cada uma dessas 

modalidades de avaliação. O sistema é de avaliação e os resultados são referencial básico para a 

regulação, mas as duas guardam entre si uma relação de independência e, ao mesmo tempo, de 

complementaridade. No Brasil essa relação é bastante diferente pelo fato de o SINAES ser um 

sistema misto e coexistirem essas duas dimensões no mesmo sistema. Não tem sido tarefa fácil no 

Brasil a compreensão dessas duas modalidades avaliativas, também porque nem sempre fica 

evidente as diferenças dos objetivos, meios e fins de cada uma delas. Nem mesmo no âmbito 

governamental tem havido clareza sobre as implicações dessas duas modalidades nas instituições.  

A portaria nº 40 de 12/12/2007 busca esclarecer melhor essas funções e fica mais 

claro, a partir desse aumento, que a avaliação é desenvolvida pelo SINAES através do 
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 Esse protocolo de colaboração do CONAES com os Estados, apesar de sua formalização, nunca foi 

concretizado. Os atos regulatórios atribuídos aos Estados têm gerado conflitos com os Conselhos Estaduais de 

Educação que têm sua regulação própria e uma autonomia de acordo com leis estaduais específicas. 
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 Informações recentes do Prof. Verhine, em 06 de dezembro de 2010 foi assinado um acordo entre o MEC 

(SESU/CONAES) e o Governo do Estado da Bahia (Secretaria da Educação) que garante uma articulação entre o 

SINAES, o Conselho Estadual de Educação e a avaliação das Universidades Estaduais da Bahia. 
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cumprimento de um ciclo de três anos envolvendo a avaliação institucional, a avaliação de 

cursos e a avaliação do desempenho dos estudantes.  

A regulação é parte de um processo de controle e regulação do Estado estabelecendo 

regras para a autorização e reconhecimento de cursos, além de credenciamento e 

recredenciamento das IES. Mas como o sistema é misto, essas duas modalidades de avaliação 

se confundem e tem havido mais dificuldade de separar as funções de avaliação e as de 

regulação. A diferença entre os dois países prende-se, em grande parte, as características 

históricas dos modelos de controle e de supervisão pelo Estado, desenvolvidos diferentemente 

entre os dois países. 

 Conforme referência no quadro teórico, ocorreu em Portugal uma transformação das 

relações entre as IES e o Estado, que é descrita como a passagem do modelo de controle 

estatal para o de supervisão estatal. Neste processo verificou-se que uma das exigências 

indispensáveis para o desenvolvimento de um modelo onde o controle é realizado 

centralmente pelo Estado é a necessidade de uma grande quantidade de mecanismo de 

regulação e uma fiscalização através de diversos controles e variadas legislações
145

. 

De acordo com alguns entrevistados de Portugal, este modelo caracterizava um 

relacionamento entre o Governo e as IES fortemente centralizado onde o Estado assumia o controle 

de vários aspectos que envolviam o Ensino Superior como sistema de acesso; o conteúdo (cursos e 

programas) a ser ministrado nas instituições; os requisitos para concessão de graus, os exames, as 

nomeações e promoções do staff acadêmico e outros (AMARAL E MAGALHÃES, 1999). 

Acrescenta-se, ainda, que uma das características do modelo de controle estatal, 

considerando a literatura (POLIDORI, 2003), é a existência do Princípio da Homogeneidade 

Legal que determinava a uniformidade das formações ministradas pelas diversas 

universidades de um mesmo país, fixando centralmente os currículos de cada licenciatura. A 

passagem do modelo de controle estatal para o de supervisão estatal em Portugal foi 

resultado de um conjunto de pressões a que o primeiro modelo não conseguiu responder, entre 

as quais se podem destacar: o aparecimento do setor privado; a massificação do ensino; o 

aumento da velocidade de transformação do conhecimento; o papel excessivo do Estado como 

regulador principal do sistema. 

Como consequência destas críticas houve diversas alterações no relacionamento entre 

o Estado e as IES destacando-se a tendência para diminuir controles centralizados e 
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 Para Neave e Van Vught (1994), o grau de autonomia desfrutado pelas instituições é inversamente 

proporcional ao volume de legislações nacionais, ou seja, quanto menor for a quantidade de leis, regulamentos, 

regimentos e demais formas de controle, maior será a autonomia de uma IES. 
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excessivos da parte governamental, a atribuição às instituições de uma autonomia necessária 

para que estas possam desenvolver as suas funções, a mudança da regulação que seria feita 

com outros atores, substituindo-se os controles a priori por controles realizados a posteriori. 

(Antônio Magalhães – Universidade do Porto/ Portugal). 

Este depoimento é reforçado pela literatura que ao analisar o modelo de supervisão 

pelo Estado (que suscitou uma grande diversidade de oferta de cursos do sistema de Ensino 

Superior, incluindo os setores públicos e privados) caracteriza-o como tal porque: 

 

fixa parâmetros gerais que condicionam os limites de funcionamento das instituições 

sendo estas dotadas de capacidade de se autorregularem, isto é, administrarem as 

suas próprias atividades sem uma interferência forte por parte do Estado, desde que 

os seus parâmetros de funcionamento se enquadrem dentro dos critérios fixados pelo 

próprio Estado. (POLIDORI, 2003, p. 2) 

 

No Brasil é importante salientar que o sistema de regulação se identifica mais com o 

modelo de controle Estatal, embora também possua características do segundo modelo de 

supervisão estatal, ou seja, o país possui um sistema amplo de avaliação de Ensino Superior que 

é uma característica de modelo de supervisão. No entanto, é interessante verificar que, apesar de 

o sistema de avaliação ser uma das características do modelo de supervisão, ele foi instalado 

pelo Governo Central sem uma participação efetiva das instituições. Esta determinação de um 

sistema de avaliação por parte do Governo, sem participação das instituições, mostra que este 

não se enquadra com a forma de procedimento num modelo de supervisão (POLIDORI, 2003). 

Ou seja, embora a existência de um sistema de avaliação seja uma característica do modelo de 

supervisão estatal, a forma da sua implementação segue os caminhos do modelo de controle 

estatal já que foi instalado a partir de uma ação política do Governo Federal. 

Este modelo de Estado de controle estatal adotado no Brasil sustenta-se nos valores da 

eficiência, produtividade e competitividade, embora também contenha aspectos e mecanismos  

de autoavaliação, concedendo algum grau de autonomia às IES (POLIDORI, 2003). 

Neste sentido, o Brasil se assemelha a alguns países, a exemplo do Canadá, que 

embora dê ênfase às medidas de insumos, por razões ligadas a pressões econômicas e 

expansão crescente e desordenada do sistema preponderantemente pela via privada, passou de 

um foco nos insumos para um foco nos resultados e monitoramento da prestação de contas do 

rendimento do sistema (BOCLIN, 2005). 

Registra-se, na pesquisa de campo com os entrevistados, dois depoimentos do Brasil 

que merecem destaque, neste contexto: 
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“O SINAES, da forma como foi concebido originalmente, não tinha a menor 

condição de ser implementado. A concepção de um sistema integrando avaliação e 

regulação, simultaneamente, não foi possível „na prática‟. Os aspectos de regulação 

são muito diferentes dos da avaliação de qualidade e a primeira coisa que foi feita, a 

partir de 2008, foi a separação entre as funções da avaliação e da regulação. Os 

avaliadores externos passaram a ter olhar diferente, restrito apenas à avaliação e a 

regulação ficou com os órgãos do MEC. Os instrumentos de avaliação das IES e 

cursos passaram também a ser diferentes dos da regulação e tudo teve que mudar.” 

(Nadja Viana – CONAES/Brasil). 

 

“Eu acho que a distinção é clara, a avaliação é sempre formativa. Há um nível mais 

elementar que é a concessão ou não do credenciamento às IES. O Governo tem o 

poder de dizer que pode funcionar ou não pode funcionar; mas, além disso, o 

processo é todo formativo. A avaliação gera indicadores, gera informações, compara 

experiências [...] eu diria que o aspecto formativo é intrínseco a qualquer processo 

de formação e o aspecto da regulação é um aspecto relativamente simples, é dizer 

sim ou não, pode ou não pode funcionar [...] diria que há sempre uma etapa inicial 

que é autorização das IES e cursos e isso é regulação. Depois vem a avaliação que é 

uma coisa mais complexa, que é quando você entra no conteúdo. Agora isso deve 

ser feito por áreas, não pode ser um sistema único para o país inteiro como o 

Ministério está fazendo. Está fazendo uma soma de coisas completamente 

diferentes.” (Simon Schwartzman – Pesquisador/Brasil). 

 

Aqui entre a questão da autonomia que as instituições de ensino superior deverão ter, 

em maior ou menor grau, e que também é um processo que tem sido historicamente diferente 

nos dois países. Em Portugal, em 1988, aprovou-se a lei da autonomia das universidades (Lei 

nº 108/88 de 24/09/1988), a qual concedeu autonomia estatutária, científica, pedagógica, 

administrativa, financeira e disciplinar às universidades públicas
146

. Esta lei permitiu maior 

poder de gestão institucional, possibilitou a realização de ações inovadoras e necessárias para 

o desenvolvimento do ensino superior e teve como pilar principal a responsabilidade primeira 

das próprias instituições pela qualidade da educação superior nesse país. 

O processo de autonomia da Educação Superior em Portugal foi consolidada em 1994 

quando a lei determinou que uma proposta de lei de avaliação fosse apresentada na 

Assembléia da República e, após ampla negociação, a lei foi aprovada por unanimidade, 

estabelecendo as bases do sistema de avaliação e  acompanhamento das IES universitárias e 

politécnicos públicos e não públicos. Esse processo de avaliação português tem como 

princípios básicos fundamentais: o caráter independente e imparcial da instituição avaliadora 

e com fidedignidade dos resultados; juízes de valor imparciais e independentes, face ao 

Estado e às instituições avaliadas; periodicidade regular e informação permanente, 
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  O Decreto-Lei nº 271/89 de 19/08/1989 estabelece que o ensino superior particular e cooperativo se rege por 

legislação e estatuto próprios e deve haver respeito pelos critérios legais e pelo exercício da liberdade de ensino; 

princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa. Um ano depois, em 1990, uma lei específica 

(Lei nº 54/90 de 05/09/1990) concedeu autonomia aos politécnicos públicos, porém com uma menor abrangência 

que as universidades públicas (autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira – Art. 2º nº 4).  
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incentivando a implantação do processo de autoavaliação na instituição e a garantia da 

publicidade dos seus resultados. (POLIDORI, 2003). 

A lógica utilizada pelo Brasil é diferente de Portugal, pois o sistema de avaliação da 

educação superior, com a titularidade concentrada no Ministério da Educação e não nas 

instituições, é o mecanismo utilizado para alcançar uma maior autonomia nas universidades 

públicas do país, principalmente as universidades federais. 

Polidori (2003, p. 06) faz observações valiosas sobre as particularidades do Brasil em 

comparação a outros países, nesse contexto da autonomia: 

 

“[...] enquanto a maioria dos países e, por conseqüência, as instituições de ensino 

superior trabalham na lógica de que primeiro é necessário ter-se uma autonomia 

ampla e consolidada para depois começar a “pensar” e articular sobre a existência e 

a necessidade de um sistema de avaliação, o Brasil, com suas peculiaridades, 

caminha na direção que será através da aplicação de um sistema de avaliação amplo 

e homogêneo e que padroniza as IES, é que será possível obter uma autonomia que 

deve ser outorgada pelo Ministério da Educação.” 

 

Segundo a autora, a idéia implícita é que, se mostrarmos que somos capazes de 

oferecer um serviço de qualidade à sociedade no que diz respeito à formação de profissionais 

e ao desenvolvimento de pesquisas de vários níveis, bem como prestar serviços de vários tipos 

à população, seremos merecedores da autonomia tão desejada. 

A realidade brasileira apresenta um forte sistema de regulação da educação superior 

por parte do governo, ao contrário de Portugal, e o alcance de uma maior autonomia para as 

IES no Brasil está fortemente vinculada à avaliação dessa modalidade de ensino e dessa forma 

a lógica é “avaliar para alcançar a autonomia”  

De qualquer forma é importante salientar que em ambos os países e, mesmo que o 

grau de autonomia em Portugal seja maior, as IES têm autonomia relativa, pois o Estado 

continua desempenhando um papel que se caracteriza pela vontade de manter a sua 

capacidade de comandar o sistema de ensino superior de acordo com os “interesses superiores 

da nação.” No que se refere às instituições e à comunidade universitária, este interesse volta-

se para a ideologia e para o pensamento de que o Estado não pode e não deve eximir-se da 

responsabilidade pelo funcionamento normal das instituições públicas e privadas e de manter 

o seu compromisso para com a sociedade. 

Há também outra grande diferença entre os dois países que repercute diretamente na 

implementação dos dois sistemas de avaliação e explica as dificuldades de operacionalização 

de todas as etapas e componentes avaliativos, no caso do sistema brasileiro. O Brasil é 

oficialmente uma República Federativa, formada por Estados Federados e Municípios. Essas 



214 

 

unidades federativas são entidades autônomas dotadas de governo e legislação próprias e isso 

tem dificultado o desenvolvimento do sistema de avaliação nacional. Apesar de o país se 

constituir em uma Federação e, em tese, os sistemas estaduais deveriam ter mais autonomia, é 

grande a centralização política existente. Essa centralização se manifesta na avaliação da 

Educação Superior e foi incentivada pela expansão rápida do setor privado que, como já foi 

referido, levantou dúvidas em relação à qualidade da oferta da Educação Superior.   

Em Portugal esse processo é diferente. O sistema educativo superior é regulado pelo 

Estado através do MCTES e é um sistema centralizado e unitário sem haver o Governo de 

Estados como no Brasil. Ao mesmo tempo em que o Governo é unitário, é concedida maior 

autonomia às instituições de Ensino Superior, principalmente porque as universidades 

públicas e os institutos politécnicos públicos ainda têm maior participação na composição do 

sistema de Educação Superior, como foi referido, e são dotados de leis de autonomia próprias, 

consagradas na LBSE, Lei 46/86, que conferem singularidade ao sistema e fortalecem o papel 

das instituições públicas na avaliação através dos processos de autoavaliação. Isso no Brasil 

ainda é um processo muito mais lento, e as experiências de avaliação das instituições ainda 

são muito frágeis e incipientes, principalmente no que se refere à avaliação dos cursos, um 

componente que, em Portugal, tem especial destaque e que constitui a base para a formulação 

de políticas de melhoria do sistema da Educação Superior naquele país. 

 

 

9.2 AVALIAÇÃO INTERNA E AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 

9.2.1 Avaliação Interna: pontos comuns entre os dois países (finalidades, 

instrumentos e uso dos resultados)  

 

 

Existem semelhanças em relação à avaliação interna do Brasil e de Portugal em 

diversos aspectos. No tocante às finalidades da avaliação interna ficou evidenciado nos dois 

países que essa modalidade de avaliação promove a melhoria da Educação Superior, com base 

no feedback dos principais resultados das instituições e dos cursos. Os seus propósitos estão 

relacionados com o desenvolvimento da qualidade da própria instituição, desenvolvimento 

profissional de seus docentes, de seus cursos, dos seus programas de investigação, ou seja, é 

uma avaliação mais associada aos processos do que propriamente aos resultados. O seu 
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principal destinatário é a própria instituição e sua principal função é o saneamento das 

dificuldades identificadas nas IES através da participação ativa de todos os atores envolvidos 

no processo avaliativo. 

Para um dos entrevistados de Portugal, a avaliação interna é muito importante porque 

contém um componente formativo muito forte evidenciado no depoimento a seguir: 

 

“Uma das características mais importantes que eu considero, neste processo de 

avaliação que está em curso nas universidades, nos cursos, é o processo de 

autoavaliação. Começa por obrigar as pessoas a fazerem relatórios de autoavaliação, 

a olharem a si próprios, a fazerem uma autocrítica e, portanto, esse processo criou 

uma cultura de avaliação e um conhecimento maior das instituições e o objetivo é 

sempre a promoção da qualidade e o crescimento das pessoas.” (Domingos 

Fernandes – Universidade de Lisboa/Portugal). 

 

No Brasil, as preocupações com a realização de avaliação interna apareceram em todos 

os discursos associados a um caráter igualmente formativo. Um dos entrevistados (Reynaldo 

Fernandes – INEP/Brasil) refere-se às finalidades de avaliação interna e diz que o público-

alvo é a própria instituição e a finalidade é dar subsídios às próprias instituições para auxiliá-

las a melhorar seus procedimentos e suas condutas. 

Um outro depoimento do Brasil também se refere à avaliação interna associada a essa 

dimensão educativa e formativa: 

 

“Este trabalho de análise e interpretação que se dá através da autoavaliação permite 

compor uma visão diagnóstica dos processos acadêmicos, administrativos e sociais 

da instituição, possibilitando sua melhoria constante. O seu caráter é, portanto, 

educativo e formativo de autoconhecimento institucional, é um processo permanente 

e constitui instrumento de construção de uma cultura interna de avaliação.” (Divo 

Ristoff – INEP/Brasil). 

 

Para uma outra entrevistada (Beatriz Luce – CNE/Brasil), “essa modalidade de 

avaliação tem finalidades educativas no sentido de que ela precisa ter o sentido de formação 

humana, de ser um instrumento de reflexão sobre a ação humana para a auto-gestão [...] então 

a avaliação formativa interna não pode ser nunca punitiva e não pode ir a público; é uma 

avaliação que tem caráter endógeno porque o seu foco é a própria instituição”. 

Em síntese, a autoavaliação ou avaliação interna nos dois países tem um caráter 

educativo e parte do pressuposto que são as instituições que devem, em primeira mão, assumir 

a responsabilidade daquilo que fazem e, dessa forma, incentiva as IES a desenvolverem, de 

forma autônoma, a avaliação e a gestão institucional, fixando diálogo com a comunidade 

acadêmica e com a sociedade. As finalidades estão relacionadas com a melhoria e 
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desenvolvimento da própria instituição, assim como das pessoas que nela trabalham e estão 

em consonância com a avaliação educativa e formativa defendida na literatura. (DIAS 

SOBRINHO, 2002; CONTERA, 2002; ROTHEN, 2006; LEITE, 2005; FELIX, 2008). 

Tanto no Brasil quanto em Portugal há instrumentos de autoavaliação que orientam 

as comissões internas no desenvolvimento dos processos avaliativos. Esses instrumentos 

seguem um modelo com visão integradora, abrangente e sistemática de avaliação e os 

fundamentos para sua elaboração foram pensados a partir dos padrões de qualidade para a 

Educação Superior. No Brasil o instrumento de autoavaliação foi construído com base nas dez 

dimensões do SINAES que enfatizam as características principais de uma IES – 

desenvolvimento de ensino/pesquisa e extensão e os indicadores desse instrumento referem-se 

à perspectivas científica e pedagógica, à responsabilidade social da IES, às políticas de 

pessoal, à infraestrutura da IES e, aos aspectos organizativos e administrativos. Em Portugal, 

após a criação da Agência, há um Guião para a autoavaliação de ciclos de estudos em 

funcionamento (ensino universitário) e um Guião para autoavaliação de ciclos de estudos em 

funcionamento (ensino politécnico) e esses instrumentos tem sido muito importantes para a 

operacionalização da autoavaliação e nele estão contidas diretrizes relativas a: objetivos, 

organização interna, recursos materiais e parcerias, pessoal docente e não docente, 

caracterização dos estudos, ambiente de ensino e aprendizagem, organização das unidades 

curriculares e análise da eficiência formativa dos cursos. 

A existência de um instrumento de autoavaliação, assim como de comissões próprias, 

coordenadoras de avaliação interna são pontos comuns entre os dois países. Esta concepção 

de avaliação educativa depende, portanto, da adoção de procedimentos capazes de criar um 

processo sistemático de gestão e aperfeiçoamento institucional, a partir de sua realidade e de 

suas necessidades intrínsecas e tendo como eixo estruturante a participação e o envolvimento 

da comunidade acadêmica no acompanhamento de implantação e aplicação dos instrumentos 

assim como na implementação de medidas que contribuam para a melhoria institucional. 

A associação entre avaliação interna e o planejamento estratégico das IES é feita nos 

dois países e essa é também uma compatibilidade entre as duas realidades, segundo os 

entrevistados: 

“A avaliação interna em Portugal deve ser considerada como um instrumento, uma 

ferramenta de gestão e que deve servir de base para as mudanças estratégicas que se fizeram 

necessárias no interior de cada instituição.” (Maria de Lourdes Machado – Universidade do 

Porto/Portugal). 
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“No Brasil a autoavaliação é um instrumento de reflexão sobre a ação sempre 

preponderando o coletivo sobre o individual e é principalmente um instrumento de gestão, de 

auto-gestão para a responsabilização das instituições perante a sociedade.” (Maria Beatriz 

Luce – CNE/Brasil).  

Em síntese, os instrumentos seguem um modelo com visão integrada e servem de base 

para o planejamento estratégico das IES, auto-gestão e responsabilização da própria 

instituição, na busca de salvaguardar sua identidade e autonomia institucional. (STAROPOLI, 

1987; DUBOIS, 1996). 

Há pontos comuns entre os dois países, em relação ao uso dos resultados da avaliação 

interna. Tanto no Brasil quanto em Portugal, de acordo com a maioria dos entrevistados, o uso 

dos resultados da avaliação está relacionado a uma tomada de consciência por parte das IES 

de que havia aspectos que deviam ser melhorados e, portanto, criou-se uma certa cultura de 

avaliação com alguns aspectos positivos nas IES. “Em termos macro há uma cultura de 

avaliação que se instituiu” (Domingo Fernandes – Faculdade de Lisboa/Portugal). “A 

autoavaliação dá um feedback às IES e há um esforço na solução dos problemas de cada 

instituição.” (Beatriz Luce – CNE/Brasil). 

Um outro aspecto comum é que em ambos os países o uso da avaliação interna de 

natureza educativa/formativa está relacionada diretamente com o fortalecimento da autonomia 

institucional, mediante as relações com os valores, a crítica, a reflexão e o exercício político 

de participação da vida na sociedade, embora seja diferente o grau de autonomia das IES e 

dos dois países. 

De qualquer forma, uma grande parte dos entrevistados dos dois países defende um 

conceito de autoavaliação como um todo, cujos resultados devem ser aplicados na promoção de 

melhorias no interior das instituições. Consideram que a avaliação tem legitimidade quando tem a 

participação de atores representativos e quando faz o acompanhamento de qualidade. Para isso é 

necessário que se aprimorem alguns processos com adoção de critérios que considerem a 

transparência da produção interna do conhecimento e sua ampla divulgação. Só assim, com 

indicadores claros e objetivos, de acordo com a maioria das respostas, é que esse diagnóstico 

poderá contribuir para a qualidade das instituições e dos cursos, dos docentes, da infraestrutura e 

da universidade como um todo e poderá, através de um feedback, servir para aprimorá-la, 

favorecendo também um retorno para a comunidade (Geni Costa – Avaliadora Institucional; 

Sérgio Franco – CONAES; Reynaldo Fernandes – INEP). Fica claro que, para esses 

entrevistados, o que se espera do uso dos resultados da avaliação é que as instituições façam 

avaliação não somente para dar cumprimento ao que diz na lei, mas para utilizar os resultados 
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da avaliação para melhoria de sua gestão e prática pedagógica e, consequentemente, 

contribuir para a educação de qualidade do país. 

No entanto, para a maioria dos entrevistados dos dois países, a avaliação realizada no 

interior das IES não alterou concretamente muita coisa e os problemas das instituições 

continuaram existindo. Os efeitos, propriamente ditos, na vida diária das IES não foram 

palpáveis como se desejava que fossem. Esses processos são, geralmente, muito complexos e 

há muitos interesses e muitos valores em jogo que muitas vezes dificultam as mudanças. 

Muitos dos entrevistados declararam que os professores não alteraram as suas práticas 

pedagógicas em função da avaliação interna. 

 

“Esta é uma opinião de alguém que esteve envolvido com duas autoavaliações aqui 

na Universidade de Lisboa e verificou que nada mudou. O relatório da autoavaliação 

foi pouco conhecido e a avaliação que foi feita não mudou rigorosamente nada. 

Continuou a funcionar tudo exatamente como era, principalmente em termos 

pedagógicos.” (Domingo Fernandes/Portugal).  

 

“Há coisas que não vêm no relatório porque as pessoas não querem que venham, não 

interessa que constem nos relatórios críticas em relação, por exemplo, aos 

professores e às práticas pedagógicas porque a representação docente na Comissão 

Interna assume uma postura defensiva, de modo que nada aparece de negativo.” 

(Meira Soares – CNE/Portugal).  

 

“Tem havido ausência de indicadores claros no processo de autoavaliação por parte 

das comissões, muitas vezes despreparadas tecnicamente, mas também muitas vezes 

porque não há interesse que esses indicadores apareçam com medo que as IES 

possam ser punidas.” (Beatriz Luce – CNE/Brasil). 

 

Na prática, tanto em um país quanto em outro, o bom uso dos resultados dessa 

perspectiva de avaliação está longe de ser alcançada também pelos órgãos de regulação, 

segundo uma boa parte das respostas. 

Um depoimento do Brasil mostra a fragilidade desse processo em relação ao uso dos 

resultados da autoavaliação pela regulação: “na realidade, lamentavelmente nós ainda não 

estamos tendo oportunidade de ler as autoavaliações institucionais como peça fundamental para 

os atos regulatórios, por exemplo, de recredenciamento de uma instituição.” (Beatriz Luce – 

CNE/Brasil). Para um dos outros entrevistados (Reynaldo Fernandes – INEP), a avaliação interna 

de matriz educativa/formativa está muito em questionamento, principalmente em relação à sua 

eficácia. Segundo o entrevistado, apesar de não haver muitos estudos de impacto em relação a 

essa perspectiva avaliativa há uma tendência que os relatórios escondam a realidade: “Aí a 

tendência é avaliar para o avaliador e não para si mesmo”. Ele faz crítica aos relatórios da 

avaliação interna que sempre retratam uma situação magnífica das IES. Segundo ele está se 

fazendo uma avaliação não sincera e isso tem prejudicado todo o processo. 
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Estas dificuldades são também explicitadas por outro entrevistado (Nadja Viana - 

CONAES/Brasil) e que, baseada em documento “Seminários Regionais para Coordenadores das 

CPAs” (INEP, 2009), destaca: 

 

“a compreensão da avaliação como punição; a falta de esclarecimento da relevância 

e da finalidade da CPA; a falta de participação efetiva de alguns segmentos 

representados (principalmente discentes e sociedade civil); a mera aplicação dos 

questionários e tabulação dos dados sem resultado efetivo e sem retorno da 

autoavaliação para a comunidade acadêmica; a falta de apoio da direção/gestão e o 

trabalho não remunerado da CPA; a falta de autonomia; a descontinuidade dos 

trabalhos; a falta de estrutura física e apoio de recursos humanos e financeiros e a 

dificuldade em sensibilizar a comunidade acadêmica (INEP/DAES/CGACGIES, 

2009, p. 27). 
 

Em Portugal, o uso dos resultados da autoavaliação pelos órgãos do governo para fins 

de regulação também tem sido de baixo impacto e isso ficou muito evidente nas entrevistas: 

 

“Há a preocupação pública de que esse sistema de autoavaliação não produza 

resultado nenhum. Nunca nenhum órgão do governo leu qualquer relatório e pode-se 

dizer que, nestes dez anos, não houve um único curso que tivesse sido encerrado 

com o resultado da avaliação.” (Alberto Amaral – CIPES/Portugal). 

 

É importante salientar que no Brasil esse processo é diferente e tem havido efeitos 

positivos em relação ao uso dos resultados da avaliação pelos órgãos do governo. 

Esse mesmo entrevistado (Alberto Amaral – CIPES/Portugal) diz que a utilização dos 

resultados de autoavaliação pelas instituições, sobretudo os cursos, é prejudicada porque há 

muito poucos estudos de impacto sobre essa utilização. Existe muito pouca coisa porque esses 

estudos são muito difíceis de fazer. Muitas vezes o que melhora, o que muda, pode não ter 

relação direta com a avaliação, mas como uma nova lei ou uma outra coisa qualquer. Mas 

tudo aponta para que os resultados sejam mínimos, a exemplo de um estudo que foi feito, na 

Noruega e outro, na Inglaterra, citado pelo entrevistado, onde se gastaram centenas de 

milhões de libras e o dinheiro investido não teve retorno nenhum. 

As recomendações que eventualmente eram feitas nos relatórios não eram 

consideradas e as universidades continuaram a sua gestão de acordo com os interesses 

instalados e os interesses de determinados grupos ou de determinados departamentos. 

Em termos concretos, o uso dos resultados da avaliação formativa/educativa está ainda 

distante da solução dos problemas pelo que passa o Ensino Superior nos dois países. É 

reconhecida a importância da autoavaliação como medida para melhorar o processo avaliativo, 

assim como seus resultados, mas, na prática, há uma grande morosidade na resolução dos 
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problemas. As recomendações são no sentido de melhorar a transparência e aumentar a 

publicidade dos relatórios da avaliação, da tradução dos resultados para o público interno, de 

maior participação de pessoas engajadas no processo avaliativo e da introdução de mecanismos 

de “follow-up” (Antônio Magalhães – Universidade do Porto/Portugal). Outros dão a sugestão 

de introduzir simultaneamente a avaliação institucional e o que eles chamam de “avaliação 

programática”, ou seja, mecanismos de acompanhamento e controle do cumprimento das 

recomendações (Maria de Lourdes Machado – Universidade do Porto/Portugal). 

O Prof. Alberto Amaral (CIPES/Portugal), ao referir-se também ao sistema brasileiro, 

argumenta que em ambos os casos as IES têm uma responsabilidade muito grande no sistema 

de qualidade. O desafio, segundo esse entrevistado, é conciliar as funções de controle exercidas 

pelos órgãos de regulação e acreditação e a produção da qualidade que acontece no interior das 

IES. Embora isso seja difícil de acontecer, esse entrevistado cita os Estados Unidos como uma 

exceção em relação a todos os outros países onde as agências de acreditação têm a participação 

das IES e onde se combinam as funções de controle e de qualidade. 

 

 

9.2.2 Avaliação Interna: pontos que se diferenciam entre os dois países 

(finalidades, instrumentos e uso dos resultados) 

 

 

Em relação à avaliação interna há pontos que se diferenciam entre os dois países, no 

que se refere às suas finalidades, embora em menor grau do que em relação às semelhanças. 

Foi dada grande importância a esta modalidade de avaliação nos dois países, mas o 

nível de participação interna da comunidade universitária parece ser mais efetiva em Portugal, 

ancorada no desenvolvimento da autonomia universitária, assegurada por leis específicas. 

Em Portugal ocorreu uma evolução no sentido de se desenvolver uma legislação para a 

autonomia universitária, enquanto que, no Brasil, não houve esse desenvolvimento. No Brasil 

há legislações (a Constituição e a LDB) que garantem a autonomia universitária, pelo menos a 

autonomia acadêmica e administrativa, no entanto, na prática, essa autonomia não é exercida. 

Há um excesso de regulamentações gerais e específicas existentes no Ensino Superior que 

restringem essa autonomia. Em 1999 o MEC apresentou uma proposta de autonomia 

universitária para ser aplicada às instituições federais, mas a reação do ambiente universitário 

frente ao projeto foi bastante forte e este acabou por não ter prosseguimento (Maria Helena 

Castro – INEP/Brasil). 
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Em Portugal, há uma clareza maior em relação às finalidades dessa avaliação e os 

sistemas nacionais adotados até agora valorizam e priorizam processos internos de avaliação, 

no sentido de que as instituições tenham vida própria, apontando a possibilidade de que elas 

tenham condições de administrar a sua vida cotidiana, tendo como base a responsabilidade 

das próprias instituições. 

No Brasil, o que aconteceu é que, na prática, há um sistema de avaliação que foi 

implantado pelo Governo Central e que pretende avaliar todos os cursos e todas as instituições 

do Ensino Superior do Brasil, o que torna o processo formativo de avaliação muito mais 

difícil de ser realizado, embora teoricamente o SINAES preveja o desenvolvimento dessa 

avaliação através das CPAs. 

Em Portugal, nos últimos anos, segundo um entrevistado (Antônio Magalhães – 

Universidade do Porto/Portugal), a qualidade do Ensino Superior transformou-se no mote 

político do sistema de Ensino Superior. Segundo ele, a questão da quantidade, de certa forma, 

já estava resolvida porque houve um crescimento muito grande do sistema de Ensino 

Superior, via ensino público e privado, principalmente através do ensino politécnico, que 

“levou Portugal a um ensino de massa e à incorporação de cerca de 50% de jovens entre 18 e 

24 anos no Ensino Superior”. A questão da qualidade do Ensino Superior passou a ser a 

grande prioridade, diferentemente do Brasil que ainda tem que conciliar quantidade e 

qualidade, o que torna o processo muito mais difícil e com muito mais desafios. 

Apesar de haver similaridades em relação a algumas diretrizes gerais no que diz respeito à 

execução da autoavaliação nos dois países, há algumas distinções no que se refere aos 

instrumentos. Em relação às dimensões dos dois instrumentos de autoavaliação tanto no Brasil 

quanto em Portugal, há algumas diferenças que merecem destaque. Primeiro o peso que se dá à 

autoavaliação dos cursos em Portugal é muito maior do que no Brasil onde a ênfase tem sido 

maior na autoavaliação das IES e no desempenho dos estudantes – ENADE. Pelos entrevistados, 

em Portugal há pouca referência em relação ao instrumento que avalia as instituições e maior 

referência (quase exclusiva) em relação ao instrumento de avaliação dos cursos. 

Há um aspecto também diferente nos dois países em relação à autoavaliação e à 

metodologia de aplicação dos instrumentos. Em Portugal, de acordo com as respostas, após se 

proceder à descrição dos cursos relativos aos aspectos organizativos, administrativos e 

pedagógicos e no sentido de reforçar a “responsabilização institucional” subjacente à lei da 

avaliação das universidades (Lei 38/94), o relatório é apresentado ao Conselho Científico e ao 

Conselho Diretivo, bem como ao Conselho Pedagógico e a Assembleia de Representantes 
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cujos eventuais pareceres formais são anexados ao relatório geral (Domingos Fernandes – 

Lisboa/Portugal). 

No Brasil este processo é mais restrito e menos democrático: no geral, as CPAs 

trabalham, via de regra, isoladas das instâncias colegiadas das IES e do sistema, e os 

relatórios, muitas vezes, são incompletos e inadequados, dando margem a críticas pelos 

avaliadores externos, além de não gerarem impacto sobre a melhoria das IES. Em relação a 

outros instrumentos de autoavaliação que as comissões internas podem aplicar 

independentemente do Governo, viu-se pelas entrevistas que esses instrumentos, em Portugal, 

têm uma preocupação formativa maior já que são aplicados diretamente aos diversos atores 

(docentes, alunos e técnico-administrativos), no sentido de reunir informações detalhadas 

sobre os cursos, sobre o ensino das diferentes disciplinas, sobre as atividades docentes e de 

investigação e sobre um conjunto de aspectos relacionados ao funcionamento das IES. Com 

essas informações é elaborado um relatório detalhado pela comissão interna sobre cada uma 

dessas sub-áreas e depois disso é que é elaborado o relatório geral de autoavaliação 

institucional, com vistas à avaliação externa. “Para além dos objetivos imediatos da produção 

de um relatório final, pretende-se obter um diagnóstico dos problemas dos cursos que a 

universidade oferece, de seu funcionamento e um inventário de medidas susceptíveis de as 

ultrapassar.” (Domingos Fernandes – Lisboa/Portugal). 

Em relação ao uso dos resultados da avaliação interna, um dos problemas em 

Portugal é a questão das dificuldades na circulação da informação entre as estruturas 

pedagógicas e as científicas, os serviços acadêmicos e administrativos, os centrais e os 

setoriais, os órgãos acadêmicos e as organizações de estudantes, dando origem a sérios 

embaraços na implementação de ideias novas. Isso tem prejudicado a credibilidade da 

avaliação no interior de cada instituição, somada a resistência que os setores internos têm 

demonstrado à avaliação (Teresa Estrela – Faculdade de Psicologia e Educação/Portugal). 

No Brasil, certas estruturas acadêmicas, em nível dos cursos, tiveram algumas 

dificuldades na implantação do processo avaliativo. Apesar do importante papel previsto para 

as CPAs na organização de “dossiês” de autoavaliação, reconhece-se, todavia, a necessidade 

de imprimir, em muitas delas, mais rigor e objetividade nos relatórios, em termos de 

evidenciar mais claramente os pontos fortes e os pontos fracos das instituições e dos cursos, 

resultantes de um debate mais amplo que parece não estar existindo. Para esta finalidade ser 

atingida, a autoavaliação tem de envolver intensamente professores, alunos e funcionários, 

medida essencial para diminuir as dúvidas do MEC e da sociedade em geral que questiona 

muitas vezes a confiabilidade de auto-crítica das instituições de Ensino Superior brasileiro. 
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Um outro aspecto que se diferencia entre os dois países é que, em Portugal, há uma 

garantia de responsabilização dos órgãos acadêmicos no processo de autoavaliação. O 

processo de avaliação implica que os relatórios de autoavaliação sejam de responsabilidade 

institucional. Efetivamente, a apreciação interna do funcionamento dos cursos e de sua 

qualidade deve ser da responsabilidade de um órgão acadêmico, selecionado de acordo com a 

estrutura do governo de cada universidade. Os relatórios da autoavaliação são aprovados pelos 

órgãos acadêmicos e o acompanhamento da realização dos objetivos do curso, do 

funcionamento das aulas, das metodologias de aprendizagem, do equilíbrio entre o ensino 

teórico e prático, da justiça dos exames e de outros atos de avaliação dos alunos que têm de 

ser, naturalmente, de responsabilidade de órgãos bem definidos. No Brasil, a responsabilidade 

pela autoavaliação é inteiramente das CPAs que, em nome de uma autonomia que a lei lhes 

confere, assumem o processo interno de avaliação. O que se verifica são relatórios que 

enfatizam, sobretudo, aspectos administrativos e burocráticos em detrimento dos aspectos 

pedagógicos ligados ao ensino e à aprendizagem e ainda com frágil participação efetiva dos 

órgãos acadêmicos das instituições, a exemplo de Portugal. 

Isso faz muitas vezes com que surja a possibilidade de haver posições de 

desresponsabilização “a posteriori” do conteúdo do relatório de autoavaliação por parte de 

órgãos e setores importantes da instituição, justamente porque não houve discussão nem 

participação e as divergências internas não foram tratadas durante o período de elaboração dos 

relatórios. Com este processo e esta metodologia não há muito o que esperar dos resultados da 

autoavaliação e de suas implicações no ensino brasileiro e na melhoria dos aspectos 

pedagógicos e acadêmicos das IES e dos cursos. 

 

 

9.2.3 Avaliação Externa: pontos comuns entre os dois países (finalidades, 

instrumentos e uso dos resultados) 

 

 

Em relação à segunda modalidade de avaliação – Avaliação Externa das Instituições e 

Cursos – há também afinidades entre os dois sistemas dos dois países como etapa importante 

e indispensável do processo de avaliação global. A partir dos resultados da autoavaliação 

realizada pelas próprias instituições e após a consolidação de um relatório interno aprovado 

por suas instâncias superiores, as IES e os cursos se submetem a uma avaliação externa. Essa 

avaliação tem, nos dois países, importante papel e tem a finalidade de lançar um olhar externo 
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sobre as IES e cursos e certificar e validar os relatórios de autoavaliação. Nesse sentido a 

avaliação externa tem um compromisso com a qualidade da instituição e, ao mesmo tempo, 

enfatiza a necessidade da prestação de contas das instituições à sociedade em relação ao 

serviço que oferece. 

Em relação às finalidades da avaliação externa, as similaridades entre os dois países 

podem ser observadas nos depoimentos dos vários entrevistados. A perspectiva do Brasil tem 

como finalidade “lançar um olhar externo sobre as IES e cursos e é feita idealmente por 

membros externos, pertencentes à comunidade acadêmica e científica reconhecidas por suas 

capacidades em suas áreas específicas e portadoras de ampla compreensão das instituições 

universitárias nacionais e internacionais.” (Nadja Viana – CONAES/Brasil). Para essa 

entrevistada, a avaliação externa tem também a finalidade reguladora que “visa exatamente 

perceber a possibilidade de permanência de uma instituição ou de um curso no sistema. O 

questionamento é o seguinte: esta instituição, esse curso podem continuar em funcionamento? 

Há condições e padrões mínimos de qualidade para que essa instituição ou curso possa 

permanecer no sistema?” 

Em Portugal, a finalidade da avaliação externa segue também a mesma linha: “a visita 

dos peritos externos é muito importante e o modelo adotado em Portugal obriga as 

universidades, através da avaliação externa, a darem uma resposta para o exterior, através de 

uma prestação de contas e isso se torna cada vez mais necessário.” (Domingos Fernandes – 

Universidade de Lisboa/Portugal). 

A avaliação externa analisada sob a ótica da prestação de contas, na literatura 

denominada de accountability, está muito presente nos depoimentos dos entrevistados dos 

dois países e é também uma similaridade entre os dois países embora seja mais forte no 

Brasil, “além deste exame de consciência que todos nós devemos fazer através da 

autoavaliação para tentar melhorar, para ir sempre a diante, tem de haver também uma 

prestação de contas à sociedade, através da avaliação externa e isso pode ser muito útil.” 

(Geni Costa – INEP/Brasil). 

“Nunca foi tão forte esta idéia de accountability e de alunos que começam a escolher 

as IES e os cursos a partir da prestação de contas daquilo que fazem. É altamente favorável 

aos pais acompanharem esse processo.” (Reynaldo Fernandes – INEP/Brasil). 

Em Portugal há um depoimento interessante neste contexto: “É importante se prestar 

contas daquilo que se faz através de órgãos que têm idoneidade e são reconhecidos e 

legitimados. A responsabilidade da qualidade é das instituições, mas deve haver um exercício 

de auditoria externa, uma espécie de certificação que vai verificar se essas instituições estão 
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fazendo aquilo que disseram e têm implementado mecanismos suficientes para garantir a 

produção da qualidade.” (Alberto Amaral – CIPES/Portugal). 

Apesar de ser reconhecida a importância da accountability em Portugal tem havido 

dificuldade prática de aceitação por parte das IES a esse processo, muito em função da 

autonomia que tem sido dada às instituições de Educação Superior, diferentemente do Brasil. 

Considerando a importância dessa etapa avaliativa, é assinalada nos dois países a 

necessidade de se fazer melhor seleção e capacitação dos avaliadores externos que visitam as 

instituições. Esta é também uma outra similaridade entre Brasil e Portugal. No caso do Brasil, 

um entrevistado assim se pronuncia a respeito: “a decisão de se constituir um banco de 

avaliadores foi muito sábia e, constituído o banco, começou um trabalho enorme, uma 

verdadeira cruzada de capacitação desses avaliadores.” (Nadja Viana – CONAES/Brasil). No 

caso de Portugal temos um depoimento significativo: “Quanto à avaliação externa eu acho 

que ela é muito importante e é interessante que venham colegas de outras instituições, mas os 

critérios para constituição dos grupos parecem-me discutíveis [...] também eu diria que quem 

é avaliador também precisa de uma formação, porque estamos mais ou menos habituados a 

avaliar os nossos estudantes, mas nem sempre temos uma formação mais aprofundada para ir 

além.” (Domingos Fernandes – Universidade de Lisboa/Portugal). 

Essas comissões, assim como as comissões internas, têm importância crucial no 

sistema porque o que se pretende, em princípio, é que as instituições se autoavaliem, se 

conheçam propriamente, haja uma certificação desse processo e que se utilize o resultado da 

avaliação para uma qualificação da própria instituição. A avaliação externa tem que ser 

decorrente da autoavaliação. Nenhuma instituição pode receber os avaliadores externos antes 

de se autoavaliar, mas ao mesmo tempo só integrada à avaliação externa é que a avaliação 

interna pode chegar aos resultados esperados. Nessa ótica, de acordo com os entrevistados dos 

dois países, essas duas dimensões – avaliação interna e avaliação externa – se apresentam 

como etapas necessárias e complementares. 

Para um dos entrevistados de Portugal esta ideia parece clara. Inicialmente 

 

“a avaliação interna deve fazer um levantamento exaustivo da situação que existe 

nos vários planos, tanto no plano científico, no plano pedagógico, no plano da 

organização e no plano das instalações dos recursos. É um relatório eminentemente 

descritivo que vai servir de base para o relatório de avaliação externa, num segundo 

momento, que é feito por uma comissão externa à instituição ou ao curso que estão 

sendo avaliados.” (Maria de Lourdes Machado – Universidade do Porto/Portugal).  

 

 



226 

 

Num outro depoimento de Portugal vimos que 

 

“deve salientar-se que esses processos de avaliação cumpriram, em grande medida, o 

propósito original de indução da qualidade na vida das instituições, não só pela 

oportunidade que proporcionaram a uma reflexão interna, mas pela possibilidade de 

confrontar o resultado dessa reflexão com a opinião dos peritos que integram as 

Comissões Externas de Avaliação.” (Adriano Moreira – CNAVES/Portugal). 

 

Em depoimento colhido no Brasil, sob a ótica da CONAES, “as estratégias de 

avaliação interna e externa estão muito voltadas para o saneamento das dificuldades das IES. 

As Comissões de Avaliação vão às IES verificarem a realidade com base nos documentos 

produzidos na instituição através da autoavaliação e é por essa razão que essas duas etapas 

têm um papel fundamental e complementar.” (Nadja Viana – CONAES/Brasil). Do mesmo 

modo, para um outro entrevistado no Brasil, as ações e estratégias da avaliação externa devem 

realizar-se de forma combinada com a avaliação interna: “as instituições devem fazer um 

grande esforço para motivar a comunidade interna e o exame de fora para dentro pode corrigir 

eventuais erros de percepção dos agentes internos.” (Reynaldo Fernandes – INEP/Brasil). 

Pode-se observar que a perspectiva nos dois sistemas tem como referência inicial uma 

avaliação com finalidades educativas: “tem o sentido da formação humana, de perceber a 

realidade e apontar possibilidades de crescimento, de melhoria das pessoas, de formação da 

cidadania, da transparência e do respeito pelo trabalho coletivo.” (Beatriz Luce – CNE/ 

Brasil). 

De acordo com as respostas dos entrevistados, no Brasil e Portugal os resultados da 

avaliação externa têm também uma relação direta com a regulação, para além das finalidades 

educativas e assume, nos dois países, um papel de contribuir através de prestação de 

informações com os órgãos de regulação. Em Portugal há mais clareza sobre estas duas 

funções da avaliação.  

Para um entrevistado português (Alberto Amaral – CIPES/Portugal), quando se coloca 

o problema da regulação ao Ensino Superior, “o que está em causa é a definição de requisitos, 

critérios, metodologias que permitam o cumprimento adequado por parte do sistema do 

Ensino Superior e de cada uma das instituições que o integram, da missão, finalidades, 

atribuições e funções que essas instituições e cursos desempenham na sociedade”. 

As finalidades da avaliação externa para a regulação, no Brasil, estão associadas à 

fiscalização, controle e tomada de decisões concretas em relação ao credenciamento e 

recredenciamento das instituições, à autorização, reconhecimento e renovação do 

reconhecimento dos cursos, entre outras, que são funções próprias do Estado. Em Portugal, a 
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finalidade desta perspectiva avaliativa está associada ao registro de novos cursos, à renovação 

da autorização dos cursos (no caso do ensino universitário público e ensino politécnico 

público) e à revogação da autorização do funcionamento dos cursos ou de reconhecimento de 

graus no caso do Ensino Superior não público (Lei 38/94, Artigo 5º). Em Portugal, a 

avaliação para a regulação está fortemente relacionada ao ordenamento dos cursos enquanto 

que para as instituições, no caso das instituições públicas, a regulação está associada à questão 

do financiamento público. 

Nos dois países a regulação está vinculada ao estabelecimento de regras e normas 

pelos Governos e aos preceitos legais que explicitam que a Educação Superior deve funcionar 

mediante autorização do poder público (Brasil: Constituição Federal, Lei 10861/04 e Decreto 

5773/06; Portugal: Lei 46/86 – Lei de Bases do Sistema Educativo – e Lei 38/94 – Lei relativa 

ao Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior). O sentido é estabelecer o 

funcionamento equilibrado do sistema e contribuir para a sua estabilidade e perenidade. 

(MOREIRA, 1997; BARROSO, 2001). 

Tanto no Brasil quanto em Portugal, no que se refere aos instrumentos de avaliação 

externa do Ensino Superior, há similaridades que permitem a operacionalização da avaliação 

nos dois sistemas. 

Os instrumentos de avaliação externa seguem um roteiro elaborado pelos órgãos do 

Ministério da Educação, mas que dão margem para que sejam discutidos procedimentos no 

interior de cada instituição, o que torna o processo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais 

participativo e formativo. As perguntas formuladas no instrumento de avaliação externa dão 

condições, em ambos os países, para as instituições se prepararem, com antecedência, para 

que todos obtenham bons resultados se seguirem esse roteiro pré-estabelecido. Tem havido 

mudanças constantes na construção dos instrumentos de avaliação externa nos dois países, de 

acordo com leis específicas, e as negociações, às vezes, são difíceis porque uns acham 

importante determinados aspectos do instrumento, outros não. Os fundamentos para a 

elaboração e atualização dos instrumentos, em ambos os países, são baseados nas diretrizes 

curriculares nacionais, nas determinações do Ministério da Educação dos respectivos países, 

considerando os padrões de qualidade do ensino superior e nas mudanças de concepção que 

os próprios sistemas de avaliação dos dois países tem seguido ao longo dos últimos anos. 

Tanto no Brasil quanto em Portugal, a partir de 2008, os instrumentos de avaliação 

externa das IES e cursos passaram a ser diferentes dos instrumentos de regulação e o 

panorama passou a ser o seguinte: para autorização de funcionamento das IES cursos, os 

instrumentos são diferentes dos da avaliação e são de responsabilidade dos órgãos de 
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regulação (SESU, SEAD, SETEC – no Brasil e MCTES e CNE – em Portugal). Os 

instrumentos de avaliação têm a finalidade de melhorar a qualidade das IES e dos cursos e de 

oferecer subsídios para a regulação e são da responsabilidade de órgãos coordenadores do 

processo. No Brasil esses instrumentos são elaborados de forma conjunta pela CONAES, 

INEP e DAES e em Portugal é a Agência A3ES que coordena e executa todas as etapas de 

avaliação e acreditação e elabora os instrumentos de avaliação externa que servem para 

avaliação e acreditação simultaneamente. 

Com a finalidade de facilitar as comissões de especialistas esses instrumentos 

específicos de avaliação externa devem ser seguidos pelos avaliadores porque contêm 

elementos orientadores para facilitar o trabalho técnico. Há similaridades na concepção desse 

instrumento nos dois países. Tanto numa realidade quanto noutra, o instrumento é composto 

por indicadores baseados nas características principais de uma instituição universitária e seus 

cursos ligados principalmente ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, à 

infraestrutura das instituições e dos cursos, à qualificação e titulação do pessoal docente, 

titulação, dedicação à instituição, regime de trabalho, produção científica e sua relevância etc. 

A organização geral dos cursos é também avaliada: os objetivos dos cursos, as opções 

curriculares, os estágios programados, assim como os componentes pedagógicos do curso, 

metodologias adotadas, avaliação dos conhecimentos pelos alunos e as condições gerais das 

instalações, principalmente laboratórios e bibliotecas. 

Um outro aspecto comum, ainda em relação aos instrumentos, é que há uma distinção 

entre os cursos de graduação tradicionais e os cursos tecnológicos de curta duração e os 

instrumentos são diferentes para cada uma dessas modalidades de ensino. 

Uma outra similaridade básica da avaliação externa nos dois sistemas refere-se ao uso 

dos resultados. De acordo com a maioria das respostas é que, após a elaboração dos 

relatórios da avaliação externa pelas comissões externas, em caso de resultados negativos, 

esses relatórios são enviados novamente para as IES que têm um prazo para formalizar um 

pedido de reconsideração, o que, em Portugal, se denomina de “oferecimento de 

contraditório” e, no Brasil, “Recurso”. É uma espécie de contrato que celebram entre si, 

Governo e instituições, para que a avaliação produza melhores resultados após os resultados 

finais e isso é um aspecto educativo comum aos dois sistemas. 

Há uma grande concordância nos dois países quanto à importância dessa perspectiva 

avaliativa e quanto à necessidade de seu aperfeiçoamento para que suas finalidades sejam 

atingidas. Este aspecto está ligado também à regulação do sistema que passa a ter um papel 

muito importante e complementar na avaliação nos dois países. Em ambas as realidades, a 
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avaliação externa tem um vínculo com a qualidade da instituição servindo, num primeiro 

momento, para certificar os relatórios de avaliação interna e, ao mesmo tempo, serve de 

referencial para a regulação, “pois ao Estado compete a interpretação do interesse da 

sociedade como um todo.” (Antônio Magalhães – CIPES/Portugal). 

É, também, um ponto comum nos dois países a questão da resistência que as pessoas 

dos vários níveis da Educação têm à avaliação e seus resultados, ao mesmo tempo que é 

demonstrada, pelos atores, a necessidade de introdução de um sistema de avaliação. É curioso 

verificar que esta resistência está diretamente relacionada com a perda da liberdade e 

autonomia das instituições, principalmente dos docentes, para desenvolverem suas atividades 

porque consideram ser este um dos princípios fundamentais de uma instituição de Ensino 

Superior. Embora muito já tenha mudado, tendo em conta que este princípio, durante muitas 

ações, foi utilizado para garantir privilégios da categoria, logo numa dimensão corporativa 

que não é saudável à instituição, a reação dos professores à avaliação ainda é muito forte nos 

dois países em nome dessa autonomia acadêmica. 

Em Portugal isso fica muito evidente no depoimento seguinte: “o professor ainda tem 

um sentido de „intocabilidade‟ e em algumas áreas mais do que outras. Há uma resistência 

enorme contra a avaliação, uma cultura muito fechada que só prejudica os próprios docentes.” 

(Tereza Estrela – Faculdade de Psicologia e Educação/ Portugal). 

No Brasil as preocupações são análogas e, de acordo com alguns entrevistados, os 

professores também manifestam essa resistência: “há uma resistência muito grande, 

principalmente por parte dos professores: o professor ainda guarda consigo uma áurea de 

catedrático e ele se acha acima de qualquer suspeita.” (Geni Costa – Avaliadora Institucional 

e de Cursos). 

 

 

9.2.4 Avaliação Externa: pontos que se diferenciam entre os dois países 

(finalidades, instrumentos e uso dos resultados) 

 

 

Há elementos e características distintas na avaliação proposta pelo Brasil e Portugal na 

ótica da avaliação externa.   

Em relação às finalidades dessa modalidade de avaliação, um aspecto diferente em 

Portugal é que na constituição das Comissões de Avaliação Externa, nomeadas pela A3ES e 

sem a intervenção do governo, há participação de especialistas estrangeiros (peritos) para dar 
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mais credibilidade ao processo sob a proposta de entidades representativas, reconhecidas para 

o efeito, pelo Ministério da Educação. Compete ao Ministério da Educação a homologação 

dessas Comissões e compete às entidades representativas propor os peritos que integram essas 

comissões externas. Esta decisão está relacionada à posição de Portugal inserido no contexto 

da UE e do processo de Bolonha e que faz com que seja valorizada a perspectiva internacional 

da avaliação portuguesa, fazendo-se comparações pelos especialistas estrangeiros com outras 

experiências de outros países e que levou a aprovação dos standards e guiões da comunidade 

europeia. Nesse sentido, o sistema é claramente diferente do sistema brasileiro evidenciado 

pelos entrevistados. 

“O processo de Bolonha implicou a organização de comissões especializadas que 

tinham representações de professores, das ordens profissionais e, principalmente, professores 

estrangeiros por causa da ligação à rede europeia [...] a participação de peritos estrangeiros é 

fundamental por estar associada a preocupações europeias no domínio da qualidade e Portugal 

não pode ficar fora desse processo.” (Alberto Amaral – CIPES/Portugal). 

No Brasil esse processo é diferente do de Portugal, em função do estágio diferente do 

Mercosul em relação à UE. As Comissões de Avaliação Externa são constituídas por 

especialistas nacionais, com experiência em avaliação institucional e capacitados pelo INEP. 

Em relação aos instrumentos da avaliação há também bastantes diferenças entre os 

dois países. Em Portugal, os instrumentos de avaliação externa focalizam os cursos e não as 

instituições e muito menos os alunos. No Brasil, há três instrumentos gerais de avaliação, 

sendo um para as IES, um para os cursos e outro para os estudantes. Em relação aos 

instrumentos das IES e cursos tem-se hoje no Brasil, a partir de 2008, um instrumento de 

avaliação para recredenciamento das IES, um instrumento para reconhecimento dos cursos de 

bacharelado e licenciatura, um instrumento para reconhecimento dos cursos tecnológicos e 

um instrumento específico para reconhecimento dos cursos de Medicina e Direito. Há ainda, 

no contexto da avaliação, um instrumento para renovação do reconhecimento dos cursos de 

graduação. No instrumento para reconhecimento dos cursos são avaliadas três dimensões: 

organização didático-pedagógica, corpo docente, discente e técnico administrativo e 

instalações físicas. No instrumento para recredenciamento das IES são avaliadas dez 

dimensões: Missão e PDI; políticas para o ensino, pesquisa e extensão; responsabilidade 

social das IES; a comunicação com a sociedade; política de pessoa, de carreira do corpo 

docente e técnico administrativo; organização e gestão da instituição; infraestrutura física; 

planejamento e avaliação; políticas de atendimento aos discentes e sustentabilidade financeira. 
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O instrumento usado para avaliação do desempenho dos estudantes é o ENADE e foi 

operacionalizado por meio de quatro diferentes instrumentos: uma prova aplicada a 

ingressantes e concluintes de cada curso a cada três anos; um questionário de impressões 

sobre a prova, preenchido pelos estudantes; um questionário socioeconômico enviado aos 

estudantes antes do dia da prova e entregue por eles no dia do exame e um questionário 

aplicado aos coordenadores de curso. O ponto mais importante é a prova que prevê, além dos 

conteúdos, a avaliação do desenvolvimento de habilidades e competências gerais e específicas 

dos estudantes. 

Comparativamente em relação aos instrumentos que avaliam os cursos, tanto interna 

quanto externamente, verifica-se, em Portugal, um detalhamento maior em relação a alguns 

indicadores importantes que, no Brasil, é dada menor importância. Exemplo disso é a 

“adequabilidade do curso” que avalia a capacidade que o curso tem de se adaptar às 

modificações sociais e às mudanças de origem externa, num cenário de competitividade 

europeia e internacional. Há também uma ênfase em Portugal em relação às características 

dos alunos que fazem parte do curso, às atividades de estágio, à inserção profissional 

(empregabilidade)
147

 na área de sua formação e uma preocupação grande com  o perfil dos 

estudantes que têm acesso ao Ensino Superior e que determina, em grande parte, a qualidade 

dos cursos. Nesse sentido há referência a um teto máximo que as instituições podem atingir 

em relação ao número de alunos que, em Portugal, é denominado “Sistema de Numerus 

Clausus”.  

O instrumento de avaliação externa continua sendo denominado em Portugal de 

Guião, mas houve um desdobramento de instrumentos a partir de 2008, considerando o ensino 

universitário e politécnico, avaliação interna e avaliação externa. Além disso, existe um Guião 

de acreditação preliminar para ciclos de estudos em funcionamento e um Guião de acreditação 

prévia para novos ciclos de estudos
148

. Assim tem-se hoje, em Portugal: um guião de 

acreditação prévia para pedido de novos ciclos de estudos e um para elaboração do relatório 

de avaliação/acreditação prévia de novos ciclos de estudos para o ensino universitário e 

politécnico; um guião para pedido de acreditação preliminar de novos ciclos de estudos para o 

ensino universitário; um guião para pedido de acreditação preliminar de ciclos de estudos em 

                                                 
147

 Em Portugal essa ideia é muito forte e constitui um dos critérios para se avaliar a qualidade de um curso. 

Quanto tempo é que os egressos levam para encontrar o primeiro emprego? O emprego está associado à área de 

formação dos estudantes? (Cristina Marques – CNE/Portugal). 

 
148

 Em Portugal, a A3ES é responsável pela avaliação e acreditação de ciclos de estudos (nas universidades e 

politécnicas) que corresponde, aqui no Brasil, aos cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. 
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funcionamento para o ensino politécnico; um guião de acreditação de ciclos de estudos em 

funcionamento para o ensino universitário; um guião para acreditação de ciclos de estudos em 

funcionamento para o ensino politécnico (A3ES, 2010). 

Em relação ao uso dos resultados da avaliação externa há depoimentos que mostram 

as diferenças entre os dois países. O Prof. Adriano Moreira (Presidente do 

CNAVES/Portugal) faz uma alusão ao uso que tem sido dado dos relatórios dessa avaliação: 

 

“as comissões faziam suas visitas, a primeira coisa que recebiam era um relatório de 

autoavaliação da própria instituição, a partir daí examinavam a instituição, 

instalações, laboratórios, professores, categoria acadêmica dos professores etc. e 

faziam depois um juízo final da instituição. Isso era validado pelo seu conselho e 

depois pelo Conselho Nacional de Avaliação. Os relatórios eram apenas de 

avaliação. Avaliação de qualidade era o objetivo. Isso era comunicado ao Ministério 

e o Ministério deveria, a partir do relatório, proceder se quisesse a inspeções, 

correções, mas nunca o fez”.  

 

Sobre este aspecto, Alberto Amaral (CIPES/Portugal) fala da importância da regulação 

para o sistema do Ensino Superior em Portugal e suas implicações: “eu diria que as 

implicações da avaliação externa para fins de regulação serão analisadas provavelmente na 

apreciação da qualidade das instituições e dos cursos e no fechamento de um número razoável 

de instituições. Há uma acusação que o atual sistema não produz resultados; é um sistema 

muito fechado, as pessoas olham-se umas para as outras e nada acontece. Espera-se que o 

novo sistema, com agências de acreditação, produza os resultados esperados por todos”. 

Neste contexto, outro entrevistado de Portugal argumenta: “Convirá lembrar a este 

respeito que o processo de avaliação, tanto interna quanto externa, não tem como finalidade 

nem os rankings, nem a punição das instituições avaliadas. O objetivo fundamental da 

avaliação pelo CNAVES é a promoção da qualidade através da introdução das medidas que 

corrijam os pontos fracos identificados.” (Adriano Moreira – CNAVES/Portugal). A questão 

de ser um sistema punitivo ou não, nunca se pôs, em Portugal, claramente. “Tem havido por 

aí escândalos no setor privado e muitas coisas que vinham nos relatórios já apontavam para o 

escândalo. Portanto, se eles do Governo tivessem lido os relatórios tinham mandado uma 

inspeção verificar o que se passava, mas nada disso aconteceu.” (Meira Soares – CNE/ 

Portugal). 

Pelos relatos o uso dos resultados da avaliação pelos órgãos do Governo, em Portugal, 

tem sido de baixo impacto e há indicações e sinalizações de que há grande morosidade das 

avaliações externas e devem aumentar os mecanismos de follow-up principalmente por parte 

dos órgãos do Governo e esse processo é diferente no Brasil. 
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Para um entrevistado do Brasil (Sérgio Franco – CONAES/Brasil), o uso dos 

resultados da avaliação externa para fins de regulação está associado diretamente à depuração 

do sistema. Para ele, servem para “separar o joio do trigo num contexto de expansão 

desordenada do setor privado e dar subsídios para tomar medidas mais fortes em relação ao 

fechamento de IES e cursos”. 

Uma outra diferença em relação ao uso dos resultados da avaliação é que, em Portugal, 

há uma ampla discussão em relação à ligação ou não dos resultados da avaliação com o 

financiamento, no caso das universidades públicas. O questionamento é se deve haver relação 

entre os resultados de um processo de avaliação e a liberação dos orçamentos pelo Estado 

para as instituições públicas de Educação Superior. Esse tema é bastante polêmico e bastante 

contraditório. Há uma lógica na Lei da Avaliação do Ensino Superior português, explicitada 

no artigo 5º, segundo o qual os resultados da avaliação serão considerados pelo Ministério da 

Educação para efeito de aplicação de medidas adequadas referentes ao: reforço público; 

estímulo à criação de novos cursos ou desenvolvimento de cursos existentes; reforço de apoio 

às atividades de investigação científica e à celebração de planos de desenvolvimento. Dentro 

do mesmo artigo, também é evidenciado que os resultados da avaliação das IES, se forem 

negativos, poderão ocasionar algumas medidas tais como: redução ou suspensão do 

financiamento; suspensão do registro de cursos no Ensino Superior universitário público; 

revogação da autorização de cursos no Ensino Superior politécnico público e da autorização 

de funcionamento de cursos ou de reconhecimento de graus no Ensino Superior não público. 

Mas, na prática, os depoimentos não sustentam essa determinação da lei: “Este é o ponto 

central: saber se, de fato, o resultado de avaliação deve ter ou não implicações e consequências 

sobre o financiamento do ano seguinte. Entendeu-se, até agora, que não, que não há 

consequências diretas entre os resultados das avaliações e o financiamento das instituições.” 

(Domingos Fernandes – Lisboa); “Acredito que, na prática, a lei possa ter alguns ajustamentos, 

mas o que é absolutamente essencial é que a avaliação tenha consequências.” (Cristina Marques 

– CNE/Portugal) e “[...] Uma entidade autônoma independe do Governo para conduzir a 

avaliação [...] A ideia de que a avaliação seria essencialmente coordenada pelas universidades, a 

ideia de que o Ministro faria essencialmente uma meta-avaliação do processo e a ideia de que 

não houvesse uma ligação direta entre financiamento e avaliação. Foram estes os pontos 

essenciais considerados na Lei de Avaliação.” (Alberto Amaral – CIPES/Portugal). 

Será interessante observar que estas consequências, previstas em lei, parecem ter 

tendência a aproximar-se de alguma punição financeira, mas, pelos depoimentos referentes às 

consequências a partir dos resultados da avaliação, isso não ocorre na prática, principalmente 
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porque “o ambiente universitário se encontra de tal forma articulado politicamente que seria 

muito difícil haver punições com ligação direta da avaliação com o financiamento.” (Antônio 

Magalhães – Universidade do Porto/Portugal). 

No Brasil, a possibilidade de haver uma ligação dos resultados da avaliação externa 

com o financiamento é um dos maiores receios da comunidade acadêmica. Este receio 

provém de vários acontecimentos, em relação a mudanças e a possíveis retrocessos realizados 

pelo Governo Federal, segundo alguns entrevistados. O depoimento único sobre este assunto 

foi de Maria Helena Guimarães Castro (INEP/Brasil), que se refere a esta problemática: 

 

“a matriz de financiamento das federais já articula os principais indicadores com o 

financiamento. A instituição que não tiver um número de alunos adequado, se 

aumentar o número de alunos, aumentar a oferta, melhorar a relação professor/aluno, 

ela tem uma série de indicadores de efetividade que são considerados. Eu não sou 

contra a ideia de unir os resultados do processo de avaliação com o financiamento. 

No caso de São Paulo, não há essa relação e o dinheiro está lá garantido, embora eu 

ache que esse modelo de autonomia de São Paulo precisa ser aprimorado. É bastante 

importante nós trabalharmos com indicadores de qualidade e de maior efetividade 

dos sistemas, mas não podemos ter uma visão inocente, porque a universidade tem 

de se preocupar hoje em captar recursos fora daqueles que ela recebe do Governo, se 

não ela está fadada ao suicídio.” 

 

Para finalizar essa seção, fazendo uma articulação das análises dos entrevistados com 

o quadro teórico e sintetizando os pontos comuns da categoria de análise avaliação interna e 

avaliação externa, nos dois países pode-se concluir que são modalidades fundamentais 

distintas, mas que guardam entre si uma relação de complementariedade. A avaliação externa 

que é conduzida por pares em momento subsequente à autoavaliação é igualmente importante 

na medida em que representa o instrumento centralizador, organizador da coerência de todo o 

conjunto das dimensões avaliadas. Além disso, tem como objetivo verificar as informações 

disponibilizadas nos relatórios da autoavaliação e certificar sua validade. Os resultados da 

avaliação externa são tornados públicos através de relatórios finais. 

Neste contexto o modelo de avaliação adotado pelos países, nestas grandes linhas, 

encontra concordância com a literatura internacional. Van Vught e Westerheijden (1993) 

identificaram um modelo comum norteado por cinco princípios, dentre eles destacam-se: 1) 

deve haver uma coordenação do processo avaliativo para uma entidade nacional; 2) a ênfase é 

dada à autoavaliação, avaliação externa é conduzida para uma etapa subsequente e 

complementar; 3) os resultados da avaliação são tornados públicos através dos relatórios.  

Cada uma dessas etapas contém padrões de qualidade obrigatórios para todas as IES. 

Isso encontra também consonância com a literatura: “a internacionalização em diversos países 

é utilizada para alcançar metas institucionais que faz com que a educação superior seja mais 
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receptiva aos requisitos da globalização com tendência a uma homogeneização de critérios ou 

standards acadêmicos” (ROQUE NETO, 2010).  

Como corolário de todo esse processo, os resultados das avaliações e os relatórios 

globais finais servem também a propósitos regulatórios. As informações advindas do processo 

avaliativo (interno e externo) servirão de referencial básico para as decisões relacionadas à 

regulação do sistema que obedecem às etapas de autorização e de funcionamento das diversas 

instituições e cursos dos dois países. 

Como síntese das categorias de análise aqui contempladas (sistema Brasil/ Portugal; 

avaliação interna e externa; avaliação educativa e avaliação para regulação) é que todos esses 

elementos que compõem o sistema de avaliação do ensino superior dos dois países guardam 

entre si uma relação de interdependência e cada nível está contribuindo com o outro formando 

um todo integrado, embora cada um deles tenha suas características próprias. 

Estas etapas avaliativas que correspondem a um processo integral e dinâmico estão 

associadas à responsabilidade e compromisso social das instituições do ensino superior de 

cada país, com o reconhecimento da diversidade institucional de cada realidade e os 

resultados finais desse processo avaliativo articulam-se com a etapa da regulação. 

Pelas análises realizadas ao longo desse trabalho, pode-se afirmar que o interesse mais 

recente pela avaliação do ensino superior nos dois países se deve a um crescente impacto e a 

uma relação direta com as exigências da regulação externa por parte dos Estados mas, para 

além disso, a avaliação assume grande potencial de transformação e de melhorias no interior 

das instituições, fortalecendo suas missões e vocações próprias e contribuindo, dessa forma, 

para a qualidade do ensino e, num plano mais abrangente, para a qualidade da educação 

superior nos dois países. 
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10 CONCLUSÕES 

 

 

Apresentam-se a seguir as conclusões mais relevantes, a partir desta pesquisa e 

evidencia-se que estas não representam um estudo acabado, mas, antes de tudo, “uma janela 

para o futuro”, uma contribuição para possibilidades de novos estudos. O desafio da 

comparação aqui assumido não visou a estabelecer dicotomias, encontrando experiências tidas 

como “mais avançadas” ou outras como “mais atrasadas”, mas quis compreender o modo de 

como as duas diferentes práticas avaliativas relacionam-se, configurando determinadas 

concepções de avaliação em cada país e, naturalmente, comparar os dois sistemas de 

avaliação e extrair boas lições e boas práticas que podem inspirar tanto um país quanto o 

outro. 

Procede-se, neste momento, à sistematização das categorias principais de análise a 

partir da perspectiva dos objetivos específicos desta pesquisa, a seguir delineados: 

 

Objetivo 1 – Elaborar um breve histórico da Educação Superior no Brasil e em 

Portugal evidenciando aspectos de sua natureza e especificidades dos dois sistemas 

educacionais. 

 

A visão geral da Educação Superior nos dois países revela desafios. A Educação 

Superior no Brasil tem tido um papel importante na perspectiva de desenvolvimento social e 

econômico do país. Tem havido um grande crescimento de IES e de matrículas, sobretudo até 

2007, e o setor privado tem tido uma participação majoritária neste crescimento, configurando 

um verdadeiro mercado educacional. A explicação desse fenômeno singular no contexto 

mundial está ligada a configuração das políticas da educação brasileira que têm fortalecido a 

privatização da Educação Superior em função da necessidade do país atingir maiores taxas de 

participação nessa área e do não atendimento dessas metas pelo setor público. 

Há uma grande diversificação de IES e cursos no Brasil e coexistem o ensino público 

e privado, havendo uma oferta das duas modalidades de ensino. Neste país há, ao mesmo 

tempo, instituições de pesquisa de ponta, enraizadas na realidade local, mas há também IES 

de baixa qualidade com objetivos estritamente comerciais e atentas apenas ao funcionamento 

do mercado. 
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Em relação à distribuição das IES entre as regiões há no Brasil má distribuição entre 

as regiões do país, conforme foi demonstrado ao longo deste trabalho e a região Sudeste é que 

tem maior participação de Educação Superior em relação às demais regiões. 

Quanto à diversidade da população que tem acesso ao Ensino Superior, as pesquisas 

mostram a participação crescente das classes C e D, mas apesar disso o Brasil ainda tem uma 

percentagem bruta de matrícula no Ensino Superior abaixo dos 15%, o que representa uma 

limitação para o desenvolvimento econômico e social para o país. O Governo tem 

desenvolvido programas de acesso das camadas mais baixas da população na Educação 

Superior sendo os mais importantes o PROUNI, o FIES, o REUNI e a Educação à Distância. 

Em relação à internacionalização da Educação Superior, o Brasil está pressionado a 

mudar profundamente suas práticas e seus modos de inserção na sociedade local, regional, 

nacional e internacional. Apesar de vários protocolos terem sido assinados no sentido de 

valorização dos serviços educacionais na dimensão da cooperação internacional, no âmbito do 

MERCOSUL, ainda é preciso aumentar a mobilidade dos estudantes e professores e, assim, o 

Brasil se aproximar mais das políticas de Ensino Superior adotados por outros países e das 

soluções encontradas, nesse contexto de internacionalização da Educação Superior. A 

dimensão da internacionalização desdobra-se nos moldes usuais de intercâmbios acadêmicos 

e aos poucos se apresenta a formação de redes interuniversitárias como um mecanismo de 

grande aceitação dos países e instituições. 

Em Portugal, apesar de haver universidades de padrões elevados, ancilares da cultura, 

produção e socialização de conhecimentos, cumprindo com suas funções tradicionais de 

formação, existe um grande números de instituições em que os padrões estão bastante abaixo 

em relação aos países com os quais Portugal deseja se comparar. 

Pesquisa, desenvolvimento e inovação são fracos, comparando-se aos outros países 

europeus. O nível de formação de capital humano não é capaz de sustentar níveis de 

crescimento e produtividade que permitam superar as desvantagens em relação aos 

competidores. O fraco desempenho econômico dos últimos anos pode ser colocado em 

relação ao baixo desempenho na formação de capital humano (OCDE, 2006). 

O sistema português é diversificado em termos de tipos de instituições: universidades 

e instituições politécnicas, escolas especializadas e instituições maiores, focadas em diversas 

áreas; coexistência do setor público e privado; houve aprovação de leis de autonomia para 

diminuir o controle do Estado sobre as universidades e politécnicos; o ensino particular e 

cooperativo é regido por legislação e estatuto que podem seguir os planos curriculares e 
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programáticos do ensino público ou podem adotar planos e programas próprios, desde que 

sigam os princípios gerais do sistema educativo. 

Há diferenças significativas em Portugal em termos de estrutura de governança, níveis 

de autonomia, gestão de recursos humanos e acordos de financiamento entre universidades 

públicas e politécnicos públicos. Além disso, em relação à diversidade, diferenciação regional 

e localização, há má distribuição da capacidade de Educação Superior, considerando-se que 

oito universidades públicas estão situadas nas regiões litorâneas do país. 

O acesso a cursos superiores em Portugal é limitado e controlado pelo Governo 

através de um sistema chamado Numerus Clausus. Em Portugal há problemas de equidade no 

acesso ao Ensino Superior e o aumento extraordinário das taxas de participação de jovens de 

18 a 24 anos não foi acompanhado pela presença de jovens de classes menos favorecidas 

(OCDE, 2006). 

 

Objetivo 2 – Descrever as fases do processo de avaliação da Educação Superior 

nos dois países, contextualizando histórica e legalmente suas propostas. 

 

O processo de avaliação das IES no Brasil teve seu impulso na década de 90, com 

implantação do PAIUB, cuja base conceitual foi elaborada pela Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Ainda que algumas IES 

tivessem desenvolvido sistemas internos, nenhuma atividade de caráter nacional tinha sido 

realizada. O programa era opcional e a adesão foi sendo feita aos poucos pelas IES. O foco 

maior era na autoavaliação das instituições, na diferenciação de cada IES e respeito à 

identidade institucional. Era, portanto, uma avaliação de matriz educativa e formativa. 

Em 1996, o Ministro Paulo Renato introduziu o Exame Nacional de Cursos (Provão), 

obrigatório para todos os alunos concluintes dos cursos escolhidos pelo Ministério. O PAIUB 

se configurava como uma avaliação interna, enquanto que a avaliação externa era feita por 

meio do Provão e do processo de Avaliação das Condições de Oferta (ACO) em 1997 e que, 

em 2002, passou a ser chamada de Avaliação das Condições de Ensino (ACE). Em 2003 

havia uma avaliação externa obrigatória realizada pelo Governo Federal e outra interna, cuja 

realização ou não era decidida pela própria IES. O enfoque maior era na fiscalização e no 

controle por parte do Governo em virtude da expansão desordenada de novas IES privadas 

com oferta de ensino de baixa qualidade. Prevalecia uma tendência de avaliação padronizada 

com adoção de critérios uniformes através de um exame igual e obrigatório para todas as IES. 
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Em 2004 foi implantado o SINAES e, em sua concepção e princípios, propõe um 

modelo misto e, de uma avaliação que primava pelo ranqueamento das IES com base no 

Provão, passou-se para uma perspectiva de avaliação com características de globalidade 

constituída por três pilares: a Avaliação Institucional composta pela autoavaliação e avaliação 

externa; a Avaliação dos Cursos de Graduação e Avaliação do Desempenho dos Estudantes. 

O Brasil, com o advento do SINAES, passou a adotar uma avaliação para a educação 

superior que associou avaliação educativa e regulação num mesmo sistema considerando 

também como fundamentos a cultura de avaliação, a autonomia, a responsabilidade das IES e 

a prestação de contas das instituições aos órgãos do Governo. Isso, na prática, tem gerado 

tensões e dificultado a implementação das duas modalidades avaliativas. 

Em Portugal há três etapas/ciclos bem distintos da avaliação da Educação Superior. O 

primeiro ciclo, denominado Experiência-Piloto, teve importante participação do CRUP e da 

FUP na sua concepção e implementação e, portanto, essa primeira experiência surgiu de bases 

universitárias.  

Este primeiro ciclo foi muito importante porque representou o desenvolvimento de um 

processo contínuo e sistemático de avaliação da Educação Superior em Portugal através de 

três pilares: autoavaliação, avaliação externa e relatórios de avaliação externa. Além disso, a 

avaliação dava conta do exercício da autonomia concedida às universidades perante os órgãos 

governamentais e sociedade em geral.  

O segundo ciclo de avaliação em Portugal foi coordenado durante todo o tempo de 

vigência pelo CNAVES. O grande avanço desse segundo ciclo em relação ao primeiro foi a 

inclusão de todo o sistema universitário: universidades públicas e privadas, politécnicos 

públicos e ensino superior particular e cooperativo. Foram avaliados todos os cursos do setor 

público e privado (70% de cursos do público e 30% do privado). 

Apesar dos aspectos positivos deste segundo ciclo, com um grande progresso em 

relação ao primeiro, sobretudo na objetivação dos resultados, na harmonização de critérios, no 

cumprimento mais rigoroso do calendário de avaliação, houve também problemas que deram 

término a este ciclo. As tensões políticas ficaram muito intensas e começou a haver a 

percepção pública que não havia consequências dessa modalidade de avaliação de caráter 

educativo para melhoria da Educação Superior no país. 

Inicia-se um terceiro ciclo de avaliação em Portugal (2007 até os dias atuais) com a 

criação de uma Agência de Avaliação e Acreditação da Educação Superior com o objetivo de 

se ter uma dinâmica mais completa da realidade da Educação Superior em Portugal, incluindo 
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processos de avaliação e acreditação de cursos e tudo isso com vistas a se tomarem decisões 

concretas pelos órgãos de regulação em relação à qualidade dos cursos ofertados. 

Estas mudanças ocorreram diante da necessidade de uma reforma universitária em 

Portugal, dentro do processo de construção de um país articulado, em estreita cooperação, 

com os demais países da Europa, alargando a base do Ensino Superior português com maior 

aproximação das redes científicas em nível internacional. 

 

Objetivo 3 – Caracterizar o sistema atual de avaliação da Educação Superior dos 

dois países identificando aspectos ligados à concepção e principais componentes 

avaliativos que integram os dois sistemas. 

 

No Brasil o sistema atual SINAES iniciou em 2004, após ter sido desencadeado um 

amplo processo de discussão sobre avaliação da Educação Superior no Brasil. A proposta era 

de ser um sistema de avaliação amplo, integrado e integrador que envolvesse as IES na sua 

globalidade e que garantisse informações e análises da totalidade da Educação Superior 

permitindo, assim, que políticas educativas fossem instaladas tanto em âmbito institucional 

quanto em nível nacional pelos órgãos pertinentes. 

O SINAES representou um grande avanço em relação ao que tinha acontecido antes, 

recuperando o caráter educativo do PAIUB e, simultaneamente, o caráter regulador do Provão 

permitindo que se obtenha um processo avaliativo amplo no objetivo de buscar evidenciar o 

que é preciso mudar e o que é preciso fortalecer e ampliar para obtenção do sucesso 

relacionado à qualidade da educação superior.  

Como forma de atingir concretamente as IES na sua totalidade, o SINAES possui três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes. Salienta-se que este modelo de avaliação tem como base conceitual inicial a 

avaliação institucional que compreende a avaliação externa e a avaliação interna, 

principalmente através de seu componente central, a autoavaliação. 

O primeiro eixo, a avaliação das instituições, tem como objetivo principal verificar 

como as IES são constituídas, qual a sua capacidade de atendimento à comunidade acadêmica. 

E neste eixo está incluído o processo de autoavaliação que busca o autoconhecimento, a 

construção de uma cultura da avaliação na instituição, além de permitir que as IES se 

preparem para as diversas avaliações externas a que são submetidas. O processo de 

autoavaliação, que está atualmente sendo desenvolvido nas IES, sugere a busca de 

informações sobre as dez dimensões constantes no instrumento para examiná-las e analisá-las 
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no interior das instituições, com a participação dos seus atores, guiados pelas CPAs. Pretende-

se, assim, envolver na autoavaliação a comunidade acadêmica para comprometê-la nas 

descobertas, de forma participativa, com a finalidade de melhorar ou reforçar aspectos que 

sejam relevantes para as IES. 

O segundo eixo se refere à avaliação dos cursos de graduação. Esta é uma prática que 

já vinha sendo desenvolvida no sistema anterior; no entanto, para atender aos princípios do 

SINAES, a avaliação dos cursos adquiriu novas características, consistindo numa avaliação 

externa de especialistas para avaliar cursos de áreas afins aos quais se junta um avaliador 

institucional. É muito importante a capacitação contínua desses avaliadores externos de modo 

a assegurar não só o cumprimento de critérios padronizados através da utilização de 

formulários eletrônicos, mas, principalmente, a melhoria da qualidade da Educação Superior 

oferecida no país. 

O terceiro e último eixo do SINAES compreende uma das participações mais 

importantes neste novo contexto de avaliação – a dos estudantes. Inclusive pode-se dizer que 

este elemento é um grande diferencial no sistema porque permite uma coleta rica de 

informações de tal forma a possibilitar às IES a realização de debates e modificações nas 

questões acadêmicas com base em informações consistentes. O principal instrumento de 

avaliação junto aos alunos chama-se ENADE. 

De acordo com a legislação vigente e com as diretrizes curriculares para os cursos de 

graduação, o ENADE avalia o desempenho de competências e habilidades ao longo da 

trajetória vivenciada pelos alunos em cada curso, ainda que vinculado ao domínio de 

conhecimentos, saberes e práticas próprias da área profissional. A prova possui características 

bastante diferenciadas e sua ênfase recai sobre as expectativas em relação ao perfil 

profissional que se deseja formar em cada curso. 

O ENADE tem um importante papel no novo ciclo avaliativo, tanto no processo de 

avaliação institucional, fornecendo subsídios para que as IES alimentem a dinâmica de 

autoavaliação, quanto na formulação de políticas públicas para o sistema da Educação 

Superior do país. 

A partir de 2007, apesar da avaliação institucional continuar sendo o objetivo principal 

e global, há uma mudança de enfoque onde o ENADE assume o papel preponderante nesse 

processo, considerando a necessidade que passou a existir em relação a uma maior 

objetivação da avaliação (introdução do CPC e IGC). Nesse sentido a criação da CTAA teve 

papel fundamental para resolver problemas de discrepância entre os resultados das visitas das 

comissões e as informações advindas do ENADE. A diferenciação de critérios avaliativos 
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levando em conta a realidade específica de cada IES passou para uma padronização de 

critérios e cumprimento de requisitos mínimos por parte das instituições públicas e privadas, 

integrantes do sistema nacional.  

Em Portugal, o sistema atual de avaliação da Educação Superior iniciou, a partir de 

2007, através de uma terceira fase ou terceiro ciclo da avaliação da Educação Superior, com a 

extinção do CNAVES e criação de uma Agência de Acreditação e Avaliação, denominada 

A3ES, como já foi referido. 

Assiste-se em Portugal, a partir desse momento, à passagem de um sistema marcado 

pela autoavaliação para um sistema caracterizado pela heteroavaliação dos estabelecimentos 

de Ensino Superior, manifestando-se o respectivo caráter heterônomo, quer em relação à 

iniciativa de maior abertura dos procedimentos de avaliação, que deixa de pertencer 

prioritariamente aos estabelecimentos de ensino, quer em relação à responsabilidade pelos 

resultados da avaliação, os quais seguem também um caráter externo. É à luz desta mudança 

de enfoque que surge a necessidade de criação de uma agência independente de garantia de 

qualidade do Ensino Superior com absoluta exterioridade, quer face aos interesses das 

entidades avaliadas, quer face ao Governo. 

O traço essencial deste organismo é essa independência face às instituições e ao poder 

político e essa forma de organização de entidades responsáveis pela acreditação e pela 

avaliação da qualidade de Ensino Superior já foi posta em prática, com êxito, em inúmeros 

países europeus. Independência não significa, no entanto, distanciamento da agência face aos 

interesses envolvidos na garantia da qualidade do Ensino Superior; ela é independente no 

exercício de suas funções sem prejuízo dos princípios orientadores fixados pelo Estado 

através dos seus órgãos próprios. Há obrigatoriedade de todos os estabelecimentos de Ensino 

Superior passarem pelos procedimentos de avaliação e acreditação (Decreto 74/2006), ou da 

sua iniciativa ou da iniciativa da agência.  

A agência A3ES, instituída por recomendação da ENQA, além da avaliação e 

acreditação de instituições e cursos de graduação e pós-graduação, é também responsável pela 

garantia da qualidade do sistema de ensino e pela inserção de Portugal no sistema europeu de 

qualidade do ensino superior. A crítica que se fazia ao sistema anterior é que o CNAVES não 

funcionava de acordo com os Standards and Guidelines, bem como a falta de suficiente 

eficiência e consistência operacional e a falta de consequências, já que nenhum curso havia 

sido fechado como consequência das avaliações. 

O processo de acreditação por parte de uma agência nacional, a A3ES baseia-se na 

obrigatoriedade de cumprimento de indicadores de qualidade por parte das instituições de 
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ensino. Uma vez definidos os critérios- base, os Standards-base ou as condições mínimas, os 

cursos são ou não acreditados. Nenhum curso pode funcionar sem a acreditação dada pela 

Agência. Avaliação e acreditação têm objetivos diferentes, mas são complementares e 

indissociáveis: avaliação visa à promoção da qualidade do ensino, investigação, ação cultural 

e ação no meio exterior desenvolvido pelas instituições; enquanto que a acreditação visa o 

cumprimento dos requisitos mínimos que conduzem ao reconhecimento oficial das 

instituições e cursos avaliados. A avaliação de qualidade é responsabilidade, em primeiro 

lugar, das próprias IES e foi essa a posição sempre assumida pelas universidades desde 1993, 

o que corresponde ao que está expresso nos Standards and Guidelines. Ao enfatizar a 

autoavaliação, as universidades portuguesas se anteciparam ao consenso que veio a ser 

construído na Europa, a partir da década de 90, embora tenha havido, mais recentemente, uma 

mudança de ênfase com enfoque maior na avaliação externa, como já foi referido. 

A avaliação externa, realizada pelas CAEs designadas pela Agência de Avaliação e 

Acreditação, visa a garantia de qualidade e a validação dos mecanismos internos de garantia 

de qualidade (auditoria) expressos em recomendações e da acreditação expressa em três 

gradações: acreditado, acreditado condicionalmente e não acreditado. 

A A3ES se empenhou na construção e melhoria dos instrumentos para o processo de 

acreditação e na análise dos processos recebidos no lançamento dos primeiros procedimentos 

de avaliação/acreditação formal que incidirão sobre os ciclos de estudos e que, na sequência 

de avaliação preliminar, não tiveram produzido evidência suficiente do cumprimento dos 

padrões mínimos de qualidade. A agência iniciou com os organismos representativos das IES 

sobre os indicadores de desempenho a serem utilizados nos processos de 

avaliação/acreditação dos cursos e a discussão sobre as modalidades de participação dos 

estudantes nos processos de avaliação e acreditação. A utilização de indicadores de 

desempenho e não de mecanismos de julgamento são estratégias diretamente ligadas à 

qualidade do Ensino Superior, constituindo tarefa urgente e que passa a constituir uma das 

preocupações da agência no futuro. 

Dentro do panorama europeu, incluindo Portugal, há, portanto, uma mudança 

substancial dos processos de avaliação da Educação Superior. A agência assume o princípio 

que a responsabilidade pela qualidade do ensino cabe, antes de mais nada, a cada instituição, 

mas é necessário que se realizem auditorias contínuas e sistemáticas dos procedimentos 

internos, tendo em vista a acreditação e certificação de cursos e instituições e após tudo isso a 

formalização dos atos regulatórios por parte dos órgãos do governo. 
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Objetivo 4 – Elaborar um quadro síntese e examinar as diferenças e semelhanças 

existentes entre os dois sistemas nacionais de avaliação, considerando as dimensões e 

categorias de análise selecionadas (sistema Brasil/Portugal, modelo de avaliação interna 

e externa). 

 

Apresenta-se, a seguir, o quadro síntese comparativo (Quadro 8) das principais 

características dos dois sistemas de avaliação do ensino superior (Brasil/ Portugal), pontos que 

aproximam os dois sistemas de avaliação e aqueles que são antagônicos. Procurou-se fazer uma 

correlação de cada categoria de análise de “per si” examinando pontos comuns e pontos que se 

diferenciam, mas seguindo um ordenamento e uma seqüência lógica e integrada entre os 

elementos. 

 

Categorias Brasil/Portugal 

Semelhanças 

Brasil/Portugal 

Diferenças 

1ª categoria 

 

Sistema 

Brasil/ 

Portugal 

 

 

 

- Realização de tentativas 

anteriores para implantação de 

um sistema de Avaliação da 

Educação Superior (PAIUB/ 

Brasil e Experiência-Piloto/ 

Portugal) até chegarem aos 

modelos atuais. 

 

 

 

 

- Tanto em um país quanto em 

outro esses movimentos iniciais 

surgiram das bases universitárias 

(FUP e CRUP de Portugal e 

ANDIFES e CRUB no Brasil). 

 

 

 

 

- Essas experiências iniciais no 

Brasil e em Portugal não se 

consolidaram como sistemas 

nacionais de avaliação porque, 

em ambas as realidades, não 

houve condições de articulação e 

implementação de todos os 

componentes integrantes do 

 

- O CRUB e o CRUP desempenharam 

papel diferenciado. Enquanto em Portugal 

esse Conselho teve papel político decisivo 

na implantação de um Sistema Nacional, no 

Brasil, esse Conselho passou a ser um órgão 

representativo apenas das universidades 

privadas e não conseguiu exercer nenhuma 

influência política, prevalecendo o modelo 

proposto pelo Governo. 

 

- No Brasil houve ainda outra tentativa de 

formulação de uma política de avaliação 

como sistema através do ENC, Provão, já 

orientada com base em políticas estatais e 

governamentais, e de uma maior 

necessidade de regulação, considerando a 

expansão desordenada do sistema.  

 

- No Brasil, o problema estava no caráter 

voluntário de adesão das IES ao sistema, 

o que fazia com que muitas instituições 

não participassem do processo. Além 

disso, a ênfase era dada à avaliação 

institucional interna e à avaliação do 

desempenho dos estudantes.  

- Em Portugal a experiência-piloto seguiu 

o modelo avaliação interna e avaliação 

externa, mas só participaram nessa fase 

as universidades públicas e a 

Universidade Católica, ficando de fora o 
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processo de avaliação.  

 

__________________________ 

 

ensino politécnico público e as 

instituições privadas. 

_________________________________ 

 

1ª categoria 

 

Sistema 

Brasil/ 

Portugal 

 

- Criação de um Sistema 

Nacional de Avaliação de 

Educação Superior integrando: 

instituições e cursos, avaliação 

interna e avaliação externa, 

ensino superior público e 

privado. 

 

 

- Criação de órgãos (Conselhos, 

Comissões e Associações) para o 

acompanhamento, coordenação 

e supervisão do sistema de 

avaliação do conjunto das IES, 

públicas e privadas. 

 

- No Brasil a gestão do sistema é 

feita pelos seguintes atores: 

CONAES (Coordenação), INEP 

(Execução), CTAA 

(Acompanhamento), CPA 

(Gestão local). 

 

 

 

 

- Em Portugal havia o CNAVES 

até 2007 com objetivo de 

coordenar e integrar todo o 

sistema e, a partir desse ano, foi 

substituído pela Agência de 

Avaliação e Acreditação (A3ES) 

instituída na seqüência de uma 

avaliação do sistema pela 

ENQA. A Agência coordena e 

executa todas as etapas de 

avaliação e acreditação e conta 

com o apoio dos órgãos e 

conselhos representativos 

(CRUP, CCISP e APESP) junto 

com o Conselho Consultivo e a 

DGES. 

__________________________ 

 

- No Brasil o SINAES, além das outras 

dimensões, prevê a Avaliação de 

Desempenho dos Estudantes, o ENADE, 

como componente constitutivo da 

avaliação dos cursos do Sistema de 

Avaliação Nacional. Os resultados do 

ENADE, no seu conjunto, alimentam a 

avaliação de cursos que, por sua vez, no 

seu conjunto, alimentam a avaliação 

institucional. O sistema português dá 

ênfase aos próprios cursos, iniciando pela 

autoavaliação dos cursos, depois 

avaliação externa dos cursos que leva à 

avaliação institucional, mas não há um 

mecanismo que faça uma análise 

estratégica de cada instituição como 

entidade organizacional. 

 

- Não há em Portugal avaliação do 

desempenho dos estudantes no contexto 

nacional do sistema de avaliação. Essa 

avaliação é parte da avaliação dos cursos 

no momento da visita in loco e está 

associada às orientações de Bolonha 

dentro da proposta de mobilidade e 

equivalência na Comunidade Europeia. O 

único exame nacional que existe é o 

Exame de Ingresso dos Estudantes ao 

Ensino Superior realizado ao final do 

ensino secundário (o correspondente no 

Brasil ao Ensino Médio). 

 

- O Brasil ainda apresenta um problema 

de globalidade do sistema, considerando 

que as IES estaduais ainda estão fora do 

processo de avaliação, embora haja 

indicação de que esse quadro está 

mudando com assinaturas recentes de 

acordos entre o SINAES e os Conselhos 

Estaduais Em Portugal todas as IES estão 

inseridas nesse processo, inclusive as 

politécnicas públicas e privadas. 

_________________________________ 
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1ª categoria 

 

Sistema 

Brasil/ 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

- Criação de Programas para 

integração da área da educação e 

avaliação do Brasil e de 

Portugal, com outros países, em 

um contexto da 

internacionalização da Educação 

Superior. 

Os sistemas de avaliação dos 

dois países estão condicionados 

a uma dependência 

internacional. 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

- Avaliação da Educação 

Superior baseada em ciclos 

avaliativos com caráter 

sistemático e abrangente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 

- Em Portugal há uma articulação forte do 

Estado com os demais países da UE face 

à lógica competitiva do Processo de 

Bolonha, à adoção de um sistema de 

créditos transferíveis (ECTS) e aos 

compromissos assumidos pelos Estados-

Membros. 

O Brasil mantém frágil articulação 

externa no nível do Mercosul, com vistas 

à formação do sistema de Ensino 

Superior para a região, e ainda sem 

resultados concretos, considerando que 

não há aproveitamento de estudos, nem 

mobilidade acadêmica entre os docentes e 

discentes, nem um sistema de créditos 

transferíveis, como na Europa. Há apenas 

a criação de sistemas de acreditação 

regionais, a exemplo do MEXA e do 

ARCU-SUR ainda com a participação 

reduzida dos países membros. 

_________________________________ 

- O Brasil não conseguiu colocar em 

prática os ciclos avaliativos e encontra-se 

em grande atraso no cumprimento do 

calendário previsto em lei. As 

dificuldades técnicas de operacionalizar o 

sistema de avaliação têm sido grandes, 

considerando as dimensões continentais 

do país, a expansão crescente das IES e 

cursos pela via privada, o sistema 

federativo formado por Estados e 

Municípios de governo próprio e as 

fragilidades estruturais do INEP e da 

CONAES tanto físicas quanto de recursos 

humanos, além da participação voluntária 

dos membros da CONAES.    

 

- Em Portugal, os ciclos avaliativos 

planejados foram concluídos, com 

adequações e correções do 2º ciclo em 

relação ao 1º ciclo. O país tem dimensões 

muito menores, o poder político é 

centralizado (não federativo) e a Agência 

de avaliação e acreditação assim como o 

Ministério de Ensino Superior têm 

melhor estrutura e melhores condições de 

funcionamento. 

_________________________________ 
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1ª categoria 

 

Sistema 

Brasil/ 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Articulação de avaliação 

educativa com a avaliação para 

fins de regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exigência de requisitos ou 

padrões mínimos para obter a 

aprovação do funcionamento das 

IES e cursos adequando-os às 

necessidades da sociedade. 

 

 

__________________________ 

 

 

 

- Há mais clareza em Portugal em relação 

ao papel da avaliação e da regulação. A 

primeira é referencial básico para a 

segunda, mas as duas guardam entre si 

uma relação de independência e, ao 

mesmo tempo, de complementaridade.  

 

 

- A coordenação do processo de 

avaliação ficou com CNAVES (até 2007) 

e no momento atual é a Agência de 

Acreditação A3ES que faz avaliação e 

acreditação dos cursos e que tem total 

autonomia operacional. O MCTES e o 

CNE são os órgãos responsáveis pela 

regulação. 

 

 

- No Brasil, pelo fato de ser o SINAES 

um sistema misto, tem havido mais 

dificuldade de separar as funções de 

avaliação e as de regulação.  O Brasil se 

identifica mais com o modelo de controle 

Estatal e, nas últimas décadas, os 

processos avaliativos nascem de políticas 

estatais e governamentais e de uma 

necessidade de regulação, considerando a 

expansão desordenada do setor privado. 

A coordenação do processo de avaliação 

é da responsabilidade da CONAES e a 

regulação é da responsabilidade da 

SESU, SETEC, SEED (INEP) embora 

estes órgãos estejam interligados e 

funcionam todos sob a coordenação da 

CONAES. 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

1ª categoria 

 

Sistema 

Brasil/ 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Preocupação em realizar 

avaliação e visitas, 

prioritariamente, de IES e cursos 

que apresentem indicadores 

menos favoráveis ou 

discrepâncias entre os relatórios 

da avaliação e os registros dos 

órgãos de regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Em Portugal houve a passagem do 

modelo de controle estatal para o de 

supervisão estatal. O Governo 

supervisiona de perto as entradas de 

novas instituições no sistema; as 

instituições públicas são autorizadas a 

funcionar por um ato do Governo e para 

as IES privadas o Ministério assegura o 

cumprimento dos requisitos legais, 

financeiros, de capacidade e oferta de 

cursos. Uma vez estabelecidas, as 

instituições sejam elas públicas ou 

privadas, ficam livres para determinar 

suas missões e estratégias dentro do 

quadro binário (universidades e 

politécnicas), mas ficam sujeitas às 

condições de que todos os novos ciclos 

de estudos (cursos) precisam de 

aprovação prévia da Agência. 

 

- Com a criação da Agência de Avaliação 

e Acreditação, em Portugal é feita 

acreditação prévia de novos ciclos de 

estudos e acreditação dos ciclos de 

estudos em funcionamento. Numa fase 

inicial é dada prioridade à avaliação dos 

cursos em funcionamento que apresentem 

indicadores desfavoráveis, mas todos são 

avaliados. Os resultados desse exercício 

darão lugar a “Acreditação por um 

período de 05 anos”, “Acreditação 

condicional por um período inferior a 03 

anos” ou “Não Acreditação”. 

 

- No Brasil não há processos de 

acreditação de cursos. Há avaliação de 

cursos, de estudantes e de IES. A partir 

das dificuldades do cumprimento do ciclo 

avaliativo (2007), a prioridade das visitas 

também tomou como base indicadores de 

desempenho menos favoráveis dos 

cursos, com base no CPC, mas a 

diferença é que nem todos os cursos 

foram visitados in loco, diferentemente 

de Portugal. 

 

 



249 

 

1ª categoria 

 

Sistema 

Brasil/ 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

- A autonomia das IES no seu 

dia-a-dia e a liberdade de ação é 

condição indispensável para um 

trabalho competente e 

consistente, mas essa autonomia 

só se justifica como uma forma 

adicional de comprometer, e não 

de isolar, a universidade com a 

sociedade. 

 

- Essa dificuldade está relacionada, além 

do tamanho diferenciado dos dois países 

e do sistema de governo, como foi 

referido, à expansão da Educação 

Superior que é muito maior no Brasil. 

Neste país, 90% do total das IES são 

privadas, assim como 70% do total de 

matrículas estão no Ensino Superior 

privado e, em Portugal, o Ensino 

Superior público (universitário e 

politécnico) é responsável por 71,5% do 

número de inscritos no Ensino Superior. 

 

_________________________________ 

 

 

Em Portugal, o grau de autonomia 

concedida às instituições é maior do que 

no Brasil, considerando que o setor 

público ainda tem um papel muito mais 

relevante na constituição do sistema 

como um todo, tornando o processo de 

avaliação da qualidade pelas instituições 

muito mais rico. No Brasil o maior poder 

de decisão está concentrado no Ministério 

da Educação e não nas instituições. O 

mecanismo utilizado concede 

aprioristicamente maior autonomia às 

universidades públicas federais e, em 

relação às particulares, a lógica utilizada 

é que primeiro as instituições precisam 

mostrar que são capazes de oferecer um 

serviço de qualidade à sociedade,e só 

depois disso é que serão merecedoras de 

uma autonomia que será concedida à 

posteriori. 

 

 

 

 

 

2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

 

- A avaliação interna tem como 

finalidades educativas: 

 promover a melhora da 

qualidade do Ensino 

Superior;  

 promover o desenvolvimento 

institucional: de cursos, 

docentes, funcionários e 

 

 

- Em Portugal ocorreu uma evolução no 

sentido de se desenvolver uma legislação 

específica para as universidades, o que 

torna os processos de autoavaliação mais 

efetivos e com maior nível de 

participação interna da comunidade, 

levando a uma maior clareza em relação 
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estudantes; 

 sanear as dificuldades 

identificadas nas IES e nos 

cursos, com base no feedback 

de seus principais resultados; 

 incentivar as IES a 

desenvolverem, de forma 

autônoma, a avaliação 

institucional e a gestão 

universitária; 

 fixar diálogo com a 

comunidade acadêmica e com 

a sociedade em geral. 

 

- Enfatizar mais os processos do 

que os resultados. 

 

 

- Construir uma avaliação sobre 

valores com indicadores 

públicos conhecidos pelas IES e 

assegurando autonomia 

operacional das Comissões 

internas que coordenam todo o 

processo no nível das IES.  

 

 

- Entender a avaliação como 

ferramenta de gestão servindo de 

base para o planejamento 

estratégico das IES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

às finalidades e objetivos desta 

perspectiva de avaliação. 

 

 

 

- No Brasil há legislações (a Constituição 

e a LDB) que garantem uma certa 

autonomia universitária, no entanto, na 

prática, há um excesso de regulações que 

restringem a liberdade de ação das IES e, 

portanto, dificultam o atingimento dos 

processos de avaliação educativa. 

 

 

- Em Portugal tem-se dado mais ênfase à 

avaliação interna e a qualidade 

transformou-se no mote político do 

Ensino Superior, considerando que a 

questão da quantidade já estava resolvida 

com a passagem para o Ensino Superior 

de massa e a incorporação de cerca de 

50% de jovens entre 18 e 24 anos no 

Ensino Superior. Sendo assim, tem 

havido maior participação da comunidade 

universitária nos processos qualitativos 

de avaliação, embora esta ênfase tenha 

sido mudada com a criação da A3ES.  

 

 

- O Brasil, apesar da expansão no setor 

privado, ainda precisa conciliar o 

binômio quantidade x qualidade, precisa 

aumentar o percentual atual de 13,8% de 

jovens de 18 a 24 anos no Ensino 

Superior e esse duplo desafio torna mais 

difícil a manutenção da avaliação da 

qualidade interna, numa perspectiva de 

responsabilização das próprias 

instituições. 

 

_________________________________ 
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2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

 

 

 

 

- A autoavaliação é realizada 

pela comunidade interna via 

comissões próprias, mediante 

instrumentos orientadores 

específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

- Esses instrumentos seguem um 

modelo com visão integrada, 

abrangente e sistemática e foram 

construídos a partir de padrões 

mínimos de qualidade. Esses 

padrões referem-se às 

perspectivas pedagógicas e 

científicas dos cursos, à 

responsabilidade social da IES, à 

política de pessoal e a aspectos 

de infraestrutura de IES e cursos. 

 

 

 

 

 

 

- A avaliação interna é entendida 

como um instrumento, uma 

ferramenta de gestão e serve de 

base para o planejamento 

estratégico das IES, autogestão e 

responsabilização da própria 

instituição perante a sociedade, 

na busca de salvaguardar sua 

identidade e autonomia. 

 

 

 

 

__________________________ 

 

- Em Portugal há diferenças em relação 

ao instrumento de avaliação interna 

porque, embora a IES e os cursos sejam 

avaliados o foco principal é nos cursos. 

Há um instrumento chamado Guião para 

a autoavaliação de ciclos de estudos em 

funcionamento (ensino universitário) e 

outro Guião para autoavaliação de ciclos 

de estudos em funcionamento (ensino 

politécnico). 

 

- Ao recair sobre a autoavaliação dos 

cursos a sua qualidade e responsabilização 

(enquanto a IES é preservada), Portugal 

evidencia uma forte tendência para o 

atendimento às necessidades da sociedade 

em contextos históricos, sociais 

específicos. Esse enfoque também já é 

percebido no Brasil, nas últimas décadas, 

embora permaneça a ideia de que o Ensino 

Superior (e não necessariamente o curso 

superior) ao representar mais anos de 

estudo é assegurador de maior realização 

pessoal e profissional. 

 

- O instrumento de avaliação em Portugal 

é, portanto, específico para os cursos e é 

estruturado em dimensões relativas aos 

aspectos organizativos, administrativos e 

pedagógicos dos cursos. Não existe ainda 

instrumento específico para as IES.  

 

- No Brasil as IES tem autonomia para 

elaborarem seus instrumentos de 

autoavaliação desde que sejam estruturados 

sobre as dez dimensões do SINAES. Este 

instrumento refere-se mais a autoavaliação 

institucional do que aos próprios cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

_________________________________ 
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2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

- O uso dos resultados da 

avaliação está relacionado, num 

primeiro momento, a uma certa 

tendência para que as IES tenham 

consciência de que há aspectos 

que precisam ser melhorados e, 

portanto, criou-se uma certa 

cultura de avaliação com alguns 

aspectos positivos nas IES.  

 

- Há uma relação do uso dos 

resultados da avaliação interna 

com o fortalecimento da 

autonomia institucional, embora 

seja diferente o grau de 

autonomia que os governos 

concedem às IES de cada país.  

 

- A Avaliação interna de matriz 

educativa/ formativa não tem 

alterado os rumos institucionais e 

muito menos os aspectos ligados 

às questões pedagógicas dos 

cursos.  

__________________________ 

 

 

 

- Em Portugal, além dos resultados da 

autoavaliação não gerarem grande 

impacto, há dificuldades na circulação de 

informações que têm prejudicado a 

credibilidade da avaliação que se realiza 

no interior das instituições. 

 

 

- No Brasil os relatórios têm fraca 

objetividade, enfatizam aspectos 

administrativos e burocráticos em 

detrimento dos aspectos pedagógicos e 

não há participação efetiva dos órgãos 

acadêmicos internos. 

 

 

- O uso dos resultados da autoavaliação 

pelos órgãos do Governo em Portugal 

não tem tido impacto e não tem sido 

levado em conta pelos órgãos de 

regulação, diferentemente do Brasil em 

que há um forte sistema de regulação. 

_________________________________ 

 

 

2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

- A avaliação externa tem nos 

dois países importante 

finalidade de certificar e validar 

os relatórios da avaliação interna 

e é vista também na ótica da 

prestação de contas 

(accounntability) à sociedade 

daquilo que as instituições fazem 

e de como usam os recursos 

públicos. 

 

- A avaliação externa é assumida 

por comissões especializadas e é 

vista como etapa complementar 

à avaliação interna. 

 

- Além disso, a avaliação 

externa, além do vínculo com a 

qualidade interna, serve de 

referencial básico para a 

regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Em Portugal ainda há uma certa 

dificuldade prática de aceitação por parte 

das IES ao processo da avaliação sob a 

ótica da accountability. Nesse país, a 

partir da A3ES na constituição da 

avaliação externa, há participação 

obrigatória de especialistas estrangeiros 

(peritos) para dar mais credibilidade ao 

processo. No Brasil há mais aceitação da  

accountability e os avaliadores externos 

são todos integrantes de instituições 

brasileiras. 

 

 

 



253 

 

2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

- Dada a importância desta etapa 

avaliativa é salientado nos dois 

países a necessidade de 

capacitação contínua dos 

avaliadores externos como 

condição indispensável para o 

cumprimento dessa modalidade 

de avaliação. 

 

 

 

- Há nos dois países um 

reconhecimento da importância 

da responsabilização e 

fiscalização do Estado sobre o 

Ensino Superior com o objetivo 

de depuração do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nos dois países a regulação 

está vinculada aos preceitos 

legais que explicitam que a 

Educação Superior deve 

funcionar mediante autorização 

do poder público. O sentido é de 

estabelecer o funcionamento 

equilibrado do sistema 

contribuindo para a sua 

estabilidade e perenidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

- No Brasil o BASIS encontra-se em 

reestruturação e a avaliação interna, 

através das CPAs, vem apresentado 

problema em muitas IES. 

 

 

- No Brasil a relação entre avaliação e 

regulação tem sido muito difícil de 

compreensão em função de o SINAES 

ser um sistema misto e coexistirem essas 

duas modalidades de avaliação em um 

mesmo sistema. 

 

 

- A avaliação para fins de regulação no 

Brasil tem como finalidade tomar 

decisões concretas em relação à 

autorização, reconhecimento e renovação 

do reconhecimento dos cursos e ao 

credenciamento e recredenciamento das 

IES. 

 

- Em Portugal essa finalidade está associada 

ao registro de novos ciclos de estudos 

(cursos), à renovação ou revogação dos 

cursos em funcionamento.  

 

- Em Portugal há maior clareza entre 

avaliação para fins de promoção da 

qualidade e avaliação para regulação. Os 

sistemas de avaliação adotados até o 

momento em Portugal valorizam e 

priorizam o processo de avaliação 

interna, no sentido de que as instituições 

tenham condições de se autogovernarem 

e possam administrar sua vida cotidiana 

com autonomia e responsabilidade. Mas 

há também uma tendência mais recente (a 

partir de 2007) que valoriza a acreditação 

de cursos pela agência e regulação pelo 

Estado, havendo uma cobrança da 

comunidade acadêmica para que os 

órgãos de regulação sejam mais enérgicos 

e possam tomar decisões rigorosas sobre 

cursos e IES que não atendem aos 

padrões internacionais de qualidade.  

 

 

_________________________________ 
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2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

- Os instrumentos de avaliação 

externa são uma realidade nos dois 

países e tem havido alterações 

constantes desses instrumentos 

com o objetivo de adaptá-los a 

uma realidade dinâmica e em 

constantes mudanças. 

 

- Os fundamentos para a 

elaboração dos instrumentos de 

avaliação externa em ambos os 

países são baseados nas dimensões 

curriculares nacionais e nas 

determinações do Ministério da 

Educação dos respectivos países. 

No Brasil esses instrumentos são 

elaborados de forma conjunta pela 

CONAES, DAES e INEP e em 

Portugal pela A3ES. 

 

- Tanto numa realidade quanto 

noutra o instrumento é composto 

por indicadores e critérios 

referenciais mínimos de 

qualidade,  baseados nas 

características principais de uma 

instituição universitária ligadas, 

principalmente, ao 

desenvolvimento do ensino x 

pesquisa x extensão, à 

infraestrutura da instituição e 

dos cursos, à qualificação do 

pessoal docente, assim como sua 

produção científica.  

 

- Há distinção entre os 

instrumentos de avaliação e de 

regulação e dentro dos 

instrumentos de avaliação há 

distinção entre o instrumento 

usado para os cursos de graduação 

e para os cursos tecnológicos.  

 

- Ênfase nos aspectos técnicos 

da avaliação: elaboração de 

dados quantitativos confiáveis, 

gerados pelos instrumentos em 

permanente modificação, com 

vistas à sua melhoria. 

__________________________ 

 

 

- O Brasil possui vários instrumentos de 

avaliação, sendo um para as IES, outro 

para os estudantes e diversos 

instrumentos para os cursos de acordo 

com suas especificidades (graduação, 

tecnológico e EAD), além de um 

instrumento específico para os cursos de 

graduação, de Direito e de Medicina. 

 

- Em Portugal não há instrumento 

específico para avaliação das IES nem 

dos alunos, no contexto do sistema de 

avaliação global. Todos os instrumentos 

são para avaliação e acreditação de 

cursos. Assim, tem-se hoje, em Portugal, 

dois guiões de acreditação prévia, um 

para pedidos de novos cursos (ciclos de 

estudos) e outro para elaboração de 

relatório de avaliação/ acreditação dos 

novos cursos, abrangendo nos dois casos 

o ensino universitário e o ensino 

politécnico: dois guiões de autoavaliação 

de cursos em funcionamento um para o 

ensino universitário e outro para o ensino 

politécnico; e dois guiões de avaliação e 

acreditação de ciclos de estudos em 

funcionamento, um para o ensino 

universitário e outro para o ensino 

politécnico. 

 

- O peso da avaliação em Portugal, 

abrangendo essencialmente os cursos, é 

maior e de maior complexidade e, em 

relação aos instrumentos, verificou-se a 

existência de indicadores que o Brasil 

não utiliza, como adequabilidade do 

curso, empregabilidade dos formandos, 

perfil dos estudantes, ingressos e 

egressos, comparação dos cursos com 

outros de referência de Ensino Superior, 

com o mesmo foco de objetivos, 

estruturação, duração e metodologias de 

ensino. 

 

 

 

 

_________________________________ 
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2ª categoria 

 

Modelo de 

avaliação 

interna e 

externa 

 

 

- Em relação ao uso dos 

resultados da avaliação externa, 

após elaboração dos relatórios da 

avaliação externa e, em caso de 

resultados negativos, esses 

relatórios são enviados 

novamente para as IES para que 

elas tenham oportunidade de 

fazer pedido de reconsideração. 

Esse aspectos é visto nos dois 

países como um aspecto 

educativo da avaliação externa. 

 

 - Há indicações nos dois países 

em relação à resistência que as 

pessoas dos vários níveis da 

Educação Superior têm à 

avaliação e seus resultados e, 

novamente, essa resistência está 

associada ao medo da perda de 

autonomia das instituições, 

principalmente dos docentes 

para desenvolverem suas 

atividades. 

 

 

 

 

 

- Em relação ao uso dos resultados da 

avaliação externa em Portugal há uma 

acusação que o Ministério de Educação 

nada fez e nada mudou e não há 

mecanismos de follow-up por parte dos 

órgãos do Governo.  

A possibilidade de haver uma ligação dos 

resultados da avaliação externa com o 

financiamento público foi também 

evidenciado em Portugal, mas nada disso 

ocorreu até 2007.  

 

 

 

- No Brasil a possibilidade de haver 

ligação dos resultados da avaliação 

externa com o financiamento é sempre 

referida, sendo necessários, no entanto, 

estudos mais específicos sobre esse tema.  

 

Quadro 8 – Síntese comparativa dos sistemas de avaliação Brasil e Portugal 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

 

Objetivo 5 – Fazer reflexões sobre as duas tendências internacionais de avaliação, 

homogeneização x diferenciação contidas nos dois sistemas e propor alguns desafios e 

lições que podem ser extraídas da análise comparativa entre os dois sistemas de 

avaliação da Educação Superior. 

 

As experiências de avaliação seguindo critérios padronizados e homogêneos têm sido 

uma tendência mundial nos sistemas nacionais de avaliação de distintos países e organizações 

internacionais de avaliação de que são exemplos Brasil e Portugal. 

Uma primeira reflexão que se pode fazer neste contexto é que, tanto em um país 

quanto em outro, a avaliação entendida como sistema não é uma atividade voluntária e sim 

uma política de Estado que estabelece etapas e cada uma dessas etapas contém standards ou 

padrões mínimos de qualidade e que todas as instituições e todos os cursos devem seguir.  
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Esses padrões mínimos estão explicitados nos instrumentos de avaliação interna e 

externa de cada país e a expectativa é que haja o cumprimento, por parte das IES, dessas 

referências mínimas de qualidade. Tanto em um país quanto em outro a avaliação passa a ter 

foco nos resultados e passa a seguir critérios homogêneos de referência. Nesse sentido, há o 

predomínio de uma orientação gerencialista (no Brasil) e managerialista (em Portugal)
149

 no 

sentido defendido pelo new public management que transpõe instrumentos e práticas de 

gestão típicas das organizações empresariais para as organizações públicas e que, no caso das 

universidades, estão cada vez mais presentes nos papéis dos pesquisadores, podendo entrar 

em contradição com a lógica do trabalho acadêmico tradicional. O corolário dessa orientação 

é a uniformização de estilos e práticas de gestão tanto nas universidades púbicas quanto nas 

privadas. Isso tem repercussões diretas nos processos de avaliação que seguem a mesma linha 

de eficiência, do foco em resultados e do cumprimento de padrões homogêneos estabelecidos 

pelos órgãos governamentais. Há um depoimento em Portugal que reforça esta tendência: 

 

“O que está a acontecer na Europa e, do mesmo modo, no caso português é uma 

maior utilização das diretrizes de avaliação do Estado em detrimento da produção da 

qualidade. Isto foi inevitável porque foi introduzida no Ensino Superior uma 

competição típica de mercado [...] Mas para que uma instituição possa competir no 

mercado ela tem que ter autonomia. Então, temos em Portugal, por um lado, a 

criação de mecanismos de competição e, por outro lado, a necessidade de aumento 

da autonomia das instituições.” (Alberto Amaral – CIPES/Portugal). 

 

Quando as instituições autônomas são forçadas a competir no mercado, adotam 

estratégias que não atendem ao bem público e sim à sobrevivência das instituições. Portanto, 

quando o Estado dá autonomia às instituições, e as põe a competir no mercado, logo se perde 

o controle da situação. A regulação de um sistema de ensino a competir em um regime de 

mercado torna-se um processo muito difícil. Isso forçou o Governo dos dois países a adotar 

medidas adicionais de controle ao verificar que as instituições se comportavam de um modo 

que nem sempre correspondia às diretrizes do Governo e, com isso, começa-se a recriar 

mecanismos para que o Estado exerça maior controle. A criação da Agência de Acreditação, a 

partir de 2008, é claramente um mecanismo no sentido de que se tenha controle sobre aquilo 

que as instituições fazem. 

No Brasil houve também essa mudança de enfoque e uma tentativa de o Estado 

exercer maior controle sobre as instituições, ao mudar o enfoque de uma avaliação educativa 
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 Em Portugal fala-se managerialismo em vez de gerencialismo para sublinhar, com o anglicismo, o caráter 

artificial da importação do modelo de gestão e administração das empresas para as universidades (Antônio 

Magalhães – CIPES/Portugal). 
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que valorizava a realidade de cada instituição para uma avaliação padronizada. Essa ideia está 

clara no depoimento do entrevistado: 

 

“Houve clareza, a partir de 2008, que o sistema brasileiro é muito grande e muito 

complexo e que a concepção original teria que ser mudada porque não tinha a menor 

condição de ser implementada na sua totalidade. Houve uma mudança de enfoque de 

uma avaliação educativa que previa um amplo diagnóstico das características de 

cada instituição para uma avaliação de resultados mais controlada pelo Estado.” 

(Nadja Viana – CONAES/Brasil). 

 

Esse controle pelo Estado através da padronização de critérios avaliativos é uma 

resposta à globalização e internacionalização da educação e a avaliação de Ensino Superior e 

não pode ser compreendida em cada país, longe das macro políticas que lhe dão sustentação. 

Ao contrário do que inicialmente se previa a avaliação padronizada ou estandardizada 

(baseada em standards), isto é a avaliação que visa o controle de objetivos previamente 

definidos (quer enquanto produtos, quer enquanto resultados educacionais) é que foi sendo 

gradualmente apontada como um dos traços distintivos das mudanças nas políticas avaliativas 

dos dois países. Assim, e apesar das críticas de alguns autores explicitadas neste trabalho, a 

avaliação padronizada tornou-se um instrumento por excelência para a implementação da 

agenda educacional dos dois países e há um predomínio claro das forças homogeneizadoras 

em função das pressões externas e que demonstram ter desenvolvido influências diretas nesse 

processo. 

Foi assim necessário contextualizar essas mudanças de modo a tornar compreensível o 

que, inicialmente, parecia sem sentido. Depois do percurso teórico e da pesquisa de campo 

parece agora mais claro que, tendo o Estado reforçado seu poder de regulação e retomando o 

controle central, a avaliação, de forma congruente, tem sido acionada como suporte de 

processos de responsabilização pelas IES, relacionados com os resultados educacionais e 

institucionais, passando esses a ser mais importantes do que os processos pedagógicos. 

Sintetizando esta categoria de análise – homogeneização e diferenciação – verifica-se 

que os dois sistemas contêm traços e características dessas duas tendências internacionais e, 

apesar dessa mudança de enfoque de uma avaliação de diversificada e diferenciada para uma 

avaliação padronizada e homogênea, defende-se neste trabalho a integração e 

complementaridade entre elas. 

Esta ideia de complementaridade, aqui defendida, reforça a noção de que a avaliação 

da educação superior nos dois países é utilizada para alcançar metas internacionais e melhoria 

da qualidade, considerando características distintas das IES e cursos, mas representa também 
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um esforço para que a educação e avaliação superior sejam receptivas aos requisitos 

relacionados à globalização da sociedade, economia e mercado de trabalho. 

Essa complementaridade não isenta, no entanto, a tensão existente entre essas duas 

tendências de avaliação que discutem, por um lado, as forças homogeneizadoras das ações 

que são apresentadas como imperativos básicos necessários para obter uma eficácia rápida nas 

respostas aos problemas da educação superior e, por outro, essas ações estão conectadas com 

uma grande diversidade de variáveis humanas, sociais e políticas presentes nos processos de 

gestão e avaliação das IES. Nesse sentido, a avaliação institucional, com suas diferenciações e 

características próprias, surge com grande importância para que os diversos atores acadêmicos 

possam assumir formas de responsabilização coletiva em torno das tarefas educativas e 

científicas que desenvolvem. 

Como síntese destas reflexões defende-se nesta pesquisa, com base nos referenciais 

teóricos e trabalho empírico, a complementaridade entre elas e a importância de ambas para a 

consolidação dos sistemas de avaliação dos dois países. O respeito às vocações e missões das 

instituições são de fundamental importância, mas não têm se mostrado, por si só, suficientes 

para darem uma contribuição às transformações que se fazem necessárias.  As críticas nos 

dois países é que esses mecanismos de avaliação de matriz educativa e formativa, com ênfase 

nos problemas locais e na diferenciação institucional, que vigoraram nos dois países até 2007, 

não foram suficientes para alavancar mudanças significativas na qualidade das IES e nos 

cursos nos dois países e, por consequência, na Educação Superior brasileira e portuguesa. Fica 

claro que há uma necessidade de as instituições de Educação Superior cumprirem standards 

padronizados de análises de referência global, conectadas com as macro políticas de ordem 

nacional e internacional. Nos dois sistemas nacionais de avaliação coexistem essas duas 

tendências internacionais de avaliação que representam um compromisso dos dois governos 

em implantar uma política de avaliação de Educação Superior que faça com que as IES 

“possam agir localmente, mas pensar globalmente” (TREVISAN, 2010). 

O que se defende nesta pesquisa e para responder ao problema inicial é que as duas 

tendências internacionais se manifestam nos dois sistemas nacionais de avaliação em maior 

ou menor grau, através da avaliação interna e externa, conforme análises feitas ao longo dos 

últimos capítulos e que, apesar dessas tendências (homogeneização e diferenciação), 

pertenceram a matrizes teóricas distintas, elas não se excluem mutuamente. Não se trata de 

uma simples oposição em que uma deve ser aceita e a outra excluída. Não se trata de adotar 

apenas procedimentos de ordem eminentemente educativos e com valorização exarcebada 

daquilo que é local e próprio das instituições e longe das grandes questões internacionais que 
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afetam hoje todas as instituições, mas também não é recomendado que se adotem apenas 

procedimentos e critérios homogêneos e padronizados de matriz global que nivelam todas as 

instituições por igual e que não consideram a contextualização, a riqueza dos significados que 

se produzem nas instituições e que se constroem na base do diálogo, da participação efetiva 

da procura de soluções que afetam cada comunidade educativa. 

O papel das IES não pode estar circunscrito a essa dimensão educativa que tem 

limitações, como foi visto ao longo deste trabalho. É necessário que elas estejam conectadas 

com o mundo global e com a internacionalização da Educação Superior que é cada vez mais 

uma realidade. É importante que haja uma regulação do sistema como um todo para que a 

educação cresça com equilíbrio, tenha continuidade e perenidade e possa desempenhar o 

papel importante que lhe está sendo atribuído no desenvolvimento cultural, social, econômico 

e científico nos dois países. O Estado exige qualidade para cumprir a sua responsabilidade 

pública de garantir os padrões mínimos de desempenho das instituições. É preciso que as 

instituições de educação superior saibam que, naturalmente, os Estados tendem a impor 

maiores controles se os padrões de qualidade não são atendidos. Para que a universidade de 

hoje possa atingir as “missões santas”
150

 (Santos, 2003),  ela precisa estar preparada, precisa 

ter uma visão de gestão atualizada, precisa articular qualidade e sustentabilidade e precisa 

estar estrategicamente bem definida, com objetivos e metas bem posicionadas, conectadas 

com o mundo global e em contato com experiências e boas práticas que acontecem nos 

diversos lugares do planeta. 

 

 

Desafios e lições que podem ser extraídas da análise comparativa – Sistemas 

Brasil e Portugal. 

 

Apesar de o SINAES ter tido um aperfeiçoamento e terem sido feitos ajustes para 

garantir sua perenidade e continuidade ainda precisa superar bastantes desafios e algumas 

lições podem ser retiradas da experiência portuguesa. 

A primeira delas é a globalidade que é uma característica importante de um sistema 

nacional de avaliação e o SINAES, compreendido como sistema, não incorpora as 

universidades estaduais, deixando de lado instituições de grande referência, como a 
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 As “missões santas” da universidade, segundo Souza Santos (2003), são a autenticidade da procura do 

conhecimento, produção e difusão de conhecimento e prestação de serviços à comunidade. 
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UNICAMP e a USP. Quase todas as universidades estaduais participam do ENADE, mas não 

estão enquadradas no sistema como um todo e não recebem visitas pelo ciclo do SINAES. 

Ainda em relação à globalidade, outro problema é a pós-graduação que também se encontra 

fora do sistema nacional, sendo avaliadas pela CAPES e isso ajuda a exacerbar a distância que 

já existe entre a graduação e a pós-graduação no Brasil. Em Portugal todas as instituições 

(universidades públicas e privadas, politécnicos públicos e privados, ensino particular e 

cooperativo) participam do sistema nacional de avaliação e a Agência de Avaliação e 

Acreditação – A3ES – avalia todos os ciclos de estudos (cursos) da graduação e da pós-

graduação (mestrado e doutorado). 

Outro problema do SINAES é a fragilidade da CONAES, em relação à agência 

portuguesa. A participação dos componentes da CONAES ainda é voluntária e isso prejudica 

o grande volume de trabalho a ser desenvolvido pela comissão, designadamente a 

coordenação e supervisão de todo o sistema. Não há recursos financeiros e humanos na 

CONAES capazes de dar conta de todo o sistema de avaliação, considerando sua 

complexidade e o aumento crescente das IES e cursos no Brasil. 

A Agência de Avaliação e Acreditação de Portugal tem uma estrutura mais completa 

vinculada a normas internacionais européias, a participação dos componentes não é voluntária 

e inicialmente foi patrocinada com recursos do Estado. 

Um outro problema do SINAES ainda não resolvido é que, apesar de haver 

recentemente esforço para uma separação entre avaliação e regulação, a avaliação tem dois 

papéis importantes dentro do próprio sistema quais sejam de alimentar a regulação e alimentar 

o processo educativo, diferentemente do que ocorre em Portugal. Neste último aspecto a 

autoavaliação, que é um dos seus componentes essenciais, o SINAES ainda apresenta 

fragilidades como as que já foram referidas. Propõe-se uma avaliação de caráter mais 

autônomo, a exemplo de Portugal, que complete as ações governamentais de controle e 

supervisão do funcionamento da educação superior e ofereça subsídios para a concretização 

da missão maior de estabelecer as bases e as condições para uma sociedade democrática.  

O Brasil precisa melhorar o nível de internacionalização do seu sistema de educação e 

avaliação, a exemplo de Portugal. Está em construção na América Latina um setor 

educacional do Mercosul (SEM) para elaborar um sistema de acreditação de IES e cursos e 

esse processo culminou com a criação de dois mecanismos regulatórios de acreditação: o 

MEXA e o ARCU-SUR, mas que ainda precisa avançar muito para que se assemelhe ao 

Processo de Bolonha e à atuação da agência portuguesa A3ES, constituída recentemente. 
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Um último aspecto crucial do sistema brasileiro é que é necessário melhorar a 

qualidade dos avaliadores externos. O BASIS está passando por um processo de 

reestruturação para que possa haver maior adequação entre a avaliação e a formação dos 

avaliadores e se faz necessário, além disso, promover uma capacitação contínua e sistemática 

para que não seja necessário haver uma superposição de funções em busca de maior 

objetividade e fidedignidade das informações. 

São estes os principais desafios e lições que se impõem para que o SINAES possa 

caminhar nos seus propósitos essenciais, e o Brasil possa ser incluído, a exemplo de Portugal, 

entre os países que adotam uma avaliação de todas as IES e cursos, confiando no 

compromisso da sua comunidade educativa nos processos de autoavaliação e que, conjugado 

aos processos de avaliação externa, coordenados por agências e órgãos do Governo possa ser 

um elemento alavancador para a melhoria da qualidade da Educação Superior no país. 

Em relação ao sistema de Portugal, com as reformas recentes e com a criação da 

Agência de Avaliação e Acreditação, um grande desafio em relação ao Brasil é conciliar a 

autonomia que tem sido concedida às IES com a necessidade que esse movimento causou de 

se adotarem sistemas de controle externos e, no caso das universidades, de prestarem contas 

da “boa” utilização dos recursos públicos a elas destinadas. Em Portugal, ao contrário do 

Brasil, as universidades ainda não encaram a avaliação do ponto de vista da prestação de 

contas (accountability), um dos princípios da moderna administração. Os relatórios da 

autoavaliação só têm difusão interna e, mesmo assim, são restritos porque as contas não são 

publicadas nem auditoradas e não há um órgão de fiscalização. Com a criação da agência, a 

expectativa é que a autonomia das IES seja indissociável da avaliação e da prestação de 

contas do uso dos recursos públicos. 

Um outro desafio de Portugal é que, ainda que o sistema de educação português esteja 

passando por avaliações de qualidade de ensino e pesquisa, em geral não há ainda um 

mecanismo de avaliação institucional que faça uma análise cuidadosa de cada instituição 

como entidade organizacional.  No sistema atual de avaliação as instituições não são avaliadas 

no seu conjunto, mas curso a curso. A avaliação é por áreas disciplinares (ou ciclos de 

estudos) feita por uma só comissão externa por cada área e abrange todos os cursos da área 

das diversas instituições. É, portanto, uma avaliação estritamente pedagógica, e a avaliação da 

instituição como um todo e sua eficiência de gestão são aspectos que ainda precisam ser 

aperfeiçoados, a exemplo do Brasil. As IES em Portugal, de um modo geral, ainda 

demonstram falta de sentido estratégico e, da forma como são geridas, dão mostra de uma 

grande incapacidade de gestão, sendo o corolário dessa situação a grave situação financeira 
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pelo que passa a maioria das IES portuguesas. Quando a avaliação e acreditação incidirem 

não só sobre os cursos, mas tiverem um caráter institucional, fácil será verificar que grande 

parte das instituições sofre de grandes fragilidades relativas ao sentido estratégico do seu 

management. 

Um outro aspecto importante que Portugal pode se inspirar no Brasil, ainda em relação 

aos componentes avaliativos é em relação à participação dos alunos nos processos de 

avaliação incluindo nas comissões externas de avaliação. Apesar de ser uma recomendação da 

ENQA, Portugal ainda não conseguiu avançar neste aspecto e ainda prevalece um modelo de 

avaliação que não leva em conta a importante participação dos estudantes neste processo.  A 

avaliação vista numa perspectiva internacional é também um aspecto que Portugal não poderá 

deixar de valorizar apesar desse aspecto ter maior relevância e maior impacto em relação a 

experiência brasileira. Bolonha introduziu, inevitavelmente, uma dimensão europeia na 

avaliação e o reconhecimento mútuo da Educação Superior ou é feito pela uniformização e 

burocratização ou por confiança mútua nos mecanismos nacionais de avaliação. Daí a 

importância que tem tido a ENQA no Processo de Bolonha. Ainda nesse contexto de 

internacionalização da avaliação, outro aspecto que precisa melhorar em Portugal é a 

participação de estrangeiros de prestígio em todos os níveis da avaliação. Ela tem ocorrido na 

avaliação das unidades de investigação, mas menos na avaliação de ensino e só a partir da 

A3ES é que a participação dos peritos estrangeiros passou a ser obrigatória. De uma forma 

geral, a internacionalização deverá ser um componente integrante de todas as IES, 

estimulando a mobilidade de estudantes e professores do Ensino Superior, reforçando a 

atratividade científica em rede. 

Um outro grande desafio da avaliação da Educação Superior em Portugal está ligado 

às conseqüências da avaliação e ao uso dos seus resultados. Um dos problemas da avaliação 

em Portugal tanto interna quanto externa é que ela não tem tido seguimento, continuação 

(follow-up), diferentemente do Brasil. Havia, até 2007, a constatação de que o Governo, 

através de seus órgãos de regulação, não fazia uso dos resultados da avaliação obtida pelo 

CNAVES e nunca nenhum curso ou instituição era levada a se ajustar ou mesmo a fechar.  

Em relação ao uso dos resultados da avaliação pelos órgãos da regulação, o Brasil 

tem-se mostrado bastante eficaz e isso é um ponto de diferenciação em relação a Portugal. O 

sistema educacional brasileiro é muito heterogêneo, algumas unidades têm padrões altíssimos, 

enquanto outras têm qualidade muito baixa. Em grande parte, essa situação é resultado do 

enorme crescimento dos números de IES privadas que tem demonstrado baixa qualificação 

acadêmica do seu corpo docente entre outros inúmeros problemas que esse setor enfrenta, 
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como já foram referidos. Neste sentido, no Brasil, a preocupação com o nível de qualidade em 

que é oferecida a Educação Superior desencadeou vários processos de controle em âmbito 

nacional em termos de organização de ações de matriz reguladora e na busca de obter 

mecanismos que possam garantir o cumprimento da ordem institucional e do sistema. 

Para finalizar é importante se fazer uma alusão às limitações do presente estudo, 

principalmente aquelas ligadas às dificuldades de generalização dos resultados e sugere-se 

possibilidade de realização de outras investigações, de cunho comparativo, na área de 

avaliação da educação superior. 

Considerando que a análise da literatura feita sobre esta temática revelou escassez de 

estudos de educação comparada, recomenda-se a continuidade de pesquisas dessa natureza 

envolvendo países de culturas afins, como é o caso deste estudo, como também outros estudos 

envolvendo países com características sócio-econômico e políticas diferenciadas que 

possibilitem o enriquecimento do processo globalizador, assim como o de internacionalização 

da avaliação da educação superior.  
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APÊNDICE 

 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

ROTEIRO 

 

 

1. Tratando do histórico do sistema de avaliação do Ensino Superior no Brasil (em Portugal), 

relate a sua impressão e as suas experiências em relação a essa evolução e como vem se 

dando esse processo: 

a) Quais as principais mudanças? 

b) As mudanças têm sido positivas? Justifique. 

 

2.  Quais são as principais características e componentes avaliativos do sistema atual de 

avaliação do ensino superior Brasil/ Portugal)? 

 

3. De acordo com a literatura, existe uma tensão entre duas modalidades de avaliação que 

historicamente têm feito parte da concepção dos sistemas nacionais de avaliação de diversos 

países: a avaliação para fins de regulação e a avaliação formativa/educativa. No caso do Brasil 

(Portugal), você concorda que o atual sistema nacional de avaliação do Ensino Superior 

contém, em sua arquitetura, essas duas modalidades de avaliação?  

 

I. Em caso de resposta afirmativa, fale sobre essas duas modalidades de avaliação e 

como elas se manifestam no sistema atual de avaliação do ensino superior (Brasil/ 

Portugal), considerando: 

 finalidades;  

 instrumentos; 

 uso dos resultados. 

 

II. Em caso de resposta negativa: 

 Você poderia falar um pouco mais sobre essa sua percepção?  
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4. Você pode, agora, identificar, na avaliação interna e externa do sistema de avaliação 

(Brasil/Portugal), aspectos de homogeneização/padronização e diferenciação que 

representam duas tendências internacionais de avaliação?  

 

5. Você identifica no sistema atual, pontos concretos de compatibilidade (confluência) e/ou 

incompatibilidade (antagonismo) entre essas duas modalidades avaliativas e essas 

tendências internacionais? Quais são eles?  

 

6. Até que ponto os resultados de avaliação são usados pelas instituições e pelos órgãos de 

regulação extrerna? 

 

7. Quais as principais consequências que o sistema nacional de avaliação tem gerado para o 

Ensino Superior do Brasil (Portugal)? (Duas ou três consequências que considere mais 

importantes.) 

 

7. Este espaço é aberto para alguma conclusão ou reflexão do(a) entrevistado(a). 

 

 

 

 




