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ROL DE CATEGORIAS 

Autoavaliação Institucional: Avaliação interna que tem como objetivos produzir 

conhecimentos, refletir sobre as atividades cumpridas pela instituição, identificar as 

causas dos seus problemas, aumentar a consciência pedagógica e capacidade 

profissional do corpo docente e técnico-administrativo, fortalecer as relações de 

cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação 

da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de 

suas atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade.1 

Avaliação do Ensino Superior no Brasil: Processo de avaliação que analisa as 

instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes considerando aspectos 

como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e 

corpo docente por meio de instrumentos específicos.2 

Avaliação dos Cursos de Graduação: Processos de regulação e supervisão da 

educação superior no Brasil, neles compreendidos a aplicação de instrumentos de 

avaliação para as etapas de autorização, reconhecimento e a renovação de 

reconhecimento de cursos de graduação.3 

Avaliação Externa das Instituições: Processo que avalia uma instituição, um 

programa ou um desempenho, utilizando critérios estabelecidos e coerentes com o 

objetivo da avaliação, conduzido por avaliadores externos ao contexto do objeto a 

ser avaliado.4 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior no Brasil (CONAES): 

 
1 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira. Instrumento de Avaliação Institucional. Brasília: MEC, 2017.  p. 37.  

2 Composto a partir do disposto na lei 10.861.  BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  
Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em: 04 julho 2019. 

3 Composto a partir do disposto no artigo 2º da lei 10.861.  BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 
providências. 

4 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira. Instrumento de Avaliação Institucional. Brasília: MEC, 2017. p. 36.  



 

Órgão Colegiado que coordena e supervisiona o sistema de avaliação da educação 

superior no Brasil.5 

Dever: É uma impulsão para uma conduta prescrita por uma norma cuja 

observância a ordem jurídica positiva se limita a garantir.6 

Direito: “Elemento valorizador, qualificador e atribuidor de efeitos a um 

comportamento, com o objetivo de que seja assegurada adequadamente a 

organização das relações humanas e a justa convivência, tendo a Sociedade 

conferido ao Estado o necessário poder coercitivo para a preservação da ordem 

jurídica e a realização da justiça”7. 

Direitos Humanos:  Dizem respeito aos direitos e garantias fundamentais e 

universais inerentes ao ser humano, com o propósito de tutelar os direitos das 

pessoas contra violação da dignidade humana, por ação ou omissão.8 

Direitos Sociais: São direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como 

verdadeiras liberdades positivas, tendo por finalidade a melhoria de condições de 

vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social.9 

Estado: O Estado é formado pela sociedade que possui a finalidade de perseguir 

os valores que ela aponta, de forma que o interesse público é a razão de ser do 

Estado e sintetiza-se nos fins que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-

estar social.10 

Educação: os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

 
5 Composto a partir do disposto na Portaria 2051. BRASIL. Portaria nº 2.051, de 9 de julho DE 

2004. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/PORTARIA_2051.pdf. Acesso em: 04 
jul. 2019. 

6 Composto a partir do entendimento de KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. 
Tradução de Luís Carlos Borges 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 81 

7 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 14 ed. rev., atual., e 
ampl. Florianópolis: Empório Modara, 2018.p.76 

8 NAÇÕES UNIDAS. Organização das Nações Unidas. O que são os direitos humanos? 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. Acesso em: 20 setembro 2021. 

9 MORAES, Alexandre. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. Editora Atlas, São Paulo, 
2014.p.203 

10 Composto a partir do que prescreve: BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional 
Brasileiro. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p.93-94 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/


 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais.11 

Educação Superior/Ensino Superior: Nível inicial da educação/ensino superior, 

posterior a educação básica, ministrada em instituições de ensino superior, públicas 

ou privadas, que tem por finalidade formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua.12 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE): Instrumento que 

avalia o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso 

de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 

exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e 

mundial e a outras áreas do conhecimento.13 

Mercantilização da educação: Caracteriza-se quando a educação deixa de ser 

considerada socialmente enquanto um direito e um bem público para tornar-se 

mercadoria.14 

 
11 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasília, 20 de 

dezembro de 1996. Art. 1º. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm. Acesso 04 de julho 2019. 

12 Composto a partir do art. 43 da: BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Brasília, 20 de dezembro de 1996. Art. 1º. Disponível em 
www.planalto.gov.br. Acesso 04 de julho 2019 

13 Composto a partir do disposto no artigo 5º da lei 10.861.  BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril 
de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá 
outras providências. 

14 Elaborado a partir das prescrições de DIAS SOBRINHO, José. Educação superior: bem 
público, equidade e democratização. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 18, n. 1, p. 107-
126, mar. 2013. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/aval/a/8vyyv53ksSMWX7jhYsHLsXv/abstract/?lang=pt. Acesso em 15 de 
outubro de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/
https://www.scielo.br/j/aval/a/8vyyv53ksSMWX7jhYsHLsXv/abstract/?lang=pt


 

Neoliberalismo: Ideologia fundamentada num liberalismo econômico que exalta o 

mercado e a liberdade de iniciativa privada numa crítica à intervenção estatal.15 

Políticas públicas: São a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da 

sociedade e o interesse público.16 

Produto: “Produto é qualquer coisa que pode ser oferecida a um mercado para 

aquisição, atenção, utilização ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou 

necessidade.”17 

Qualidade da educação: É entendida na perspectiva do compromisso com a 

melhoria constante dos produtos e serviços oferecidos aos usuários, incorporando 

os conceitos de capacidade, eficiência, efetividade e eficácia nos processos, 

abrangendo métodos de elevados padrões que convergem em bons resultados.18 

Regulação: É um processo constitutivo de todo sistema social associado ao seu 

funcionamento para assegurar o equilíbrio, a coerência e a sua transformação, 

compreendendo não somente a produção das regras, mas igualmente o (re) 

ajustamento da diversidade de ações dos atores, em função das mesmas regras.19 

Processo de produção de regras de orientação das condutas dos atores, em um 

espaço determinado, que se constitui em uma forma de intervenção governamental, 

denominada “regulação institucional: conjunto de ações decididas e executadas por 

uma instância (governo, hierarquia de uma organização) para orientar as ações e 

 
15 Categoria elaborada com base no que prescreve BOITO JR, Armando. Política Neoliberal e 

Sindicalismo no Brasil. Ed. Xamã, São Paulo, 1999.p.45 

16 SEBRAE MG. Políticas Públicas: conceitos e práticas. Supervisão por Brenner Lopes e Jefferson 
Ney Amaral; coordenação de Ricardo Wahrendorff Caldas. Belo Horizonte, 2008.p.5. 

17 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007.p.31 

18 Composto a partir do documento: UNESCO. Educación Superior y Sociedad. Conferência 
mundial sobre la educación superior. Sección especial. Vol. 9. Nº 2, 1998. IESALC, 1998.p.38 
Disponível em: https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/21/21. Acesso em 
08 de outubro de 2022. 

19 BARROSO, J. Regulação e desregulação nas políticas educativas: tendências emergentes 
em estudos de educação comparada. In. A escola Pública: regulação, desregulação, 
privatização. Porto, Asa, 2003. p. 38/40. 

https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/21/21


 

as interações dos atores, sobre os quais detém certa autoridade”.20 

Regulamentação: São atos administrativos e não legislativos, 

podendo ser explicativo ou supletivo de lei. Nesse entendimento, a regulamentação 

compreenderia prerrogativa específica para definir regras complementares à norma 

legal, favorecendo sua execução.21 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES): Sistema de 

Avaliação da educação superior no Brasil, instituído pelo Ministério da Educação, 

formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos 

e do desempenho dos estudantes. Este sistema avalia todos os aspectos que giram 

em torno desses três eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a 

responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo 

docente e as instalações.22 

Sociedade: É um sistema social que identifica uma comunidade de interesse 

comum, ainda que difusos e que estão no mesmo território sob as mesmas regras, 

neste entendimento, se expressa a Justiça Social e a Utilidade Social da norma.23   

 
 

 
20 MAROY, Christian; DUPRIEZ Vincent. La regulation dans les systemes scolaires: proposition 

théorique et analyse du cadre struturel en Belgique francophone. Revue Française de 
Pédagogie, Paris, n. 130, jan./mar. 2000. 

21 Composto a partir do entendimento de SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas 
de direito econômico. 4.ed. São Paulo, SP: LTr, 1999. p.334-335. 

22 Composto a partir do disposto na lei 10.861.  BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.  
Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras 
providências. 

23 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB-SC, 2000. p. 89 
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RESUMO 

A presente Tese, inserida na Linha de Pesquisa denominada Principiologia 
Constitucional, Política do Direito e Inteligência Artificial, tem como objeto a atuação 
do poder público e a efetividade das políticas adotadas para assegurar o princípio 
constitucional da garantia de padrão de qualidade. O objetivo geral consiste em 
apresentar propostas para o redirecionamento da política pública educacional de 
avaliação da educação superior, como instrumento de regulação da educação 
superior, para que se possa promover a efetividade do princípio constitucional no 
contexto contemporâneo do setor. A Tese está dividida em cinco capítulos. O primeiro 
capítulo abordará um histórico da Educação Superior e os marcos regulatórios deste 
segmento configurados num percurso abarcando os registros constitucionais até a 
Constituição Federal de 1988 e a legislação correlata. O segundo capítulo tratará da 
Regulação da Educação Superior como uma política pública que se configura a partir 
da decretação de regras e normas para o enfretamento do cenário contemporâneo da 
Educação Superior numa abordagem central da função social do Estado com o setor, 
num contexto de demandas complexas, sobretudo, com vistas a verificar a tensão na 
relação entre as políticas de expansão e as destinadas a qualidade preconizada na 
norma constitucional. O capítulo terceiro destina-se ao tema da Qualidade e da 
Avaliação da educação superior numa abordagem da efetivação da diretriz da 
qualidade para o setor e na perspectiva da Constituição Federal de 1988 que trata da 
qualidade no ensino público e gratuito apregoando a liberdade, a igualdade e a 
solidariedade como princípios deste processo sem reputar sua acepção. Neste 
interim, trataremos do dever do Estado em fiscalizar o setor por meio de políticas de 
avaliação da educação superior. No capítulo quarto discorreremos sobre a 
implementação de Indicadores de Qualidade Institucional como medidas de qualidade 
adotadas com o objetivo de possibilitar uma avaliação da qualidade do setor, 
constituindo-se em elementos de extrema relevância para o controle das condições 
de oferta da educação superior. Abordaremos ainda as decorrências da regulação da 
educação superior com base no processo de avaliação e seus encaminhamentos 
contemporâneos, evidenciando movimento que impulsiona de forma perseverante a 
educação para um contexto emancipatório. O quinto e último capítulo é destinado a 
descrever a conjuntura da educação superior brasileira num cenário produzido pelo 
processo de avaliação, demonstrando o direcionamento que a regulação do setor tem 
proporcionado e, a partir de uma incursão no Espaço Europeu de Educação Superior 
e no sistema de educação superior da Coreia do Sul, propor um redirecionamento das 
políticas públicas educacionais da educação superior brasileira, na concepção de que 
é necessário repensar a política atual para a efetividade do princípio constitucional de 
garantia de padrão de qualidade. 
 
Palavras-chave: Direito. Princípio Constitucional. Educação Superior. Regulação. 
Regulamentação. 
 

 



 

ABSTRACT  

This Thesis is part of the Line of Research Constitutional Principles, Law Policy and 
Artificial Intelligence, and it focuses on the role of public power and the effectiveness 
of policies adopted to ensure the constitutional principle of guaranteeing quality 
standards. The general objective is to present proposals for redirecting the educational 
public policy of evaluation of higher education, as an instrument for regulating higher 
education, so that the effectiveness of the constitutional principle can be promoted in 
the contemporary context of the sector. The Thesis is divided into five chapters. The 
first chapter gives a history of Higher Education and the regulatory frameworks of this 
segment, configured in a path covering the constitutional records through to the 
Federal Constitution of 1988, and related legislation. The second chapter deals with 
the Regulation of Higher Education as a public policy that is configured from the 
enactment of rules and norms to regulate the contemporary scenario of Higher 
Education, in a central approach of the social function of the State with the sector, in a 
context of complex demands, seeking, above all, to verify the tension in the relationship 
between expansion policies and those aimed at quality advocated in the constitutional 
norm. The third chapter is dedicated to the theme of Quality and Evaluation of higher 
education, focusing on the implementation of the quality guideline for the sector, and 
the perspective of the Federal Constitution of 1988, which deals with quality in public 
and free education, proclaiming freedom, equality and solidarity as principles of this 
process without considering its meaning. This thesis also addresses the duty of the 
State to supervise the sector through higher education evaluation policies. In the fourth 
chapter we will discuss the implementation of Institutional Quality Indicators as quality 
measures aimed at enabling a quality assessment of the sector, as an important 
element for controlling the conditions of supply of higher education. This thesis also 
addresses the consequences of higher education regulation based on the evaluation 
process and its contemporary referrals, evidencing a movement that continually drives 
education towards an emancipatory context. The fifth and final chapter describes the 
conjuncture of Brazilian higher education in a scenario produced by the evaluation 
process, demonstrating the direction that the regulation of the sector has provided and, 
through an incursion into the European Space of Higher Education and the South 
Korean higher education system, to propose a redirection of educational public policies 
for Brazilian higher education, taking the view that it is necessary to rethink the current 
policy for the effectiveness of the constitutional principle of guaranteeing a quality 
standard. 
 
Keywords: Right. Constitutional Principle. College education. Regulation. Regulate. 
 

 

 

 

 



 

RIASSUNTO  

Questa Tesi fa parte della Linea di Ricerca denominata Principi Costituzionali, Politica 
del Diritto e Intelligenza Artificiale e si occupa del ruolo del potere pubblico e 
dell'efficacia delle politiche adottate per assicurare il principio costituzionale di garanzia 
degli standard di qualità. L'obiettivo generale è quello di presentare proposte per il 
riorientamento della politica pubblica educativa di valutazione dell'istruzione superiore, 
come strumento di regolazione dell'istruzione superiore, in modo che l'efficacia del 
principio costituzionale possa essere promossa nel contesto contemporaneo del 
settore. La Tesi è suddivisa in cinque capitoli. Il primo capitolo tratterà della storia 
dell'istruzione superiore e dei quadri normativi di questo segmento configurati in un 
percorso che copre gli atti costituzionali fino alla Costituzione federale del 1988 e la 
relativa legislazione. Il secondo capitolo si occuperà della Regolamentazione 
dell'istruzione superiore come politica pubblica che si configura dall'emanazione di 
regole e norme per affrontare lo scenario contemporaneo dell'istruzione superiore in 
un approccio centrale della funzione sociale dello Stato con il settore, in un contesto 
di esigenze complesse, soprattutto al fine di verificare la tensione nel rapporto tra le 
politiche espansive e quelle volte alla qualità propugnate dalla norma costituzionale. Il 
terzo capitolo è dedicato al tema della qualità e della valutazione dell'istruzione 
superiore in un approccio all'attuazione della linea guida della qualità per il settore e 
nella prospettiva della Costituzione federale del 1988, che tratta della qualità 
nell'istruzione pubblica e gratuita, proclamando libertà, uguaglianza e solidarietà come 
principi di questo processo senza considerarne il significato. Nel frattempo, affronterà 
il dovere dello Stato di vigilare sul settore attraverso politiche di valutazione 
dell'istruzione superiore. Nel quarto capitolo si discuterà dell'implementazione degli 
Indicatori di Qualità Istituzionale come misure di qualità adottate con l'obiettivo di 
consentire una valutazione della qualità del settore, costituendo elementi 
estremamente rilevanti per il controllo delle condizioni di offerta dell'istruzione 
superiore. Affronteremo anche le conseguenze della regolamentazione dell'istruzione 
superiore basata sul processo di valutazione e sui suoi rinvii contemporanei, 
evidenziando un movimento che spinge con perseveranza l'educazione verso un 
contesto di emancipazione. Il quinto e ultimo capitolo ha lo scopo di descrivere la 
congiuntura dell'istruzione superiore brasiliana in uno scenario prodotto dal processo 
di valutazione, dimostrando la direzione che la regolamentazione del settore ha fornito 
e, da un'incursione nello Spazio europeo dell'istruzione superiore e nel sistema di 
istruzione superiore in Corea del Sud, di proporre un riorientamento delle politiche 
educative pubbliche per l'istruzione superiore brasiliana, ritenendo necessario 
ripensare l'attuale politica per l'efficacia del principio costituzionale di garantire uno 
standard di qualità. 
 
Parole chiave: Diritto. Principio costituzionale. Istruzione superiore. Regolazione. 
Regolamentazione. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo institucional da presente Tese é a obtenção do título de 

Doutor em Ciência Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da 

Univali. 

A presente Tese aborda a temática da regulação da educação 

superior no Brasil e a política de atuação do poder público para o acompanhamento 

e a segurança do princípio constitucional da garantia de padrão de qualidade. 

Intitulada “Regulação da Educação Superior: a atuação do poder público e a 

efetividade das políticas adotadas para assegurar o princípio constitucional da 

garantia de padrão de qualidade” investiga alguns marcos históricos do setor que 

demonstram o fato gerador desta pesquisa, o processo de expansão progressivo 

acentuado na década de 1990, que propulsiona novas formas de condutas para 

atender interesses do Estado e da Sociedade. 

A Tese está relacionada à Área de Concentração em 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito e articula-se à Linha 

de Pesquisa denominada Principiologia Constitucional, Política do Direito e 

Inteligência Artificial, que se destina a explicitar os conceitos e indicadores 

instituídos para expressar o padrão da qualidade institucional sugerido e a 

efetividade destes com a produção das normas que regulamentam o setor. 

Nesta concepção, busca-se identificar a relação e conciliação da 

política e do direito no sentido de fundamentar a estruturação da norma com a ideia 

do justo, do correto e do legitimamente necessário. 

O seu objetivo científico consiste em apresentar propostas para o 

redirecionamento da política pública educacional de avaliação da educação 

superior, como instrumento de regulação da educação superior, para que se possa 

promover a efetividade do princípio constitucional da garantia de padrão de 

qualidade. 
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Para alcançar este objetivo, os objetivos específicos traçados foram: 

a) Traçar os Marcos Legais atinentes a Educação Superior sob o viés histórico e 

contemporâneo do ordenamento jurídico pátrio; b) Identificar o marco histórico da 

expansão das instituições de Educação Superior brasileira; c) Caracterizar a 

educação superior e as diretrizes constitucionais para sua oferta; d) Caracterizar a 

regulação da educação superior e o papel do Estado neste setor; e) Identificar a 

avaliação como instrumento de regulação e intervenção governamental e a 

mensuração da qualidade instituída para a educação superior; f) Demonstrar a 

relação dos resultados do sistema de avaliação com a qualidade da educação 

promulgada na constituição brasileira; g) Apontar se a regulação da Educação 

Superior brasileira converge para o princípio constitucional da garantia de padrão 

de qualidade. 

Justifica-se esta pesquisa na perspectiva de descrever o percurso 

histórico da educação superior brasileira até o marco do movimento expansionista, 

bem como, o histórico dos processos de avaliação do ensino superior mobilizados 

por este movimento, procurando identificar os aspectos relevantes deste cenário e 

as políticas que embasam o processo regulatório das instituições de ensino 

superior e os fatores geradores da promoção da qualidade do ensino superior no 

Brasil, com foco na efetividade do princípio constitucional da garantia de padrão de 

qualidade. 

Nesta perspectiva, é fundamental a observância criteriosa do direito 

na efetividade e na legitimidade que assentam o Estado, para que se reveja as 

formas de atuação do poder público frente ao direito de todos e ao dever do Estado. 

Assim, esta pesquisa se relaciona com a Política do Direito como espaço de 

intercomunicação e de influências recíprocas.24 

A pesquisa concatena alguns temas, quais sejam: a Educação 

Superior como um direito de todos e um dever do Estado; a Regulação da 

Educação Superior instituída num cenário de expansão do setor; as Políticas 

Públicas Educacionais adotadas para a efetividade do princípio constitucional da 

 
24 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Fabris Editor, Porto Alegre: 
1998. p.15 
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garantia de padrão de qualidade; a Avaliação como instrumento da Regulação da 

Educação Superior; os Indicadores de Qualidade da Educação Superior e; a 

conjuntura contemporânea da Educação Superior Brasileira com as políticas 

públicas educacionais para a educação superior estabelecidas. 

Considerando estes temas, os problemas aventados para a presente 

Tese podem ser representados pela seguinte indagação: O processo de avaliação 

do Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES), como política pública 

instituída pelo poder público para assinalar a qualidade da educação superior 

brasileira é eficaz para atender ao princípio constitucional da garantia de padrão de 

qualidade? 

Para a pesquisa, foram levantadas as seguintes hipóteses: 

a) O Sistema que avalia a educação superior no Brasil, apesar de 

robusto, não reflete a qualidade do ensino e os instrumentos empregados 

apresentam conflitos conceituais e procedimentais que fragilizam a imparcialidade 

do processo regulatório, abrindo caminho à subjetividade. Ademais, são 

questionáveis os resultados dos processos de avaliação institucional como 

expressão da efetividade do princípio constitucional da garantia de padrão de 

qualidade. 

b) A sumarização dos resultados gerados na avaliação, sobretudo, 

nos denominados Indicadores de Qualidade da Educação Superior não se 

relaciona de forma eficiente e não subsidia a concepção da regulamentação em 

atenção ao princípio constitucional da garantia de padrão de qualidade. 

c) Há que se discutir os padrões de qualidade definidos pelo Poder 

Público para manifestar a qualidade do ensino na educação superior, bem como, a 

contribuição dos resultados do processo de avaliação da educação superior para 

atender ao princípio constitucional da garantia de padrão de qualidade. No Brasil, 

não existe uma política clara e objetiva relacionando a avaliação de instituições e 

cursos com a qualidade de ensino, tão somente, os resultados são balizadores para 

delinear o processo regulatório em detrimento às ações que possam garantir a 

desejada qualidade. 
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Os resultados do trabalho de exame das hipóteses estão expostos na 

presente Tese, de forma sintetizada, como segue. 

Principia–se, no Capítulo 1, com o escorço histórico conceitual da 

educação superior, na perspectiva de que o setor perpassou cenários e contextos 

históricos, de seu surgimento até a contemporaneidade, influenciada pelos reflexos 

mundiais do desenvolvimento econômico e da globalização, com enfoques no 

processo expansionista da década de 1990, expressando, neste sentido, os 

fundamentos teóricos do ensino superior. Nesta abordagem, serão relacionados os 

marcos regulatórios deste segmento configurados num percurso histórico 

abarcando os registros constitucionais e a legislação correlata. 

Neste Capítulo, abordaremos a atenção especial à educação superior 

estabelecida na Constituição Federal de 1988 e o direcionando para uma 

regulamentação mais detalhada à legislação complementar, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação que, alinhada ao texto constitucional, promulga a garantia do 

direito à educação, abrangendo o acesso, a gratuidade, a qualidade e, 

estabelecendo os deveres das entidades federativas com a educação pública. A 

democratização do acesso ao ensino superior também será evidenciada com base 

da legislação educacional vigente, tal como a relação deste processo com o Estado 

enquanto entidade imbuída do dever de criar condições de acesso a todos os 

segmentos da sociedade. 

Ainda neste capítulo, trataremos do processo de reestruturação no 

sistema de educação superior brasileiro que promoveu ações de liberalidades com 

definição legal infraconstitucional que depreendeu a ampliação do sistema por meio 

do aumento significativo de credenciamento de novas instituições de ensino 

superior, principalmente no setor privado. 

No Capítulo 2 apresentaremos a Regulação da Educação Superior na 

perspectiva de uma política pública, considerando que a trajetória histórica da 

educação superior brasileira denota a gestão da educação superior a partir da 

decretação de regras e normas que determinaram a estrutura, a organização e/ou 

as condições para o acesso, que compreendem ações políticas de diferentes atores 
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de época e contextos organizacionais que demarcaram, de certa forma, uma 

política pública regulatória da educação superior. 

Trataremos da Política Regulatória adotada para o enfretamento do 

cenário que se desenvolve na Educação Superior numa abordagem central da 

função social do Estado com o setor, num cenário de demandas complexas, 

sobretudo, com vistas a verificar a tensão na relação entre as políticas de expansão 

e as destinadas à qualidade preconizada na norma constitucional. 

Numa análise de um cenário de complexidade e ampliação das 

demandas abordaremos o surgimento da política de avaliação instituída como 

instrumento da regulação da educação superior brasileira e o papel do Estado 

Avaliador, num contexto de cultura de avaliação que passa a fundamentar a 

mudança no âmbito do Estado. 

O Capítulo 3 será dedicado à temática da Qualidade e da Avaliação 

da Educação Superior, a partir de um levantamento doutrinário do conceito da 

categoria Qualidade, considerando que a trajetória da aplicação deste revela a 

diversidade de conceituações oferecidas de forma a evidenciar o quão análogo 

pode ser este termo. Assim, algumas definições serão apresentadas para definir a 

qualidade na abordagem da educação superior, de forma que o conceito deste 

termo esteja adequado neste contexto. 

Ainda neste Capítulo abordaremos a efetivação da diretriz da 

qualidade para a educação superior, considerando que a Constituição Federal de 

1988 trata do assunto da qualidade no ensino público e gratuito apregoando a 

liberdade, a igualdade e a solidariedade como princípios deste processo sem 

reputar sua acepção. Ainda que apregoada esta qualidade, decorre ausência de 

definição legal do que seja este preceito, dispondo genericamente do princípio 

constitucional de garantia de padrão de qualidade destes serviços de modo a 

assegurar o direito à igualdade. 

Na concepção de que a garantia do princípio constitucional atinente à 

qualidade deste setor tornou-se complexo num cenário em que a educação superior 

tem se convertido aos paradigmas da qualidade da indústria, transformando a 
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educação produto em comerciável, comprometendo a democratização do direito à 

educação de qualidade e, inquirindo ao Estado o dever de fiscalizar o serviço de 

sua obrigação, prescrevendo padrões de qualidade, abordaremos os processos de 

avaliação da educação superior, desde sua trajetória inicial até a consolidação do 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

No Capítulo 4 discorreremos sobre a implementação dos Indicadores 

de Qualidade Institucional como medidas de qualidade adotadas e vinculadas ao 

processo de avaliação da educação superior realizado pelo SINAES. Indicadores 

que surgem com o objetivo de possibilitar uma avaliação da qualidade, constituindo-

se em elementos de extrema relevância para o controle das condições de oferta da 

educação superior. 

Neste Capítulo abordaremos o significado de qualidade da educação 

superior que os indicadores de Qualidade querem demonstrar e, expressar a forma 

como estas medidas são divulgadas para a sociedade e consumidas pelas 

instituições, numa acepção questionável pela forma como os resultados promovem 

a classificação e a hierarquização no contexto das instituições de educação 

superior brasileiras. 

Partindo-se do pressuposto da efetividade do SINAES como política 

de avaliação da educação superior contemporânea para assegurar o princípio 

constitucional da garantia de padrão de qualidade, defende-se que os resultados 

dos processos avaliativos devem ir além da formulação de índices e conceitos que 

promovem ranking das instituições. É necessário promover ações que evidenciam 

melhoria da qualidade da educação superior brasileira, de forma que extrapolem os 

procedimentos do processo avaliativo. 

Contemplaremos ainda as decorrências da regulação da educação 

superior com base no processo de avaliação e seus encaminhamentos 

contemporâneos, evidenciando o movimento que impulsiona de forma 

perseverante a educação para um contexto emancipatório. Nesta ordem, apontar 

que as ações de regulação da educação superior se revelam como componente 

fundamental para o movimento do segmento privado, incentivando a expansão em 
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larga escala, atendendo tão somente políticas de expansão em detrimento do 

princípio constitucional de garantia de padrão de qualidade neste setor. 

O Capítulo 5 dedicaremos à conjuntura da educação superior 

brasileira num cenário produzido pelo processo de avaliação demonstrando o 

direcionamento que a regulação do setor tem proporcionado. Nesta perspectiva, 

traremos evidências da supremacia do mercado no setor e da inércia do Estado na 

propositura de ações que proporcionem a eficácia do princípio constitucional de 

garantia de padrão de qualidade. 

Deste modo, optamos por uma imersão do Espaço Europeu de 

Educação Superior e no sistema de educação superior da Coreia do Sul, preferidos 

pela sua trajetória e pelo contexto em que se inserem, de forma a identificar 

políticas públicas adotadas que possam servir de influência e exemplo para o 

redirecionamento das políticas públicas educacionais da educação superior 

brasileira, na concepção de que é necessário repensar a política atual para a 

efetividade do princípio constitucional de garantia de padrão de qualidade. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Conclusões, nas 

quais apresentaremos aspectos destacados da criatividade e da originalidade desta 

pesquisa, fundamentadas pelas contribuições para o redirecionamento de políticas 

educacionais para a qualidade da educação superior brasileira, identificados no 

cenário internacional do contexto selecionado para análise, seguidos de 

estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre necessidade de 

assegurar a efetividade do princípio constitucional de garantia de padrão de 

qualidade. 

Quanto à Metodologia empregada, registramos que, na Fase de 

Investigação25 foi utilizado o Método Indutivo26, na Fase de Tratamento de Dados 

 
25 “(...) momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido (...).” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 14 
ed. ver., atual. e ampl. Florianópolis: Empório Modara, 2018. p. 112-113. 

26 “(...) pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral (...)”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: 
teoria e prática. p. 114. 
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o Método Cartesiano27, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Tese 

é composto na base lógica indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, associamos as Técnicas do 

Referente28, da Categoria29, do Conceito Operacional30 e da Pesquisa 

Bibliográfica31. As Categorias e os seus Conceitos Operacionais são apresentados 

em glossário inicial nesta Tese. 

 

 
27 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-
26. 

28 “(...) explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 69. 

29 “(...) palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.”  PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 41. 

30 “(...) uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das ideias que expomos (...)”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. p. 58. 

31 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 217. 
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Capítulo 1  

 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL 

O entendimento da Educação Superior no Brasil perpassa cenários e 

contextos históricos, do surgimento até o presente tempo, que compreende 

panoramas mundiais, nacionais e locais, que possibilitarão a significação da 

organização do sistema de educação nacional. 

Para compreender as políticas direcionadas ao ensino superior 

brasileiro é indispensável uma breve reconstrução de sua trajetória, numa 

abordagem entranhada com o rumo da regulação deste setor.  

Nesta perspectiva, o presente capítulo é caraterizado pela descrição 

da periodicidade do ensino superior, desde seu advento, num percurso paralelo ao 

processo de regulação deste setor que influenciou e regeu o movimento 

expansionista das instituições de ensino superior estabelecendo marcos 

regulatórios ao longo desta trajetória. 

1.1 ESCORÇO HISTÓRICO CONCEITUAL 

A origem do ensino superior no Brasil remonta ao século XIX que, no 

entendimento de alguns autores, é considerado um advento tardio. A premissa 

histórica de dependência nacional justifica a natureza dos primeiros movimentos e 

ofertas de cursos considerados de nível superior, bem como, o contexto de 

desigualdades estabelecido em razão da colonização do país.  

A implantação de instituições de ensino superior e a autonomia para 

a Colônia não era de interesse da Coroa, de forma que o Brasil era dependente de 

Portugal para a conclusão e certificação de cursos introduzidos naquele período. 

Todavia, a carência de cidadãos qualificados para o desenvolvimento de um Estado 

fomenta movimentos em prol do estabelecimento de escolas e instituições que 

pudessem capacitar, ainda que minimamente, cidadãos para a elite da sociedade 

colonial. Esse cenário remeteu à necessidade de contornos adequados ao 
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panorama de oferta estabelecido à época, promovendo ações e articulações que 

pudessem caracterizar um ensino de nível superior. 

Desta forma, a descrição da periodização da instituição universitária 

que reflete a educação superior, evidencia que os respectivos contextos políticos, 

econômicos, sociais e culturais, influenciaram, em maior ou menor grau, a trajetória 

deste segmento no Brasil.32 

1.1.1 O ensino superior nos períodos colonial e imperial 

O primeiro movimento para a instauração do ensino superior no Brasil 

se manifesta no período colonial, de forma limitada e direcionada nos cursos 

praticados nos colégios jesuítas espalhados pelo país.  

Neste período, o ensino formal esteve a cargo da Companhia de 

Jesus e era entendido como uma atividade a serviço da exploração da Colônia pela 

Metrópole, um sistema integrado que se articulava com a pregação religiosa não 

escolar destinados à qualificação de elites agrárias às classes exploradas da 

Colônia.33 Segundo Cunha, “O primeiro colégio jesuíta no Brasil foi fundado na 

Bahia, sede do governo-geral, em 1550. Em 1553, começou a funcionar o curso de 

Humanidades e, em 1572, os cursos de artes e teologia”34. O Colégio da Bahia 

serviu de modelo e inspiração para todos os demais colégios jesuítas fundados no 

Brasil. 

No período caracterizado pela exploração colonial guiado pela 

doutrina mercantilista metropolitana, os jesuítas mantinham seus colégios nos 

centros urbanos mais importantes da faixa litorânea do Brasil, voltados ao ensino 

das primeiras letras, secundário e superior. Os cursos eram ministrados em 

colégios jesuítas ou em seminários sem a finalidade exclusiva na formação de 

padres para a atividade missionária, mas também, com o intuito de atingir pessoas 

 
32 SANTOS, Adilson Pereira dos; CERQUEIRA, Eustaquio Amazonas de. Ensino Superior: 

trajetória histórica e políticas recentes. IX Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na 
América do Sul. Florianópolis, 2009. p.2 Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/35836. Acesso em 13 de outubro de 2021. 

33 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p.18-24. 

34 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.30. 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/35836
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para constituir o aparelho repressivo à exploração da Colônia.35 Neste 

entendimento Teixeira manifesta que, 

O que se estava constituindo dentro da Colônia era uma nova espécie 

do Estado eclesiástico, apenas com uma elite branca de clero e nobreza, sem o 

povo propriamente dito, como o entendia a Europa, já mergulhada na cultura 

tipográfica.36 

Os cursos oferecidos neste período adotavam nomenclaturas 

diferenciadas e agregavam diferentes áreas. O curso de Artes, também 

denominado de Ciências Naturais ou Filosofia tinha duração de três anos 

agregando o ensino de Lógica, Física, Matemática, Ética e Metafísica, conferindo 

graus de bacharel e licenciados, já o curso de Teologia, com duração de quatro 

anos, conferia o grau de doutor e seu currículo abordava conhecimentos em duas 

matérias básicas, a Teologia Moral que tratava de questões éticas das práticas 

cotidianas e a Teologia especulativa que abordava o estudo dogma católico.37 

Impossível não reconhecer que sobre esta sociedade predominava a 

elite dotada de cultura intelectual da Idade Média e comum com a da Metrópole, 

compreendendo “a formação teológica e de letras latinas do clero e dos legistas, 

canonistas e médicos, que se iriam graduar na Universidade de Coimbra, que era 

tanto a universidade da Metrópole quanto da Colônia”38. 

Cunha prescreve que os estudos desenvolvidos no colégio da Bahia 

compreendiam os mesmos ministrados no colégio jesuíta de Évora em Portugal, no 

entanto, não eram contemplados com o mesmo reconhecimento, 

Embora os estudos do Colégio da Bahia (no que se refere ao curso 
de artes) fossem idênticos aos do colégio dirigido pelos jesuítas na 
cidade de Évora, em Portugal, o grau conferido por aquele não tinha 
o mesmo “valor” deste último que, além de ser reconhecido pelo 
direito pontifício (como o da Bahia), o era também pelo direito civil, 

 
35 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.23-24. 

36 TEIXEIRA, Anísio. Ensino Superior no Brasil: análise e interpretação de sua Evolução até 1969. 
Editora da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1989.  p.67 

37 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.28-30. 

38 TEIXEIRA, Anísio. Ensino Superior no Brasil: análise e interpretação de sua Evolução até 1969. 
Editora da Fundação Getúlio Vargas. p.72 
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pelas leis do reino português. Desse modo, os graduados em Artes 
por Évora podiam ingressar diretamente nos cursos de Medicina, 
Direito, Cânones e Teologia da Universidade de Coimbra, conforme 
as leis civis [...].39  

Até meados do século XIX, a Universidade de Coimbra foi a instituição 

do Brasil, onde iam estudar os brasileiros, depois dos cursos no Brasil nos reais 

colégios dos jesuítas. Durante o século XVIII, esses alunos eram obrigados a dispor 

de um ano apenas no Colégio de Artes de Coimbra para ingresso nos cursos 

superiores de Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia, 

incluídos os estudos de ciências físicas e naturais.40 

Tal discriminação desencadeou um processo de reivindicação para a 

concessão dos mesmos privilégios ao Colégio da Bahia e, a partir de 1662 

requerimentos diversos foram enviados ao rei pedindo equivalência dos graus 

conferidos pelos Colégios e, de 1689 em diante estudantes que fossem graduados 

no Colégio da Bahia receberam os mesmos privilégios e podiam ingressar na 

Universidade de Coimbra atendendo aos mesmos critérios. 

A partir de então, outros cursos superiores foram promovidos nos 

colégios jesuítas do Rio de Janeiro, Olinda, Recife, Maranhão, São Paulo, 

entretanto, antes da reforma da Universidade de Coimbra, que se tornou o centro 

de novas ideias, embora se mantivesse conservadora, ocorre a expulsão dos 

jesuítas o que provocou o fechamento dos colégios e desarticulou todo o sistema 

educacional da Colônia. 

A expulsão, promovida pelo Marques de Pombal em 1759 apreende 

todos os bens e encerra todos os colégios jesuítas de Portugal e do Brasil. Assim, 

ocorrem profundas transformações no ambiente escolar do Império e surgem novos 

currículos e métodos que remodelaram os cursos superiores, de modo a restringir 

que os estudos favorecessem movimentos revolucionários e independentes contra 

a coroa.41 

 
39 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.31-32. 

40 TEIXEIRA, Anísio. Ensino Superior no Brasil: análise e interpretação de sua Evolução até 1969. 
Editora da Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 1989.  p.75 

41 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.54-55. 
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Os cursos dos colégios jesuítas denotam o movimento do ensino 

superior no Brasil no período colonial, no entanto, os cursos superiores são 

propriamente reconhecidos no século XIX, com a chegada da família real e a 

transferência da sede do poder e da elite portuguesa para o Rio de Janeiro. A partir 

de então, em atenção aos interesses da corte portuguesa, surge a necessidade de 

cursos isolados para a formação de profissionais liberais tradicionais 

especializados nas áreas de Direito, Medicina e Engenharias, estabelecendo a 

oferta de cursos de ensino superior, entretanto, sem articulação no contexto de 

universidades.42  

Desse modo, a proposta de ensino superior no período do Império 

ficou delineada e direcionada à formação de profissionais especializados e 

qualificados para promover o controle do Estado e o exercício do poder. Embora 

não organizado sob forma universitária buscava corporificar que “só a universidade 

de amplos objetivos de cultura desinteressada poderia cumprir”. Desta forma, a 

solução de escolas profissionais era uma “solução substitutiva, ou compensatória, 

visando dar-nos, por esse modo de organização que nos parecia mais viável e 

menos pretensioso, os valores que só a universidade nos poderia dar”43. 

O ensino superior atual nasceu, assim, junto com o Estado 
Nacional, gerado por ele e para cumprir, predominantemente, as 
funções próprias deste. A independência política em 1822, veio 
apenas acrescentar mais dois cursos, de direito, no rol dos já 
existentes, seguindo a mesma lógica de promover a formação dos 
burocratas na medida em que eles se faziam necessários.44 

Desde então, o ensino superior no Brasil passou a se desenvolver 

lentamente, seguindo o ritmo das transformações sociais da sociedade brasileira. 

Os cursos de Medicina, Direito e Engenharia que habilitavam às profissões de 

maior prestígio e demanda se constituíam na estrutura principal do sistema e das 

escolas. 

 
42 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.67. 

43 TEIXEIRA, Anísio. Ensino Superior no Brasil: análise e interpretação de sua Evolução até 1969. 
p.78 

44 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.76. 
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O modelo de formação para profissões em faculdades isoladas se 

mantém inalterado por muitos anos, e nem mesmo com a independência política, 

em 1822, são promovidas mudanças neste formato de ensino, tampouco a 

ampliação ou diversificação dos cursos ofertados.  

A criação de escolas superiores e universidades não parecia 

vantajosa aos olhos da elite que exercia o poder. Os portugueses se mostravam 

hostis à essa ideia, desta forma, a emancipação política não passou de uma 

transferência de poder, ao passo que a sociedade permaneceu limitada e atrelada 

a uma economia baseada na exportação de produtos e sem investimentos em 

educação. O modelo de ensino oferecido era uma transposição do modelo de 

ensino europeu/português. 

Em 1810, período do Império, são criadas as primeiras instituições 

civis brasileiras no Rio de Janeiro, a Academia Real da Marinha e a Academia Real 

Militar. Posteriormente a Academia Real Militar se reorganiza em Escola Militar e 

Escola Central, sendo esta a primeira Escola de Engenharia do Brasil, dedicando-

se à formação dos militares engenheiros. A partir de então, nascem os cursos 

superiores de Medicina na Bahia (1812) e Direito em São Paulo e Recife (1827). 

Os cursos de Direito foram restritos à formação de profissionais para defender o 

Estado e mais tarde, foram transformados em Faculdades de Direito.45 

É notório que durante o período de 1808 a 1889 o ensino superior se 

arrasta no mesmo ritmo das transformações sociais e econômicas da sociedade 

brasileira. Até então, o sistema esteve voltado para o ensino que assegurava um 

diploma profissional, “o qual dava direito a ocupar posições privilegiadas no restrito 

mercado de trabalho existente e a assegurar prestígio social”46. 

A reorganização e ampliação do ensino superior redirecionou os 

conteúdos ministrados nos colégios jesuítas para os cursos ofertados pelas 

Academias Militares, de forma que no período imperial se promoveu a adoção de 

 
45 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.68;114;112. 

46 SAMPAIO, Helena. Evolução do Ensino Superior Brasileiro, 1808-1990. Núcleo de Pesquisa 
sobre ensino superior da Universidade de São Paulo. 1991. p.3 Disponível em: 
https://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9108.pdf. Acesso em 03 de outubro de 2021. 

https://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9108.pdf
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uma filosofia positivista por médicos, engenheiros e professores, ideologia que veio 

combater as doutrinas da Igreja Católica, a monarquia e a escravidão.  

Contudo, o estudo de filosofia ficou abrigado no Curso de Direito, 

cujas Escolas desempenhavam um papel fundamental no Estado Imperial 

direcionando os estudantes à perspectiva política e social do Estado em prol da 

ascensão da burocracia e afastando-os de seus valores e ideais. Assim, este grupo 

não sofria as influências das ideias positivistas que se fortaleciam entre os 

estudantes das demais profissões, além do que, o curso de Direito concentrava 

mais da metade do número de matrículas em cursos superiores.47 

Durante o período imperial surgiram os primeiros movimentos para a 

organização de um sistema escolar, mas nenhuma universidade foi criada. O alto 

conceito da universidade de Coimbra dificultava e inibia a criação de uma instituição 

no conceito de universidade num país recente. No final do período do império o 

Brasil possuía poucas faculdades e essa estrutura de ensino superior estruturada 

no período imperial é que desencadeou e constituiu o atual sistema universitário 

brasileiro. Assim, no Império, as tentativas de criação de universidade resultaram 

sem êxito. 

1.1.2 As primeiras universidades e o controle do Estado  

No período denominado de Primeira República48 o Brasil experimenta 

um período de importantes mudanças sociais que a educação acabou por 

acompanhar. As transformações institucionais e econômicas que acontecem no 

período republicano promovem o aumento na demanda por ensino superior, 

consequentemente, a criação de Escolas não vinculadas a instituições militares e 

ao governo. Neste período a educação sofre grandes transformações devido ao 

fato de sua administração, até então, estar ligada tão somente ao Estado. No 

entanto, no final do século XIX nascem as Escolas com orientação presbiteriana, 

 
47 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.110-114. 

48 A período da Primeira República constitui-se em 1889, marcado pela Proclamação da República, 
estendendo-se até a revolução de 1930. Este período também é conhecido como República Velha 
ou República Oligárquica. Esta demarcação é apropriada para descrever as transformações 
sofridas pelo ensino superior. CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1986, p.146. 
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de inciativa privada e sem orientação religiosa e independentes do Estado. 

Segundo Cunha, o ensino superior no Brasil desenvolveu-se pela multiplicação das 

faculdades isoladas.  

[...] nesse período que surgiram os primeiros estabelecimentos de 
ensino superior no Brasil com o nome de universidade, sendo a do 
Rio de Janeiro (1920) e a de Minas Gerais (1927) as que vingaram. 
[...] o ensino superior era limitado em número de estabelecimentos 
e de estudantes. Havia escola superiores voltadas para campos 
reduzidos do saber (medicina e correlatos, engenharias e 
correlatos, direito e agronomia). [...] Durante a primeira república, o 
leque de cursos se ampliou e o número de escolas superiores se 
multiplicou [...].49 

A expansão do ensino superior na primeira República, caracterizou-

se pela ampliação da demanda e pela oferta de cursos superiores e, em 

consequência, a minimização do poder de interferência do Estado na educação. A 

partir de então, manifestam-se as resistências à diplomação livre pelas escolas e a 

liberdade das profissões, dando início aos movimentos que promoveram as 

reformas educacionais que sucederam neste período. O aumento da procura, 

resultado de mudanças econômicas e institucionais denotadas neste período, 

promove a multiplicação das faculdades e a insatisfação de extratos da sociedade 

pela facilitação do acesso ao ensino superior.50 

O pensamento liberal republicano marcado pela ideia de que a 
educação competia à sociedade e ao indivíduo, e não ao Estado, 
reduz a função pública no campo da cultura regular e promover a 
atividade privada, reforçando-se assim a tradição, nascida ao 
tempo do Império, dos colégios e escolas particulares. As escolas 
privadas passariam a ser autorizadas pelo governo e a gozar de 
regalias, tendo os graus conferidos sanção pública. Isso deu lugar 
às escolas privadas de ensino superior e às escolas mantidas pelos 
governos e estados, cujos graus teriam valor para todo o país.51 

Para a contenção do movimento de expansão, surgem reformas que 

promovem alterações no ensino superior, dentre elas a Reforma Carlos 

 
49 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.147-148. 

50 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.167. 

51 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: Análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
p.104. 
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Maximiliano52, em 1915, com a proposta de reorganizar o ensino superior no Brasil, 

instituindo exames de admissão e outros requisitos para o ingresso nos cursos 

superiores, restringindo o acesso ao ensino superior. Em 1925, dez anos após esta 

reforma, a reforma Rocha Vaz institui a limitação de vagas e critérios classificatórios 

que reprimiam ainda mais o acesso ao ensino superior.53  

A reforma Rocha Vaz veio, assim, completar a trajetória de 
contenção do fluxo de passagem do ensino secundário para o 
superior, intensificado desde fins do Império e acelerado nas duas 
primeiras décadas do regime republicano. O movimento 
contenedor foi iniciado pela introdução dos exames vestibulares 
(exames de admissão), em 1910; aperfeiçoado peal exigência de 
certificados do ensino secundário, em 1915; e burilado pela 
limitação de vagas e a introdução do critério classificatório, em 
1925.54 

Todavia, é nesse período que surgem as primeiras universidades 

brasileiras com autonomia didática e administrativa, entretanto, em razão de 

regimes políticos autoritário e controlador, não subsistiram. A exemplo, a 

Universidade de Manaus, criada em 1909, em pleno período de expansão da 

região, foi dissolvida em 1926 por ausência de alunos. Em 1911, foi fundada a 

Universidade de São Paulo, a primeira a realizar atividades de extensão 

universitária, que desaparece em 1917 em consequências de medidas 

governamentais restritivas. A Universidade do Paraná surge em 1912 e foi 

dissolvida em 1915, em razão da Reforma Carlos Maximiliano.55 

A virada do século, associada à queda do Império e a Proclamação 

da República em 1889, evidenciam grandes mudanças sociais no cenário brasileiro 

que a educação acabou por acompanhar. A descentralização do ensino superior, 

que até então era privativo do poder central, possibilitando aos governos estaduais 

a criação de instituições privadas, que provoca efeito imediato na ampliação e na 

 
52 Uma das reformas do ensino que ocorreu durante a primeira República com o objetivo de dificultar 

o acesso ao ensino superior instituindo a apresentação de documentos comprobatórios de 
conclusão do secundário e estabelecendo a seleção por meio de exames vestibulares. Esta 
reforma retirou os privilégios dos diplomas do Colégio Pedro II e de outros que por si só garantiam 
matrículas nas escolas superiores. CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.187. 

53 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.180-191. 

54 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.191. 

55 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.198-208. 
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diversificação do sistema, de forma que, entre 1889 e 1918, novas escolas de 

ensino superior, na sua maioria privadas, são criadas no país.56 

Nesse cenário, a primeira instituição de ensino superior que subsistiu 

como universidade foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada legalmente pelo 

Governo em 1920, como resultado da justaposição de escolas tradicionais e 

estruturada de forma que as instituições funcionassem isoladamente, sem 

integração entre as áreas. Em 1927 é instituída a Universidade de Minas Gerais, 

nos mesmos moldes desta primeira. A criação dessas instituições se destacou pelo 

conceito e as funções que teriam as universidades brasileiras, entretanto, o modelo 

de ensino superior proposto não se concretiza nos anos que se sucedem.57  

Na Primeira República ocorreram muitos movimentos de renovação e 

modernização, nos mais variados setores, na busca de uma sociedade mais justa 

e adequada à realidade do país, dentre eles estava a educação. As reflexões 

acerca da importância e das condições da educação brasileira evidencia-se após a 

Primeira Guerra Mundial com a necessidade de inclusão de pesquisas no ensino 

superior. Neste segmento, reformas foram apresentadas por uma geração de 

profissionais da educação em busca de maior prioridade às questões educacionais 

por parte da República. Porém, foi após a Revolução de 30 que a consciência se 

manifesta para o setor educacional.58 

[...] propostas a respeito da organização do ensino superior no 
Brasil, no sentido da criação de universidades, de verdadeiras 
universidades, não reproduzindo a caricatura existente no Rio de 
Janeiro, desde 1920, constituíram um conjunto complexo e 
contraditório. A revolução de 1930 criou condições para a 
diferenciação desse conjunto. A partir de 1931, duas correntes se 
destacaram nitidamente, a liberal e a autoritária, cada uma 
empreendendo medidas tendentes a implementar o seu projeto de 
universidade.59 

 
56 SAMPAIO, Helena. Evolução do Ensino Superior Brasileiro, 1808-1990. Núcleo de Pesquisa 

sobre ensino superior da Universidade de São Paulo. 1991. p.7 Disponível em: 
https://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9108.pdf. Acesso em 03 de outubro de 2021.  

57 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.211-213. 

58 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.222-225. 

59 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.228. 

https://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9108.pdf
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As ideias gestadas nos períodos anteriores à Revolução de 1930 vem 

a ser implementadas no governo provisório de Getúlio Vargas, com o Estatuto das 

Universidades Brasileiras, popularmente conhecido como Reforma Francisco 

Campos60. Com a revolução de 1930, emergem perspectivas para uma mudança 

social e logo promulga-se o Estatuto da Universidade Brasileira, em 1931, com a 

“inovação de permitir que uma escola de letras, ciências e educação pudesse 

substituir uma das três escolas tradicionais na constituição da universidade”.61  

Em termos de ensino superior [...] a política educacional autoritária 
começou por aí sua atuação: já em 1931, Francisco Campos, líder 
parafascista e primeiro ministro da educação, elaborou o estatuto 
das Universidades Brasileiras, vigente por 30 anos. [...] Iniciativas 
como a criação da Universidade de São Paulo, da Escola de 
Sociologia e Política e da Universidade do Distrito Federal foram 
resultado dessa orientação.62 

Desta forma, as universidades não mais se constituíam por demandas 

de setores da sociedade e nem de reivindicações dos grupos de instituições de 

ensino superior existentes, mas sim, através de confrontos, negociações e 

compromissos “que envolviam intelectuais e setores dentro da própria burocracia 

estatal”. Um processo extremamente complexo num cenário de mudança de regime 

político de forma que, os atores da reforma se dividem entre o grupo dominante e 

em oposição a ele.63 

No início do governo Vargas eram três as universidades estabelecidas 

no Brasil; a do Rio de Janeiro, existente desde 1920; a de Minas Gerais, fundada 

 
60 A Reforma Francisco Campos, apesar de representar um avanço no sistema educacional 

brasileiro, desconsiderou o ideal de universidade mobilizados pelos profissionais da educação nos 
anos 20, tampouco refletiu-se na política do governo Vargas ao longo da década de 30. A reforma 
universitária promoveu a integração das escolas e faculdades isoladas à estrutura universitária, 
passando a ser dependentes desta administração superior, submetidos e dominados pelo Estado. 
Por outro lado, enquanto correntes liberais contestavam o ensino religioso nas escolas, a Igreja 
Católica gestava a Universidade Católica do Brasil, cujo funcionamento, no Rio de Janeiro, foi 
autorizado pelo Presidente da República, em 1940. CUNHA, Luiz Antônio. A universidade 
temporã. p.228-235. 

61 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: Análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
p.104-105. 

62 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.231. 

63 SAMPAIO, Helena. Evolução do Ensino Superior Brasileiro, 1808-1990. p.12. 
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em 1927; e a terceira que não carregava o nome de universidade, entretanto mais 

antiga, a Escola de Engenharia de Porto Alegre, desde 1896.64 

No governo Vargas foi fundado o Ministério da Educação e Saúde e 

implantada uma política educacional de regime autoritário e centralizador instituído 

com a publicação do estatuto que definiu o modelo de universidade e implementou 

reformas com diretrizes bem definidas, com ênfase na formação de elite e na 

capacitação de profissionais para o trabalho. 

A reforma do ensino superior, articulada com a reforma do ensino 

secundário, com destaque para os parâmetros da seleção de ingresso no ensino 

superior, ocorre com a promulgação do Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931, 

autodenominado de Estatuto das Universidades Brasileiras, que estabeleceu um 

modelo único de organização didático e administrativo para o ensino superior. 

O Estatuto admitia duas formas de organização do ensino superior: 
a universidade, forma própria desse ensino, e o instituto isolado. A 
universidade poderia ser oficial ou livre. A oficial seria aquela 
mantida pelo governo federal ou pelo estadual. A universidade livre 
seria mantida por fundações ou associações particulares.65 

A reforma remonta o cenário do setor ao típico período monárquico, 

caracterizado pelo governo, em todas as questões relacionadas ao sistema 

educacional superior. Desta forma, o modelo de universidade proposto consistia 

numa confederação de escolas que preservaram muito de sua autonomia anterior, 

revelando que a universidade já nasceu conservadora.66 

O ideal de universidade preconizado no Estatuto das Universidades 

era um modelo de política educacional autoritária, na contramão dos modelos 

pretendidos pelos liberais e de todo o movimento que promoveram as reformas na 

primeira República. Neste ínterim, o Governo elabora seu projeto universitário com 

respaldo no estatuto das universidades. Entretanto, o Estado de São Paulo 

impregnado de ideias liberais e preocupado com a formação de novas lideranças, 

 
64 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.231. 

65 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.294 

66 SAMPAIO, Helena. Evolução do Ensino Superior Brasileiro, 1808-1990. p.4. 
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visa um modelo de universidade que envolva a pesquisa com a finalidade de 

atender setores produtivos do estado e criou por Decreto Estadual, em 1934, a 

Universidade de São Paulo (USP). Desde sua instalação a USP se manteve em 

busca de uma organização e estruturação de uma autêntica universidade liberal, 

tornando-se o maior dentro de pesquisa brasileiro, concretizando o ideal de seus 

fundadores.67  

Há diferenças entre os dois modelos, mas são apenas diferenças 
internas, sem maior importância. As diferenças relevantes se 
encontram na ideologia que os legitimava e nos objetivos 
pretendidos. No modelo paulista, a ideologia liberal elitista, 
legitimando um regime político liberal-democrático, viabilizado pela 
formação de elites dela imbuída; no modelo federal, a ideologia 
autoritária legitimando um regime político autoritário, organizado 
por elites nela formadas e difusoras dessa mesma ideologia por 
toda a “coletividade”.68  

Em 1935, surge a Universidade do Distrito Federal (UDF), estruturada 

de forma diferente das demais existentes, com o propósito de renovar e ampliar a 

cultura e os estudos, independente dos interesses do Estado e estimulando a 

pesquisa para impulsionar o desenvolvimento social. Em 1937 reorganiza-se a 

Universidade do Rio de Janeiro (URJ), como Universidade do Brasil.69 Nesse 

período os movimentos em prol da renovação das ideias educacionais eram 

chamados de Escola Nova e reuniam uma geração de profissionais da educação 

envolvidos em movimentos de reformas da década de 1930 e a criação destas duas 

universidades foi considerada uma conquista destes movimentos liberais, 

entretanto, sem apoio do governo ambas têm sua existência passageira, sendo 

extintas em 1939 e seus cursos transferidos para a Universidade do Brasil. O clima 

dominador estabelecido pelo Estado Novo intenta um projeto universitário de 

natureza autoritária e controladora que define um modelo único de Ensino Superior, 

nos moldes da Universidade do Brasil.70 

 
67 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p.302. 

68 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p.303. 

69 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p.304. 

70 SOUZA, José Geraldo de. Evolução histórica da universidade brasileira: abordagens 
preliminares. Revista de Educação, Campinas, nº 1, 2012. p. 52. Disponível em: 
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/reveducacao/article/view/461. Acesso em 
14 de fevereiro de 2021. 
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Nessa época, as ideias educacionais que chegavam ao Brasil, 
rotuladas de "Escola Nova", formaram uma geração de educadores 
ou "profissionais da educação", responsáveis por reformas do 
ensino em vários estados na década de 30. Lourenço Filho, no 
Ceará, Anísio Teixeira na Bahia; Francisco Campos e Mario Casa 
Santa, em Minas Gerais; Fernando de Azevedo, no Distrito Federal. 
Esses educadores lutaram para que a República dessa maior 
prioridade às questões da Educação, criticaram as universidades 
criadas, como a do Rio de Janeiro, e fizeram propostas de 
organização do Ensino Superior no Brasil para a criação de 
"verdadeiras universidades".  

Por conseguinte, o período de 1934 a 1937, denominado de Segunda 

República, imbuído no governo de Vargas e sob a influência do regime de governo 

autoritário e controlador, foi marcado por intensos debates políticos relacionados 

às questões educacionais. O reconhecimento de que a educação possuía papel 

fundamental na constituição de um Estado Moderno promoveu discussões acerca 

de uma reforma educacional para a reestruturação do ensino superior sujeito às 

condições da política nacional. 

Nos marcos do regime autoritário a educação ocupava um papel 

estratégico no processo de reorientação da política e da economia brasileira, de 

modo que a ampla reforma educacional atingiu diferentes níveis do sistema 

educacional com o objetivo de adequar o setor às necessidades do 

desenvolvimento.71  

O governo de Vargas registra uma expansão, ainda que tímica, no 

número de universidades brasileiras. No início da Era Vargas, ano de 1930, havia 

três instituições de ensino superior: a Universidade do Rio de Janeiro, a 

Universidade de Minas Gerais e a Escola de Engenharia de Porto Alegre. Em 1945, 

fim da Era Vargas, há registro de cinco universidades:  a Universidade do Brasil, a 

Universidade Técnica do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo, a 

Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade do Distrito Federal.72 

 
71 CACETE, Núria Hanglei. Breve história do ensino superior brasileiro e da formação de 

professores para a escola secundária. Educ. Pesqui. São Paulo, v.40, n.4, p.1061-1076, out-
dez.2014. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v40n4/aop1109.pdf. Acesso em 10 de 
outubro de 2021.p.1067. 

72 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.300-321. 
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No início da república populista, a organização do ensino superior 
regia-se pelo Estatuto das Universidades Brasileiras [...] O Estatuto 
consagra a competência do governo centrale4m matéria de 
controle do ensino superior [...] Embora o estatuto proclamasse ser 
a universidade o padrão para a organização do ensino superior, 
admitia a existência de estabelecimentos isolados como uma 
concessão à realidade onde estes constituíam a imensa maioria. 
[...] As universidades eram compostas de faculdades, as quais 
podiam manter autonomia jurídica.73 

Nas décadas que se seguiram à criação das primeiras universidades 

a sociedade passa por um processo de transformação e ampliação de setores 

sociais e industriais. O estabelecimento de empresas de grande porte criou 

demandas para o ensino superior cujo diploma se constituía na garantia de acesso 

a postos de trabalho. Na década de 1950 acentua-se a interiorização do ensino 

superior e a diversificação de cursos de forma a atender a demanda e clientela do 

setor privado. Assim, como prescreve Cunha, no período subsequente ao Estado 

Novo, o ensino superior se alastra pelo país, dadas as condições instituídas neste 

processo:  

Outra dimensão do processo de facilitação do acesso das camadas 
médias ao ensino superior foi o progressivo barateamento das 
taxas cobradas pelas escolas públicas, chegando, no início dos 
anos 50, à gratuidade total.74 

Com a promulgação da Constituição de 1946, restauradas as 

condições democráticas, inicia-se o movimento de redemocratização do país e de 

repensar o regime autoritário e controlador aplicado no ensino superior até então, 

reclamada pela ideologia instalada no país. Com a crescente demanda pelo ensino 

superior, inicia-se os movimentos em defesa da iniciativa privada, na contramão da 

rede federal e da organização do ensino superior preferencialmente em 

universidades, acenando a bandeira da liberdade de ensino que culminou no 

projeto da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada 

em 1961.75  

 
73 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.15-

17. 

74 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.89. 

75 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: Análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
p.129. 



 42 

A partir da década de 50, acelera-se o ritmo de desenvolvimento no 
país, provocado pela industrialização e pelo crescimento 
econômico. Simultaneamente às várias transformações que 
ocorrem, tanto no campo econômico quanto no sociocultural, surge, 
de forma mais ou menos explícita, a tomada de consciência, por 
vários setores da sociedade, da situação precária em que se 
encontravam as universidades no Brasil. Essa luta começa a tomar 
consistência por ocasião da tramitação do projeto de Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobretudo na segunda 
metade dos anos 1950, com a discussão em torno da questão 
escola pública versus escola privada. Limitados inicialmente ao 
meio acadêmico, os debates e reivindicações deixam de ser obra 
exclusiva de professores e estudantes para incorporarem vozes 
novas em uma análise crítica e sistemática da universidade no 
país.76 

O modelo de universidade vigente se consolida e corporifica-se com 

a implantação da rede federal de Ensino Superior e a instalação de universidades 

públicas federais nas capitais dos Estados. O desenvolvimento do sistema federal 

consolida-se, em grande parte, pela federalização de universidades estaduais. 

Nesse movimento insere-se as universidades religiosas criadas a partir do 

estabelecimento da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a primeira 

de uma série de universidades católicas, o sistema estadual de universidades de 

São Paulo, além de outras instituições menores estaduais implantadas em diversas 

localidades do país. Ainda neste período ocorreram tentativas frustradas de buscar 

uma autonomia integral das universidades. Em 1954 havia dezesseis universidades 

no Brasil, destas, cinco eram mantidas por instituições confessionais e onze pelo 

governo, estadual ou federal.77  

A integração universitária contrabalançou a multiplicação das 
escolas isoladas particulares, resultando na manutenção da 
participação das universidades em torno de 63% das matrículas no 
período de 1954/64. Por outro lado, a criação de universidades 
federais, a partir das escolas isoladas “federalizadas”, ou a 
“federalização” de universidades inteiras, fez que as matrículas 
oferecidas pelo setor público mantivessem sua participação em 

 
76 FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque. A universidade no Brasil: das origens à Reforma 

Universitária de 1968. Educar em Revista, nº 28, p. 29. Disponível em 
https://www.scielo.br/pdf/er/n28/a03n28.pdf. Acesso em 16 de fevereiro de 2021. 

77 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.95-
97. 
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torno de 81%, compensando a criação das universidades 
católicas.78  

Em 1962, atendendo os movimentos reformistas, nasce a 

Universidade de Brasília (UnB) numa estrutura diferente das demais instituições 

existentes, de natureza inovadora, voltada a pesquisa e se consolida no maior 

centro de ensino e pesquisa do país. A primeira universidade que não se estrutura 

por justaposição de outras instituições, marcada pela participação do movimento 

estudantil e de professores, erguendo a bandeira da autonomia universitária e da 

participação de professores e alunos na administração. As universidades 

assumiam uma dimensão social e política ampla que contribuiu com a instalação 

do regime. A UnB configurou-se na mais moderna universidade brasileira, inovando 

ao proclamar como sua primeira finalidade “Formar cidadãos empenhados na 

busca de soluções democráticas para os problemas com que se defronta o povo 

brasileiro na luta por um desenvolvimento econômico e social”.79 

O processo de modernização do ensino superior foi representado pela 

criação da Universidade de Brasília. A dispensa de integração de escolas isoladas 

e a definição de um plano específico de organização que se valeu da 

intelectualidade de uma comunidade acadêmica, professores e estudantes, 

inaugura um padrão imitado por universidades federais que surgiram 

posteriormente. Neste período, marcado pela modernização do ensino superior, foi 

promulgada a primeira lei de diretrizes e bases da educação, alinhada à 

Constituição de 1946.80 

O regime instituído pelo golpe militar de 1964 rearticula as alianças 

políticas, põe freio na modernização no ensino provocando um retrocesso no setor 

educacional, provoca o fim do movimento estudantil e de professores. A 

promulgação do Decreto-Lei nº 53 de 1966, que definiu regras para as 

universidades federais mantendo-as sob vigilância e intervenção direta do governo 

 
78 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.97. 

79 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.171-
178. 

80 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.256. 
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reduzindo investimentos no setor educacional, assola significativamente a 

universidade pública e promove a expansão do ensino superior privado.81  

Essa rápida expansão do setor privado no nível superior foi, de 
certa forma, funcional para o crescimento mais moderado do setor 
público. Aliviado da pressão da demanda, que, nos anos de 1967 e 
1968, reivindicava “mais vagas” e “mais verbas” para as 
universidades públicas, estas puderam se concentrar na 
construção e no equipamento de grandes campus, de implementar 
programas de pós-graduação e pesquisa, assim como enviar 
professores e estudantes para prosseguir seus estudos no 
exterior.82

 

Por outro lado, o movimento estudantil e de professores em defesa do 

ensino superior público e a reivindicação de cursos no contexto universitário, em 

oposição as escolas isoladas, veio a ser pauta para a discussão da reforma do 

sistema de ensino, invocado na Reforma Universitária de 196883. 

Imediatamente após o golpe de 1964, o novo regime procurou 
evitar que a universidade se tornasse cada vez mais crítica [...]. 
Mas, apesar disso, continuou se aprofundando a crise da 
universidade então calada em sua crítica. Foi para inverter essa 
tendência que o Estado promoveu a “reforma universitária” de 
1968, arrebatando uma bandeira hasteada pela UNE três décadas 
antes, no momento mesmo de seu nascimento, fonte fértil de crítica 
da universidade e, por extensão, da sociedade que a mantém e 
dela se previne ou defende.84 

A Reforma Universitária (Lei n. 5.440/68) estabeleceu a indissociação 

entre ensino, pesquisa e extensão, o regime integral e a valorização dos 

profissionais da educação, bem como, a dedicação exclusiva de professores nas 

instituições, modificando a tendência autoritária e controladora do Estado. Após a 

aprovação pelo Congresso, visando os interesses do governo, o presidente da 

 
81 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista.  p.257-

260. 

82 CUNHA, Luiz Antonio. O legado da ditadura para a educação brasileira. IN: Educação & 
sociedade; v.35, n.127, (abr./jun. 2014), p. 357-377. Language: Portuguese, Base de 
dados: Acervo Univali. p. 363. Disponível em 
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83 A Reforma Universitária de 1968 destacou-se pela importância não somente na área educacional, 
em razão do envolvimento e da mobilização de diversos setores da sociedade brasileira, num 
momento histórico de desenvolvimento do país no período de regime militar. A reformulação do 
ensino superior pensada para a época se voltava a necessidade de produzir força de trabalho 
para suprir a demanda requerida no processo de desenvolvimento. 
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República vetou as atribuições relativas à autonomia universitária prevista na Lei. 

A partir de então, as universidades públicas e particulares se adaptaram ao 

disposto no documento e, a departamentalização e desintegração de cursos 

possibilitou a expansão do ensino superior para regiões afastadas dos centros 

urbanos com a criação de campus universitários.85 No ano seguinte, o Decreto-Lei 

n. 464/6986 traz normas complementares restringindo ainda mais o setor privado. 

Entre 1960 e 1968 amplia-se se forma significativa o número de escolas e de 

matrículas no ensino superior.87 

Em 1968, a rede nacional de universidades foi ampliada para 48, 
sendo 18 federais, três estaduais, 10 católicas, sete fundações, 
cinco particulares e uma municipal, às quais de somam quatro 
universidades rurais (três federias e uma estadual).88 

Apesar de um modelo único de ensino superior com a 

indissociabilidade do ensino e pesquisa, o movimento de expansão no setor privado 

seguiu na contramão da exigência legal da reforma universitária, dado que o perfil 

das instituições privadas era predominantemente de ensino e não de pesquisa e 

poucas foram as universidades que conseguiram instituir a produção científica. A 

estrutura do ensino e pesquisa das universidades públicas elevou os custos do 

ensino neste setor, restringindo a capacidade de expansão e abrindo caminho para 

que as instituições privadas atendessem a demanda não absorvida pelo Estado.89 

 
85 BRASIL. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968 - publicação original. Portal da Câmara: 

Legislação. Brasília. Disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-
28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em 16 de fevereiro de 2021. 

86 O Decreto-Lei n. 464 de 11 de fevereiro de 1969 estabelece normas complementares a Lei n. 
5.540/68 restringindo ainda mais as possibilidades da inciativa privado ampliando o controle sobre 
as instituições de ensino, inclusive as federias. BRASIL, Decreto-Lei n. 464 de 11 de fevereiro 
de 1969. Portal da Planalto: Legislação. Brasília. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0464.htm. Acesso em 16 de 
fevereiro de 2021. 

87 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: Análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
p.115. 

88 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: Análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
p.118. 

89 TEIXEIRA, Anísio. Ensino superior no Brasil: Análise e interpretação de sua evolução até 1969. 
p.118-119. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del0464.htm


 46 

1.1.3  A expansão do ensino superior 

A Reforma Universitária produziu efeitos paradoxos no ensino 

superior, por um lado determinou mudanças que foram incorporadas gradualmente 

pelas universidades federais, confessionais e estaduais, por outro, favorece a 

expansão do setor privado nas décadas de 1960 e 1970, influenciado pela 

demanda reprimida e as expectativas de promoção social. A expansão do setor 

privado nestas décadas foi fruto da multiplicação de instituições de pequeno porte, 

muitas resultantes de transformação de escolas secundárias, no propósito de 

atender as demandas do mercado.90 

A partir dos anos 1970 o crescimento excessivo e descontrolado do 

Ensino Superior e o insucesso da perspectiva de um modelo único de organização 

universitária demandou decisões do Conselho Federal de Educação para a 

elaboração de normas que regulassem a diversidade das instituições de ensino 

superior. Nas décadas seguintes, o mundo vivenciou a crise do capitalismo e os 

reflexos do mundo globalizado que desencadearam movimentos de reforma do 

Estado, inclusive, no sistema educacional brasileiro que vigorava uma política de 

expansão de vagas através da rede privada de ensino. As mudanças trazidas pelo 

capitalismo promovem o expansionismo e a massificação do ensino superior, em 

atenção as necessidades de uma demanda cada vez mais diversificada.91 

O novo paradigma neoliberal que se alastrava pelo mundo privilegiava 

o ensino superior privado pela possibilidade de menor intervenção do Estado, 

contudo, a promoção de reformas educacionais foi imprescindível em atenção ao 

cenário que se configurava. Entretanto, na década de 1980, estabeleceu-se certa 

estagnação na oferta de vagas para o ensino superior, apesar da criação de novas 

instituições, a despeito dos acontecimentos internacionais e na luta em prol da 

democratização das políticas sociais, o Brasil enfrentava mudanças expressivas 

com o fim da ditadura militar, e a promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

 
90 CUNHA, Luiz Antonio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista. p.253-

255. 

91 MANCEBO, Deise; DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de; CATANI, Afrânio 
M. Políticas e gestão da educação superior: transformações recentes e debates atuais. São 
Paulo, SP: Alternativa; Xama, 2003.p.17-18. 
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expressava garantias e diretrizes para o sistema educacional, que seriam 

normatizadas na década de 1990.92 

Na década de 1990, o Brasil promove reformas no campo 

educacional, com a promulgação de leis, decretos, portarias e resoluções, dentre 

elas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 1996.  Neste período, 

possibilitado pela reconfiguração do ensino superior, principalmente no campo 

universitário, o processo de expansão é conduzido pela demanda de mercado e 

pela necessidade de mão de obra qualificada a curto prazo, assumindo feição 

nitidamente privada. A criação dos cursos tecnólogos, que possibilitam a redução 

de carga horária e da modalidade de ensino a distância com a flexibilização de 

horários, turnos e tempo, revestem o ensino superior com as mais variadas 

denominações. Neste cenário, a dissociação do ensino, pesquisa e extensão é 

reflexo da maioria das instituições de ensino superior.93 

A função da universidade esboçada nas décadas anteriores com 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão fica prejudicada em benefício da 

demanda de mercado massificada pela qualificação de mão de obra diversificada 

em curto prazo. Neste período, o Estado segue a ideologia configurada nos 

governos anteriores, sem prioridade de investimento na educação, entretanto, a 

partir de meados da década de 1990, o Governo de Fernando Henrique Cardoso 

promove reformas no sistema educacional reestruturando a educação superior 

brasileira, pautando-se na diversificação de cursos e nas diferentes estruturas de 

instituições consideradas de ensino superior, principalmente no setor privado, 

implantadas no período de expansão acelerada.94 

A reestruturação registrada em documentos governamentais 

regulamentou dispositivos da própria Constituição Federal de 1988, que trouxe a 

 
92 MANCEBO, Deise; DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de; CATANI, Afrânio 

M. Políticas e gestão da educação superior: transformações recentes e debates atuais. p.24. 

93 MANCEBO, Deise; DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de; CATANI, Afrânio 
M. Políticas e gestão da educação superior: transformações recentes e debates atuais. .p.24. 

94 MANCEBO, Deise; DOURADO, Luiz Fernandes; OLIVEIRA, João Ferreira de; CATANI, Afrânio 
M. Políticas e gestão da educação superior: transformações recentes e debates atuais.  p.24-
25. 
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educação como direito de todos, porém, compartilhando a responsabilidade entre 

o Estado, família e sociedade, assegurando a livre inciativa do setor privado, desde 

que atendidas as condições prescritas na lei.95  

A política expansionista amparada pela Constituição Federal de 1988 

e as legislações que regulamentaram seus dispositivos impulsionou o surgimento 

de inúmeras universidades ao romper o princípio da indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, flexibilizando a estruturação do ensino superior no país. Em 

deferência à necessidade de adaptações das políticas educacionais surge a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no ano de 1996, que realça o papel do 

Estado como controlador e gestor das políticas educacionais em favor da demanda 

crescente no setor. Entretanto, com o crescimento do setor privado, apesar da 

regulamentação governamental, desencadeou um processo de banalização do 

ensino superior.96 

 Nesse contexto, o Decreto nº 2.207, de 1997, que criou o regimento 

do sistema federal de ensino em consonância com a LDB de 1996, distingue as 

instituições que envolvem a pesquisa e ensino, estabelecendo conceitos e a 

separação de universidades e centros universitários, considerando as 

universidades como centro de referência pela aplicação da pesquisa e, 

categorizando como centros universitários as instituições que não precisam realizar 

pesquisas. Tal atividade reverteu em relação direta com investimentos, elevando 

os custos das universidades e estabelecendo as instituições de ensino superior 

com finalidade lucrativa, inspirando os interesses mercadológicos e atrelando-os à 

oferta diversificada de cursos, com maior flexibilidade curricular e de tempo, 

favorecendo ainda mais a formação massificada.97 

 
95 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal do Senado Federal: 

Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 09 setembro 2020. 

96 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasília, 20 de 
dezembro de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso 09 
setembro 2020. 

97 O Decreto nº 2.207 de 15 de abril de 1997 classificou as instituições de ensino superior de acordo 
com sua organização acadêmica, distinguindo universidades, centros universitários, faculdades 
integradas, faculdades, e institutos superiores de acordo com suas atividades de ensino, pesquisa 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


 49 

Segundo Cunha, a universidade é a instituição idealizada para a 

oferta de ensino superior desde o Estatuto das Universidades promulgado em 1931, 

ainda que houvesse entendimentos diversos acerca da aglomeração de escolas 

faculdades e institutos. No entanto, a expansão do ensino superior no Brasil nos 

anos 80 e 90 foi pautada pela necessidade de atender a demanda de mercado, 

massificando a oferta por instituições de ensino superior privadas distintas de 

estruturas universitárias.98 

[...] as faculdades isoladas (92% delas privadas) são a maioria das 
instituições, mas perdem a posição majoritária no alunado para as 
universidades, que abrangem 64,5% dos estudantes. Os centros 
universitários (a maior parte deles oriunda de federações de 
faculdades) recebem cerca de um décimo das matrículas, quase 
todas no setor privado. Já os centros de educação tecnológica se 
situam praticamente todos no setor público e representam uma 
parcela diminuta na oferta de ensino superior.  

Das 156 universidades, a maioria é privada (85 X 71). Foi muito 
rápido o crescimento das universidades privadas: no primeiro ano 
do octênio, elas eram 63. As universidades públicas ficaram 
estacionadas no mesmo período. Mas o dinamismo do setor 
privado expressou-se, igualmente, na categoria centros 
universitários, que não existiam em 1995 e já eram 66 em 2001, 
dos quais apenas dois públicos. 

As universidades públicas não constituem um segmento 
homogêneo. São 39 as universidades federais, dotadas todas de 
idêntica carreira docente. As universidades mantidas pelo estado 
de São Paulo têm carreiras docentes bem distintas daquelas das 
federais, caracterizando-se pela mais forte hierarquização.99 

A grande expansão do ensino superior brasileiro e a desigualdade 

entre os setores público e privado sinalizam a necessidade de regulamentação 

mais alinhada ao cenário desenhado nestas últimas décadas. Desde então, o 

 
e extensão, atendendo o disposto na LDB de 1996. Este Decreto foi revogado no mesmo ano pelo 
Decreto nº 2.306 de 19 de agosto de 1997 mantendo a classificação definida do texto anterior, 
também revogado pelo Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001 que foi revogado com o Decreto 
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, mantendo a classificação das instituições de acordo com suas 
atividades de pesquisa, ensino e extensão. Este Decreto foi revogado pelo atual Decreto nº 9.235, 
de 15 de dezembro de 2017, que preserva a categorização aspirada na década de 1980. 

98 CUNHA, Luiz Antônio. O ensino superior no octênio FHC. Educ. Soc. [online]. 2003, v.24, n.82, 
pp.37-61. p.52. ISSN 1678-4626.  https://doi.org/10.1590/S0101-73302003000100003. 
https://www.scielo.br/pdf/es/v24n82/a03v24n82.pdf. Acesso em 28 de fevereiro de 2021.  

99 CUNHA, Luiz Antônio. O ensino superior no octênio FHC. Educ. Soc. [online]. 2003, v.24, n.82,  
p.55.  
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https://doi.org/10.1590/S0101-73302003000100003
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governo veio regulamentando o ensino superior na perspectiva da mão de obra 

qualificada, promovendo as devidas adaptações com o intuito de atender a 

demanda mercadológica.  

A política governamental adotada até os dias atuais, descentraliza e 

segmenta a educação superior, possibilitando a ampliação e diversificação do 

sistema de ensino no setor privado por meio de estímulos à expansão associada a 

demanda de mercado, todavia reduzindo a educação superior ao ensino. É 

oportuno destacar que, ainda no contexto atual, a função social da universidade 

difere-se das demais instituições de ensino superior. 

1.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DO ENSINO SUPERIOR  

O processo histórico da implantação do ensino superior no Brasil teve 

intima relação com o processo de formação da sociedade brasileira. O 

conhecimento é entendido como o motor propulsor para a transformação e o 

desenvolvimento econômico e social, responsável pelas inovações tecnológicas ao 

longo da história que proporcionaram a evolução e a consolidação das sociedades.  

Desde o período colonial a busca por mão de obra especializada 

delineava a necessidade de formação qualificada para garantia dos interesses do 

Estado. Desta forma, em meio aos processos de modernização e consolidação do 

Estado, a educação passou a ser entendida como a tutela para o desenvolvimento 

social e econômico do país. Nesse contexto, o ensino especializado sofre 

interferência direta do Estado, de seus setores sociais e políticos, que direcionou o 

processo de expansão e modernização do ensino superior, balizando os programas 

e processos educacionais em conformidade com os interesses do Estado. 

A processo de globalização desenhou um cenário de constantes 

transformações econômicas, políticas e sociais, expondo o Estado a grandes 

desafios de competitividade, reclamando a necessidade de inovação por meio de 

constantes pesquisas que promovam o conhecimento e a formação de capital 

humano capaz de promover o desenvolvimento tecnológico. 

As primeiras escolas a promover ensino de nível superior no Brasil 

foram fundadas no período colonial, com a chegada da família real portuguesa, 
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objetivando assegurar um diploma profissional para a ocupação de postos 

privilegiados e restritos a uma pequena parcela da população. Por décadas a 

expansão do ensino superior esteve limitada à capacidade de investimento e a boa 

vontade do governo.100 

Desde os primórdios o desenvolvimento econômico, social e político 

tem estreita relação com o conhecimento e a inovação. Dessa forma, torna-se 

necessária à promoção de políticas públicas educacionais que possam atuar como 

agentes da disseminação do conhecimento, o que compreende a função de um 

Estado, conforme prescreve Heller101: 

A função do Estado consiste, pois, na organização e ativação 
autônomas da cooperação social-territorial, fundada na 
necessidade histórica de um status vivendi que harmonize todas as 
oposições de interesses dentro de uma zona geográfica, a qual, 
enquanto não exista um Estado mundial, aparece delimitada por 
outros grupos territoriais de dominação de natureza semelhante. 

O autor descreve a função do Estado intimamente relacionada com a 

sociedade e a territorialidade, um papel que deve promover recursos de forma 

democrática que impulsione o desenvolvimento social e os interesses comuns. 

Neste entendimento, Pasold102 nos ensina a relação do Estado com o Bem Comum 

e o Interesse Coletivo, em benefício da sociedade: 

[...] a questão do Bem Comum ou Interesse Coletivo só poderá 
ser convenientemente equacionada caso o Estado seja realmente 
encarado como instrumento de toda a Sociedade, e não apenas de 
segmentos privilegiados por motivos de ordem econômica, racial, 
social, cultura, religiosa ou ideológica.  

O movimento de implantação e expansão do ensino superior, assim 

qualificado, emolda-se na proposta delineada historicamente para a conceituação 

do Estado, na busca da melhor proposição para a identificação de suas funções, 

dentre elas a função social. 

 
100 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã.  p.67. 

101 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. Tradução de Lycurgo Gomes da Motta. São Paulo: 
Mestre Jou,1968, p. 245. 

102 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. rev. amp. Itajaí/SC: 
Univali, 2013, p.17. 
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A tônica histórica do ensino superior no século XVIII foi sua 

subordinação à política autoritária e dominadora dos governos que se sucederam 

desde a criação do ensino superior profissional, em 1808. Reconhecer que o 

conhecimento proporciona desenvolvimento suplica políticas públicas que possam 

atuar como agentes de disseminação do saber, priorizando recursos que 

promovam o crescimento da sociedade como atores centrais deste processo. A 

mão de obra especializada e qualificada converteu-se em capital num Estado em 

processo de modernização, para tanto, destaca-se a importância na promoção de 

mecanismos de representação dos interesses sociais que revertam em benefícios 

para a sociedade e para o Estado.103  

Os efeitos sociais da educação são apontados e compreendidos no 

processo de desenvolvimento e modernização da sociedade ao longo da história, 

dessa forma, a conexão do compromisso do Estado com a coletividade é 

necessária, sobretudo, na valorização do ser humano como parte integrante de 

uma sociedade criativa e em constante desenvolvimento. Neste entendimento, 

Pasold propõe quatro funções sociais para o Estado Contemporâneo: 

a) a Função Social – em abstrato – para o Estado Contemporâneo, 
conforme exposto, diz respeito a uma fórmula doutrinária que 
conecta a condição instrumental do Estado com o compromisso 
com o Bem Comum ou Interesse Coletivo, e, principalmente, com 
a dignidade do Ser Humano;  

b) em concreto, a Função Social haverá de consolidar-se conforme 
cada Sociedade e seu Estado, de acordo com a realidade, e através 
de ações que cumpram a sua destinação;  

c) a Função Social do Estado Contemporâneo não é concebida com 
uma dádiva dele mesmo; antes, constitui-se numa dinâmica que 
supõe e requer a cooperação social, a mobilização solidária dos 
componentes da Sociedade considerada, sustentando, verificando 
e participando do dever de agir e do agir do próprio Estado;  

d) a Função Social pressupõe uma conveniente administração da 
oposição entre a “atividade livre” e a “atividade regulada” na 
Sociedade e, entre a “atividade Autoritária e a “atividade social” no 
Estado.104

 

 
103 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p. 75-77. 

104 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo., p. 52. 
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O autor aponta aspectos caracterizantes da Função Social para o 

Estado Contemporâneo, destacando o compromisso com o interesse coletivo da 

sociedade, sobretudo a destinação desta função com a justiça social, que, segundo 

o autor, deve ser integrada com o dever da coletividade e o cumprimento das 

necessidades essenciais do ser humano. 

Freire105 prescreve que a educação possui papel fundamental na 

transformação de comportamentos. Nessa compreensão, promover o acesso aos 

níveis mais elevados de ensino e pesquisa deve ser considerado um meio 

privilegiado de superação da escassez e carências de um Estado que por meio de 

cidadãos qualificados alargaria as condições da modernização e progresso, 

produzindo efeitos benéficos para a sociedade e o Estado, enquanto ente político. 

O discurso de conciliar a educação com o desenvolvimento não é 

recente e cumpre a função ideológica cravada ao longo da história que perpassou 

o período colonial, imperial, republicano, inclusive a Ditadura Militar. Aspirar o 

ensino como um passo na direção da transfiguração e formação da sociedade 

aliando os interesses individuais e coletivos é o ensejo do desenvolvimento de um 

Estado, entretanto, o desafio de todos os tempos.106  

No caso da Universidade, é preciso que esta antevisão tenha a 
máxima profundidade e amplitude possíveis. E isto porque, por um 
lado, a cultura sobre a qual a Universidade opera é um símile 
conceitual do mundo, em sua totalidade no qual se refletem todas 
as alterações substanciais da vida social; por outro lado, porque a 
Universidade não atua como multiplicador passivo de uma cultura 
exógena, mas tem certa capacidade de nela imprimir sua marca e 
de propor-se projetos de transformação racional da totalidade social 
de que a universidade participa. [...] porque a totalidade, no 
referente à Universidade é, de fato a civilização.107 

O pensamento sobre o tema promoveu uma série de reformas no 

sistema educacional brasileiro com a intenção de implantar o ensino superior nos 

níveis aplicados em outros países da Europa para especializar elites privilegiadas 

 
105 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 11 ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 

1980. p. 5. 

106 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. 5 ed. São Paulo, SP: Paz e Terra, 1991. p. 14. 

107 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária.  p. 14. 
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para gestão do mercado interno e do Estado. Esses movimentos atravessaram os 

séculos XVIII e IX e a convicção do pensamento sobre o tema desencadeou a 

normatização do sistema educacional e a institucionalização do sistema 

universitário brasileiro.108 

O esforço empreendido para a implantação do ensino superior 

justifica-se na sua intrínseca relação política que lhe atribui uma função de ser um 

dos motores propulsores de aceleração do desenvolvimento. Ribeiro109 prescreve 

que: 

Às nações subdesenvolvidas cumpre enfrentar a tarefa 
completamente diversa de criar uma universidade capaz de atuar 
como motor do desenvolvimento. Primeiramente, então, deve-se 
verificar se é possível inverter aquela sequência. Quer dizer, criar 
uma estrutura universitária que não seja um reflexo do 
desenvolvimento alcançado pela sociedade, porém seja ela 
própria, um agente de aceleração do progresso global da nação. 

Historicamente, torna-se imperativa a relevância do ensino superior 

no contexto social. O papel das universidades na integridade de suas funções de 

ensino e pesquisa, promoveram inovações tecnológicas que desempenharam um 

papel fundamental de aceleradores das transformações sociais. Observa-se que: 

A função mais genérica de uma universidade é a de contribuir – 
mediante o exercício de seu papel específico de instituição de 
ensino superior – para a satisfação dos requisitos de perpetuação 
ou alteração da sociedade global.  Assim, não será pelo fato de uma 
universidade ser rudimentar e precária que se deverá supô-la ante 
uma crise estrutural; isto não ocorrerá se ela corresponder às 
aspirações de cultivo do saber e de preparação de profissionais 
para uma sociedade atrasada e resignada com o atraso.110 

A relação intrínseca entre Estado e Educação empreende a 

responsabilidade do governo na formação de seu capital social, sobretudo, a 

qualificação de mão de obra, promovida pelo ensino superior. 

 
108 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.79-85. 

109 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária.  p. 45-46. 

110 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária. . p. 49. 
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A inserção da educação no campo intrínseco do Estado, coloca-a 
num prisma político e, numa primeira aproximação, torna o Estado 
responsável pelo desenvolvimento do processo educacional.  

Tal responsabilidade tem justificado teoria favorável à absoluta 
tutela, pelo Estado, da educação.111 

A educação é reconhecida como um importante instrumento 

impulsionador da transformação social, de notória importância para o Estado. Os 

movimentos de transformação das sociedades registram a existência de 

instituições educativas de ensino superior que promoveram a formação de seus 

cidadãos, experimentando o processo de transformação social. O resgate histórico 

da implantação do ensino superior revela que desde o período colonial a busca por 

ensino especializado era pretendida para a formação de classes dominantes e de 

mão de obra qualificada para a promoção do desenvolvimento do pais. O 

conhecimento sempre foi concebido como diferencial, retórica proclamada pelo 

senso comum predominante de todas as sociedades.112   

Esse entendimento traz a UNESCO113: 

A educação serve à sociedade de diversas maneiras e sua meta é 
formar pessoas mais sábias, possuidoras de mais conhecimentos, 
bem informadas, éticas, responsáveis, críticas e capazes de 
continuar aprendendo. Se todos os seres humanos tivessem essas 
aptidões e qualidades, os problemas do mundo não se resolveriam 
automaticamente, porém os meios e a vontade de fazê-lo estariam 
ao alcance das mãos. A educação também serve à sociedade, 
oferecendo uma visão crítica do mundo, especialmente de suas 
deficiências e injustiças e promovendo maior grau de consciência e 
sensibilidade, explorando novas visões e conceitos e inventando 
novas técnicas e instrumentos. A educação é, também, o meio de 
divulgar o conhecimento e desenvolver talentos para introduzir as 
mudanças desejadas nas condutas, valores e estilos de vida e para 
suscitar o apoio público às mudanças contínuas e fundamentais 
que serão imprescindíveis para que a humanidade possa modificar 
sua trajetória, abandonando a via mais comum que leva a 
dificuldades cada vez maiores e a uma possível catástrofe, para 
iniciar seu caminho a um futuro sustentável. A educação é, em 
síntese, a melhor esperança e o meio mais eficaz que a 
humanidade tem para alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 
111 PASOLD, Cesar Luiz. O estado e a educação. Florianópolis, SC: Lunardelli, 1980. p. 41. 

112 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária.  p.50-52. 

113 UNESCO. Educação para um futuro sustentável: uma visão transdisciplinar para ações 
compartilhadas. Brasília:  IBAMA, 1999. p.35. 
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As profundas mudanças globais da sociedade, de um mundo 

globalizado, vivenciados ao longo de décadas são resultados da ciência e da 

tecnologia, fruto do papel desempenhado pelas universidades, registrando-se a 

importância do ensino superior, por consequência, a necessidade de o Estado 

empenhar sua função para ampliação e qualificação desse serviço.  

De fato, a Universidade atua como a grande agência, não só 
formadora como seletora dos quadros dirigentes da sociedade. Por 
este mecanismo abre ou encerra, para cada estudante, certas 
perspectivas de vida e ascensão social [...].114 

Nesse entendimento, é importante a abordagem da educação como 

um dos elementos que compõe os alicerces de uma sociedade uma vez que é 

apontada como uma forma eficaz de promover o desenvolvimento do ser humano 

e, nesta perspectiva, uma sociedade com nível maior de escolaridade se torna mais 

produtiva, mais consciente e mais engajada em questões que envolvem o bem 

comum. 

1.3 MARCOS REGULATÓRIOS DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL  

O ensino superior regulamentado surgiu de forma tardia na sociedade 

brasileira, se comparado ao cenário europeu. Durante o período em que o Brasil foi 

colônia de Portugal não existiam universidades no Brasil e nem regulamentação 

específica de cursos, outrora ofertados nas escolas jesuítas da colônia e 

apregoados de nível superior.  

O marco do surgimento do ensino superior no Brasil ocorre com a 

vinda da família real, precisamente no ano de 1808, que optou pela instauração de 

um sistema composto por unidades de ensino isoladas, formadas por estruturas 

simples e improvisadas destinadas à formação de grupos selecionado de pessoas. 

Neste período, as elites optavam por enviar os filhos para estudarem no exterior. 

O ensino transmitido pelos jesuítas durante o período colonial era 

pautado no regramento educacional de Portugal. Desta forma, a legislação 

educacional brasileira nasceu a partir da legislação portuguesa e todos os 

 
114 RIBEIRO, Darcy. A universidade necessária.  p. 17. 
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movimentos e reformas educacionais promovidos em Portugal repercutiram do 

Brasil.115 

No período colonial, ainda que com a existência de cursos isolados 

de formação de ensino superior, a educação ainda era instrumento de manipulação 

e direcionamento da sociedade na formação de pessoas, de acordo com os 

propósitos da elite dirigente.116 Ainda que se manifestasse a necessidade de 

formação de capital humano especializado e o tema estar em debate desde a 

primeira Assembleia Constituinte, a educação passou despercebida na Carta 

Constitucional de 1823, durante o período imperial o ensino superior ficou 

estagnado.117  

Propostas para implantação de escolas públicas são discutidas, 

entretanto, sem a previsão legal que obrigasse as autoridades a garantir a 

educação pública e gratuita, de forma que os projetos foram ineficazes e as 

discussões acerca da educação são levadas à Assembleia de 1823 que resultou 

na Constituição de 1824, a primeira constituição brasileira. A partir de então, o tema 

passa a ser abordado em todas as constituições brasileiras, seja de maneira 

superficial ou de forma mais específica.118 

A Constituição de 1824, denominada Constituição Política do Império 

no Brasil, declarou que o Império no Brasil é a associação política dos cidadãos 

brasileiros, uma nação livre e independente, de governo monárquico hereditário, 

constitucional e representativo. Trouxe uma declaração de direitos individuais e 

garantias que permaneceu nas constituições subsequentes.119  

A educação foi abordada de forma expressa e reduzida dentre o rol 

de direitos e prerrogativas individuais, estabelecendo o ensino primário e gratuito a 

 
115 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.47-49. 

116 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.67-69. 

117 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã. p.76. 

118 CUNHA, Luiz Antônio. A universidade temporã., p.84-85. 

119 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38 ed., rev. e atual. São 
Paulo, SP: Malheiros, 2015. p.76. 
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todos os cidadãos. No que tange ao ensino superior, trouxe a prerrogativa de 

existência de universidades sem a vinculação da gratuidade e extensão a todos.  

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança 
individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do 
Imperio, pela maneira seguinte. [...]XXXII. A Instrucção primaria, e 
gratuita a todos os Cidadãos. 

XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os 
elementos das Sciencias, Bellas Letras, e Artes.120

 

A educação era de responsabilidade das famílias e da Igreja com a 

garantia constitucional do ensino primário para todos e, presença de instituições 

que suprissem a formação de ensino superior.  

[...] Compreendidos em harmonia com o resto da Constituição, o 
tratamento dispensado à educação na Constituição do Império do 
Brasil é bastante reduzido e reproduz o entendimento da época em 
que a educação ficava a cargo, preponderantemente, da família e 
da Igreja.121

 

Neste período, toda a organização política estava no Poder 

Moderador, na pessoa do Imperador e, durante anos, os liberais lutaram contra este 

mecanismo centralizador e sufocador. O movimento de descentralização chega 

com o Ato Adicional de 1834122, no entanto, esvaziado pela Lei de interpretação de 

1840. Em 1889, as forças descentralizadoras se apresentam de forma mais coesa, 

aliadas a novos fatores que firmaram o federalismo como princípio constitucional 

de estruturação do Estado, a democracia, assegurando os diretos humanos 

fundamentais, dentre eles, a educação.123 

 
120 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil (de 25 de março de 1824).    Portal do 

Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso 23 de set. 2020. Art. 
179. 

121 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição. Porto Alegre, RS: Sergio 
Antonio Fabris, 2001.p.21. 

122 A Lei nº 16 de 1834, denominada Ato Adicional, foi a única alteração forma da Constituição 
Imperial até a Proclamação da República e determinou competência às Assembleias das 
Províncias legislar sobre instrução pública e estabelecimentos próprios, no entanto, não 
compreendendo as faculdades de Medicina e os cursos jurídicos existentes na época. MALISKA, 
Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição. Porto Alegre, RS: Sergio Antonio 
Fabris, 2001.p.22. 

123 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.79-80. 
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A Constituição de 1891, a primeira constituição republicana, marca 

uma nova fase do constitucionalismo do Brasil, trazendo a substituição do regime 

monárquico pelo republicano, com fundamento na democracia. Perfilhou o regime 

representativo e o presidencialismo, proclamando as liberdades democráticas. Esta 

Constituição discriminou a competência legislativa descentralizando o setor 

educacional, cabendo à União legislar sobre o ensino superior, ficando para os 

Estados a competência de outros níveis de ensino, como o secundário e primário, 

no entanto, União e Estados podiam criar instituições de ensino superior.124  

Art. 35 - Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não 
privativamente: [...] 

2º) animar no Pais o desenvolvimento das letras, artes e ciências, 
bem como a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem 
privilégios que tolham a ação dos Governos locais; 

3º) criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados; 

4º) prover a instrução secundária no Distrito Federal.125
 

Apesar das mudanças na descentralização do ensino não houve 

muita distinção entre a Constituição de 1891 e a Imperial, visto que a tendência 

liberal da garantia de direitos civis e políticos aos cidadãos já eram presentes na 

Constituição de 1824, entretanto, a previsão em texto constitucional arvora a 

educação enquanto direito: 

Como essa Constituição adotou o princípio de que caberiam aos 
Estados todos os poderes ou direitos não reservados à União, ficou 
entendido que às esferas estaduais, em matéria de educação, 
competiria: a) legislar sobre o ensino secundário e primário; b) criar 
e manter instituições de ensino superior e secundário, sem prejuízo 
de que também o Governo Federal pudesse fazê-lo; c) criar e 
manter as escolas primárias.126

 

 
124 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p.80-81. 

125 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (24 de fevereiro de 1891). 
Portal do Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso 28 de setembro 
2020. Art. 35. 

126 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.23-24. 
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A Constituição de 1891 determinou a laiscização na formação 

educacional, rompendo a adoção de uma religião oficial com a Igreja Católica, 

conforme previsto no § 6º do art. 72: 

Art.72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no paiz a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à segurança individual e á propriedade, nos termos 
seguintes: [...] 

§ 6º Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos 
públicos.127    

Afirma à União a competência de legislar sobre o ensino superior e 

aos Estados sobre ensino secundário e primário, embora ambos pudessem criar e 

manter instituições de ensino superior e secundário.  

O período compreendido entre a promulgação das Constituições de 

1891 e 1934 foi marcado por reformas educacionais que procuravam estabelecer 

as bases da educação nos níveis de ensino básico e superior. Neste ínterim 

registra-se a Reforma Benjamin Constant em 1980, Reforma Epitácio Pessoa em 

1901, a Reforma Rivadávia Correia em 1911, a Reforma Carlos Maximiliano em 

1915 e a Reforma João Luís Alves em 1925.  

Outras reformas se destacaram nos Estados: em São Paulo, a 

Reforma de Sampaio Dória em 1920; no Ceará a Reforma de Lourenço Filho em 

1923; na Bahia a de Anísio Teixeira em 1925; em Minas Gerais a Reforma de 

Francisco Campos em 1927 e, no Distrito Federal, a de Fernando Azevedo em 

1928. Essas reformas contribuem muito para o desenvolvimento da educação. 128 

A Constituição de 1934, promulgada após a Revolução de 1930, 

expressa em seu texto as promessas de priorização das questões sociais de 

Getúlio Vargas, inserindo títulos referente à ordem econômica e social, dedicando 

 
127 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (24 de fevereiro de 1891). 

Art. 72. 

128 GADOTTI, Moacir; YAMAZAKI, Alice Akemi. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre, 
RS: Artmed, 2000. p.27. 
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um capítulo inteiro à educação, promovendo transformações importantes no campo 

educacional e elevando o direito à educação à categoria de direitos constitucionais.  

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela 
família e pelos Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-
la a brasileiros e a estrangeiros domiciliados no País, de modo que 
possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, 
e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade 
humana.129  

Esta Constituição manteve a descentralização de competências 

organizando a educação brasileira e estabelecendo a competência legislativa da 

União para traçar diretrizes da educação nacional com a previsão de um Plano 

Nacional de Educação, de responsabilidade do Conselho Nacional de Educação, 

cujas especificidades em linhas gerais foram arroladas no art. 150 da Constituição. 

Inscreveu um título sobre a família, a educação e a cultura e dispôs pela primeira 

vez sobre a formação de fundos de educação que teriam a participação da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, promovendo investimentos específicos em 

programas educativos.130 

Com a Constituição de 1934, o governo federal assumiu a tarefa de 
traçar as diretrizes da educação nacional (art. 5º XIV), princípio que 
vigora até os dias atuais. Abandonou-se a característica 
descentralizadora da Constituição de 1891, em prol da realização 
de um projeto de educação nacional.131 

Com o golpe de 1937 e o término da vigência da Constituição de 1934, 

o país vive uma experiência fascista e concentradora que gerou grande 

repercussão na educação, tornando passado o Plano Nacional de Educação (PNE) 

intencionado e, neste cenário, as democracias eram consideradas decadentes. 

Essa política impactou na educação, ainda que prevista na 

Constituição de 1937. A ditadura do Estado Novo, refletiu num caráter centralizador 

e evidenciando um regime de governo autoritário.  

 
129 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934). 

Portal do Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso 28 de set. 2020. Art. 
149. 

130 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.83-84. 

131 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição. p.25. 
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A Carta de 1937 não teve, porém, aplicação regular. Muitos de seus 
dispositivos permaneceram letra morta. Houve ditadura pura e 
simples, com todo o Poder Executivo e Legislativo concentrado nas 
mãos do Presidente da República, que legislava por via de 
decretos-leis que ele próprio depois aplicava, como órgão do 
Executivo.132 

Com a orientação de competência material e legislativa privativa da 

União em relação às diretrizes e bases da educação nacional e sem referência aos 

sistemas de ensino dos Estados e regulamentação direcionada ao ensino superior, 

o sistema de educação brasileiro passou a ser compreendido como uma 

preparação disciplinar para o cumprimento de deveres e defesa de nação, 

característica de governos ditadores e autoritários, vinculando a educação a valores 

cívicos e econômicos.  

O texto constitucional de 1937 não vincula o acesso de todos ao 

ensino público, preferenciando a livre iniciativa, que representou um retrocesso em 

relação a constituição anterior. Como disposto no documento, o “dever da Nação” 

com a educação foi apresentado em segundo plano direcionado aos que 

registrassem a falta de recursos para tal.133 

Art. 129 - A infância e à juventude, a que faltarem os recursos 
necessários à educação em instituições particulares, é dever da 
Nação, dos Estados e dos Municípios assegurar, pela fundação de 
instituições públicas de ensino em todos os seus graus, a 
possibilidade de receber uma educação adequada às suas 
faculdades, aptidões e tendências vocacionais. 

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos 
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado. 
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de 
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos 
Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais.134 

 
132 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p.85. 

133 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 10 de novembro de 1937. Portal do 
Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso 29 de set. 2020. Art. 
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A redemocratização do país renasce com a Constituição de 1946, e 

esta restaura as linhas de Constituições anteriores, no que se refere à educação. 

O retorno da democracia foi um marco para a nova constituição e a educação volta 

a ser definida como um direito de todos, baseada nos princípios da liberdade e da 

solidariedade, prevalecendo a ideia da educação pública.  

Em matéria de educação, a Constituição manteve a competência 
da União de legislar sobre as diretrizes e bases da educação 
nacional, não excluindo a competência dos Estados de legislarem 
de forma supletiva ou complementar (art. 5º XV “d” e art. 6º).135 

A previsão de criação de institutos de pesquisa abarca o ensino 

superior no texto constitucional com vinculação de recursos de manutenção 

restabelecido, sendo de competência da União legislar sobre matéria educacional, 

com suplementação dos Estados. Esta Carta Constitucional instituiu a divisão do 

sistema de ensino em federal, acessível a todos e estadual, de responsabilidade 

dos Estados e do Distrito Federal, para prover a educação aos necessitados com 

a falta de condições para o estudo.136 

[...] a nova Constituição continha dispositivos que visavam garantir, 
pelo menos formalmente, os direitos individuais de expressão, 
reunião e pensamento. No ensino superior, foi recuperado o 
dispositivo da Constituição de 1934, inexistente na de 1937, que 
garantia a liberdade da cátedra. [...] 137 

Em 1946, instalou-se a Assembleia Constituinte com representação 

de várias correntes de opinião conservadora, democrática, de direita, socialistas, 

progressistas, comunistas, predominando a opinião conservadora, no sentido de 

preservar o que pudesse ser melhor para a sociedade. Na vigência da Constituição 

de 1946 sucederam-se crises políticas que se avultaram, inquietando as forças 

conservadoras.138  

 
135 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.31. 

136 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. Portal do 
Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm. Acesso 29 de set. 2020. Arts. 
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A Constituição de 1946 dedicou um Capítulo para delinear a educação 

como um direito de todos e sua vinculação e compromisso com o Estado.  

Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na 
escola; assegurada a igualdade de oportunidade, deve inspirar-se 
no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 
solidariedade humana. 

§ 1º - O ensino será ministrado nos diferentes graus pelos Poderes 
Públicos. 

§ 2º - Respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à Iniciativa 
particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos 
Poderes Públicos, inclusive bolsas de estudo. 

§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e 
normas: 

I - o ensino primário somente será ministrado na língua nacional; 

II - o ensino dos sete aos quatorze anos è obrigatório para todos e 
gratuito nos estabelecimentos primários oficiais; 

III - o ensino oficial ulterior ao primário será, igualmente, gratuito 
para quantos, demonstrando efetivo aproveitamento, provarem 
falta ou insuficiência de recursos. Sempre que possível, o Poder 
Público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de 
bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino 
de grau superior. 139 

No entanto, o acesso livre à educação ficou restrito à faixa etária 

correspondente ao ensino primário não abarcando o ensino superior, que se tornou 

gradualmente restritivo considerando a previsão de bolsas de estudos, que 

deveriam ser restituídas, o que limitava ainda mais o acesso dos menos favorecidos 

ao ensino superior.  

Na vigência desta Constituição, no ano de 1961, é promulgada a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 

4.024/1961, que abre portas para o desenvolvimento da educação em todos os 

níveis de ensino. O Golpe de Estado de 1964 instaurou no Brasil a ditadura militar 

e a Constituição seguinte, outorgada em 1967, procurou institucionalizar e legalizar 

 
139 BRASIL. Constituição da República Federativa de 1967. Portal do Senado Federal: 

Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso 29 de set. 2020. Art. 
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o regime militar que representou uma forte repressão à liberdade de expressão que 

influenciou diretamente na legislação educacional.  

O direito à educação sofre alterações, em especial, quanto ao seu 

financiamento e manutenção. O terror político alastrou-se no campo educacional, 

escolas e universidades foram invadidas inviabilizando atividades educacionais em 

diferentes níveis de ensino. Neste período, ocorre o fortalecimento do ensino 

privado, incluindo previsão de meios de substituição do ensino oficial gratuito por 

bolsas de estudo.140 

Durante o domínio do Comando Militar, vários atos institucionais 

foram expedidos pelo Presidente da República destituindo textos constitucionais. A 

Constituição de 1967 sofreu influência da Constituição de 1937, preservando a 

estrutura organizacional da educação, os sistemas de ensino (arts. 171 e 172), 

garantindo a livre inciativa e o amparo financeiro do Estado, no entanto, os 

percentuais financeiros destinados à manutenção da educação foram abolidos e 

verbas públicas foram destinadas a instituições particulares, favorecendo as 

classes sociais mais elevadas.  

A Constituição de 1946 foi marcada pela democratização, de forma 

adversa acontece na de 1967, carregada de atos antidemocráticos estabelecidos 

com o golpe de Estado de 1964.  

A Constituição de 1967 traz traços fortes de censura e críticas, 

consequências dos atos institucionais do período da ditadura. Em 1968, o país foi 

submetido ao Ato Institucional 5 (AI-5)141 restritivo e autoritário que estabelece um 

clima de repressão, rompendo com a ordem constitucional. Num cenário 

perturbador, um novo texto constitucional é preparado e outorgado como Emenda 

Constitucional nº 1 à Constituição de 1967, que entrou em vigor em 1969.  De 

 
140 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.33. 
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Constitucionais editados pela Presidência da República fragmentavam o Estado Democrático de 
Direito assegurado pela Constituição. O AI-5 foi considerado o mais agressivo e autoritário da 
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maneira técnica, a Emenda Constitucional nº 01 não se tratou de emenda, mas sim 

de uma nova constituição conforme entende Silva.142 

A emenda de 1969 manteve o modelo educacional da Constituição de 

1967 e trouxe alterações consideráveis em todos os textos do plano educacional 

liquidando qualquer expressão democrática existente. A partir de 1982, 

intensificam-se os movimentos em prol de um Estado Democrático de Direito, 

caracterizando o movimento para a Nova República.143 

A Nova República pressupõe uma fase de transição, com início em 
15 de março de 1985, na qual serão feitas “com prudência e 
moderação”, as mudanças necessárias na legislação opressiva, 
nas formas falsas de representação e na estrutura federal, fase que 
“se definirá pela eliminação dos resíduos autoritários”.144 

Neste interim, reformas educacionais são outorgadas, dentre elas a 

reforma universitária oriunda da Lei nº 5540/1968, que estabeleceu as normas de 

organização e funcionamento do ensino superior. O objetivo desta reforma era 

conter o aumento do contingente de jovens sem acesso ao ensino superior, que 

proporcionava a ascensão a cargos reservados para elites. Essa reforma trouxe 

medidas que permitiram a ampliação do acesso ao ensino superior e proporcionou 

transformações que se colocam na organização das instituições educacionais até 

os dias atuais, dentre eles, o desenvolvimento de programas de pós-graduação.145 

Em 1983, próximo ao término do regime militar, a Emenda 

Constitucional 24 estabelece a aplicação anual, pela União, de no mínimo treze por 

cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, no mínimo, vinte e cinco 

por cento da renda resultante dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino.146 A Nova República, democrática e social, seria concretizada pela 

Constituição elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, 

 
142 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.88-89. 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc24-83.htm
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promulgada em 1988. Foi a Constituição de 1988 que redemocratizou a educação 

no Brasil por ser caráter de “Constituição Cidadã” e que permitiu previsões sólidas 

para a criação de instrumentos jurídicos capazes de efetivar a educação 

democrática no Brasil.147 

Nesta trajetória, o Brasil consolida, na Constituição Federal de 1988, 

um sistema de ensino superior em dois segmentos distintos e definidos legalmente, 

o setor público e o setor privado, abarcamento a diversidade de instituições de 

ensino deste setor. 

1.4 A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988  

A legislação contemporânea confere à educação uma dimensão 

prioritária no rol estabelecido no ordenamento jurídico, na Carta Constitucional. 

Trata-se de direito fundamental, uma das dimensões mais relevantes para 

realização da dignidade do ser humano, no sentido de considerá-lo como um fim 

em si mesmo e não como um instrumento a favor de outrem. Nessa trilha, a 

educação é considerada um direito emoldurado nos princípios e valores que regem 

os Direitos Humanos, formalmente expressos na Declaração Universal dos Direito 

Humanos, em vigor desde o século XIX. 

O fundamento legal da Educação está expresso na Constituição, que 

por sua vez estabelece a estrutura do Estado, assim como sua organização, seus 

limites e os direitos e garantias fundamentais de seus indivíduos.148 É neste escopo 

que está delineada a educação brasileira. 

A previsão legal do Sistema Educacional Brasileiro é constitucional, 

sendo este um ramo do Direito Público que reúne em seu conteúdo e normas 

preceitos da mais elevada hierarquia em relação às demais normas de um Estado. 

Assim todo conteúdo inserido no corpo de uma Constituição está revestido de força 

jurídica superior em relação a qualquer outra norma do ordenamento jurídico. 

 
147 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.90-91. 

148 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.45. 
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A Constituição Federal de 1988, denominada de “Constituição 

Cidadã” traz a educação como um Direito Social, revestida das respectivas 

garantias constitucionais, nos termos do art. 6º: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.149 

Tradicionalmente, a educação brasileira foi elitizada, não sendo 

destinada a todos os cidadãos de forma igualitária, entretanto, a Constituição 

Federal de 1988 consagrou o tema como direito social, garantido pelo Estado. O 

texto constitucional pressupõe uma acentuada relação da educação com os demais 

Direitos Sociais previstos no art. 6º, submetendo-se ao conceito de norma 

constitucional e de sua supremacia, bem como, a de Direito Fundamental, e neste 

interim:  

A questão técnica que se apresenta na evolução das declarações 
de direitos foi a de assegurar sua efetividade através de um 
conjunto de meios e recursos jurídicos, que genericamente 
passaram a chamar-se garantias constitucionais dos direitos 
fundamentais.150  

A declaração expressa da educação como um direito constitucional é 

demasiadamente significativo, categorizar como fundamental é inseri-lo numa 

hierarquia absoluta e prioritária dentre as políticas sociais. Não obstante, no Título 

da Ordem Social, a partir do art. 205, este tema está ordenado como um direito de 

todos e dever do Estado: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.151 

A extensão do dever à família que também envolve a colaboração da 

sociedade pode justificar-se no contexto do processo educacional, que é 

 
149 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

150 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.168. 

151 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  
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considerado um elemento de desenvolvimento e de formação da pessoa humana 

que abrange aspectos essenciais da vida em Sociedade. O caráter fundamental 

destinado à educação é inquestionável, assim como sua importância na 

concretização do princípio da dignidade humana. 

No mesmo art. 205 está impressa uma declaração fundamental que, 

aliada ao art. 6º, coloca a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem. 

[...] Aí se afirma que a educação é um direito de todos, com o que 
este direito é informado pelo princípio da universalidade. Realça-
lhe o valor jurídico, por um lado, a cláusula – a educação é dever 
do Estado e da família – [...] Vale dizer: todos têm o direito à 
educação r o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a 
família.152 

O art. 206 relaciona princípios que categorizam a Educação no ramo 

do Direito Público obrigatório e gratuito, devendo ser ministrado em igualdade de 

condições tanto para o acesso quanto à permanência.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, 
na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente 
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da 
educação escolar pública, nos termos de lei federal.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação 
de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de 

 
152 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.316-317. 
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carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.153 

Nesta acepção, o reconhecimento de um direito em norma 

constitucional expressa a importância do tema e a força de mecanismos jurídicos 

que devem lhe imprimir a eficácia da norma. Por outro lado, a educação posta como 

como um direito fundamental cumpre um importante papel, fundamental para o 

desenvolvimento social e econômico, imprescindível na atenção aos interesses do 

Estado. Outrossim, a natureza da educação está em atender os interesses do 

Estado, não apenas por ter valor em si mesma, mas, por se constituir também num 

instrumento de ações políticas.  

Nesta perspectiva a educação brasileira é orientada no princípio da 

democratização, na atenção do todo e na minoração das desigualdades. A 

deferência necessária dada à educação, haja vista que a sociedade brasileira foi 

marcada por desigualdades sociais, é de fundamental importância para a garantia 

do conceito de Constituição Cidadã predisposto à constituinte de 1988. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe atenção especial à educação 

e estabeleceu parâmetros para o ensino superior. No entanto, as recomendações 

destinadas ao ensino superior são gerais, direcionando uma regulamentação mais 

detalhada à legislação complementar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

O texto constitucional traz expressa associação do ensino, pesquisa 

e extensão para as universidades, fato que salienta a característica da Educação, 

em nível superior, como Direito Social.  

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão 
ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e 
cientistas estrangeiros, na forma da lei.     

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa 
científica e tecnológica.154 

 
153 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

154 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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A caracterização dada à Educação é notadamente uma expressa 

declaração de compromisso do Estado com a sociedade, que se estende ao ensino 

superior. Historicamente, o caminho para acesso ao ensino superior era restrito e 

estreito, neste sentido, a norma constitucional também se enverga em atenção a 

este nível de ensino. 

O art. 208 prescreve o dever do Estado com a educação e demonstra 

que este perpassa todos os níveis de ensino previsto no ordenamento jurídico, da 

educação básica a superior. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  

III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 
educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação 
básica, por meio de programas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo. 

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, 
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 
competente. 

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola.155 

 
155 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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A previsão legal da extensão da oferta do ensino à iniciativa privada 

prescrita no art. 209 não desobriga o Estado, além de que, é dever deste a 

responsabilidade por autorizar e avaliar permanentemente esta oferta.156 

A divisão de competências e distribuição de responsabilidades 

definidos no texto constitucional demanda ao Estado no seu dever de cumprir o que 

determina a norma. Neste viés, o cuidado e o compromisso em prover a educação 

foi expresso no art. 213, que disciplina a aplicação de recursos para custeio e 

desenvolvimento da educação.  

É cristalino notar os meios que intentam à efetivação do direito à 

educação no texto constitucional de 1988 e, neste sentido, a norma prevê a 

extensão da oferta do ensino à iniciativa privada, bem como, a possibilidade de 

ajuda financeira do governo a entidades educacionais sem fins lucrativos e as 

atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas nas universidades.157 

O art. 214 determina a existência de um plano nacional de educação 

que deverá articular a colaboração dos entes federativos para a oferta do ensino 

em todos os níveis, prescrevendo o escopo do que deverá conter no documento.   

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a 
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:  

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

 
156 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 209. 

157 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 212 e 213. 
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VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do produto interno bruto.158  

 

Notoriamente, a norma constitucional concernente à educação, ainda 

que prescreva a sua natureza, princípios e garantias, por si só não garante este 

direito, contudo requer a implementação de legislação complementar e políticas 

públicas que possibilitem, efetivamente, a aplicação da norma no contexto social. 

Para tal, e em consonância com o texto constitucional, o direito à educação tem 

seu desdobramento ordenado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

1.4.1 Educação Superior: Direito Social 

A partir do processo de redemocratização do Brasil, especialmente 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos humanos 

passaram a ocupar posição de extrema relevância no ordenamento jurídico 

brasileiro, de forma que passaram a ser elencados na sequência dos princípios 

fundamentais, no rol dos direitos e garantias fundamentais denominados de direitos 

sociais. 

O Art. 6º da Constituição Federal de 1988, anteriormente citado, 

prenuncia a educação como um direito social, cuja referência remete àquilo que é 

fundamental ao ser humano na perspectiva de que o Estado, de forma 

indispensável, deve observá-lo e protegê-lo. Nesta esteira, os direitos sociais 

implicam nas condições para que um indivíduo possa viver com dignidade e se 

revestem do que a constituinte prescreve no parágrafo 1º, do art. 5º, do rol dos 

direitos fundamentais, assegurando que “As normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata”159. 

Evocar as origens dos direitos e garantias fundamentais remontam 

direitos básicos dos cidadãos contextualizados na história e nos marcos articulados 

ao avanço da humanidade na conquista de seus direitos. Neste entendimento, Silva 

preconiza que os direitos fundamentais se fortaleceram nas concepções 

 
158 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 214. 

159 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. § 1º. Art.5º. 
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jusnaturalistas dos direitos fundamentais do homem, desta forma, remontam 

períodos que antecedem às prescrições das normas constitucionais e se revelam 

históricos como qualquer outro direito evoluindo e ampliando com o tempo.160 Os 

percursos históricos ordenados das constituições brasileiras evidenciam a 

importância que a educação conquistou para estar na condição de matéria regulada 

pela Carta Magna, num patamar que expressa um marco legal do compromisso do 

Estado com a educação, em todos os níveis. 

Ferrajoli prescreve que os direitos fundamentais são direitos 

subjetivos que correspondem universalmente a todos os seres humanos ou 

cidadãos com capacidade de agir, na compreensão de que a subjetividade do 

direito é caracterizada pela expectativa positiva ou negativa da norma jurídica.161 

Por sua vez, Bobbio prescreve “os direitos do homem, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades” de modo 

que não são estáticos, mas se caracterizam por movimentos que evidenciam lutas 

na busca de garantia de proteção de direitos da pessoa humana e, “ o que parece 

fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é 

fundamental em outras épocas e em outras culturas”162 

Nesta perspectiva Canotilho acrescenta que os “direitos fundamentais 

são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 

espaço-temporalmente”, de forma que, possuem caráter inviolável, intertemporal e 

universal “objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”.163 

Ainda que a doutrina apresente os direitos fundamentais como 

aqueles reconhecidos e asseguradas na norma constitucional e os direitos 

humanos sejam caracterizados de forma ampla, numa relação direta com os 

 
160 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.215. 

161 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: la ley del mas debil. 2.ed. Madri [Espanha]: Trotta, 
2001.p 37. 

162 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.p.5;19. 

163 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed., 
Coimbra: Almedina, 2002, p. 393. 
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documentos internacionais, é notória a relação intrínseca entre ambos tornando-se 

complexa a dissociação entre eles. 

As Nações Unidas relacionam o conceito de direitos humanos164 o de 

garantias fundamentais e universais inerentes ao ser humano, com o propósito de 

tutelar os direitos das pessoas contra violação da dignidade humana, por ação ou 

omissão. Este entendimento abrangente direciona os países nas medidas de ações 

determinadas com o objetivo de proteger os direitos das pessoas contra ações e 

omissão do próprio Estado.165 

Nesta esteira Silva conceitua os direitos sociais como dimensão dos 

direitos fundamentais do homem: 

[...] são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 

situações sociais desiguais.166 

Desta forma, a Constituição Federal de 1988 consolidou os direitos 

sociais como objetivos primordiais do Estado e dependentes deste para sua 

efetividade. As garantias sociais também são consideradas direitos contra a inércia 

Estatal, pois demandam ação do poder público, vinculando-o a prestação de 

serviços à comunidade. 

Moraes corrobora prescrevendo os direitos sociais como àqueles, 

[...] fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras 
liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado 
Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de 

 
164 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (10/12/1948) sancionada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas através da Resolução 2017-A e com a participação jurídica de diversos países 
e seus representantes, tem por objetivo ser uma norma universal e comum, de garantia dos 
direitos humanos, servindo de parâmetro para as Leis, Constituições e Democracias ao redor do 
mundo. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível 
em: https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. Acesso em 20 de setembro de 2021. 

165 NAÇÕES UNIDAS. Organização das Nações Unidas. O que são os direitos humanos? 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/>. Acesso em: 20 setembro 2021. 

166 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.316. 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/
https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/


 76 

vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade 
social [...]167 
 

Diante disto, é oportuna a abordagem de Hesse168 quanto à norma 

constitucional não ter existência autônoma em face da realidade, de forma que sua 

“essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada pretende ser 

concretizada na realidade”. Assim, a pretensão de eficácia desta norma não pode 

estar separada do contexto de sua realização, que se manifesta “de diferentes 

formas, numa relação de interdependência, criando regras próprias que não podem 

ser desconsideradas”.169 

Não obstante o contexto que remanesce acerca da educação superior 

na Constituição Federal de 1988, é notório que decorre de atuação do poder público 

para a consecução das garantias constitucionais inerentes ao tema. Conforme 

preceitua Canotilho “os Direitos Fundamentais não são apenas um limite do Estado, 

são também uma tarefa do Estado”170 de forma que é incumbência deste promover 

e realizar. 

1.4.2 Educação Superior e o princípio constitucional da garantia do padrão de 
qualidade 

Os princípios constitucionais da educação remontam valores que 

assinalam movimentos e transformações de determinado período histórico que 

possibilitaram e induziram a sua concretização como tal e, dada a sua relevância e 

abrangência se revelam no texto constitucional de forma explícita e afirmativa, 

evidenciando a fundamental importância de seu conteúdo para o Estado. 

 
167 MORAES, Alexandre. Curso de Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 

p.203 

168 O autor prescreve que a Constituição não configura apenas expressão de um ser, mas também 
de um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua vigência, 
particularmente as forças sociais e políticas. Graças à pretensão de eficácia, a Constituição 
procura imprimir ordem e conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade 
social e, ao mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como fundamental 
nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições sociopolíticas e econômicas. No 
entendimento de que os preceitos constitucionais expressam um dever ser, para tanto, 
consideram manifestação ativa do poder público. HESSE, Konrad. A força normativa da 
constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porte Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 
1991.p.5 

169 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. p.4-5 

170 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p.105 
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Os princípios constitucionais anunciados numa Constituição servem 

de vetores para a condução do desenvolvimento de uma sociedade e, em se 

tratando de princípios que norteiam a educação, mostra-se a preocupação do 

legislador com a Justiça Social, a democracia, o Bem Comum no propósito do 

cidadão e da coletividade.  

Canotilho prescreve que as normas constitucionais podem ser 

enquadradas em duas categorias, as normas-princípio, que possuem maior teor de 

abstração e uma finalidade mais destacada dentro do sistema, e as normas-

disposição, também referidas como regras, com eficácia restrita às situações 

especificas às quais se dirigem.171 

No mesmo entendimento se manifesta Silva, prescrevendo que 

“normas são preceitos que tutelam situações subjetivas de vantagem ou de 

vínculo”, são aquelas que reconhecem a pessoas ou a entidades a opção de 

realizar certos interesses por ação própria ou de exigir de outrem uma ação ou 

abstenção, obrigando as pessoas ou entidades representadas a submeter-se à 

prescrição de fazer ou deixar de fazer. Já os princípios são expressos pelo autor 

como “ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas”, ou seja, são 

“núcleos de condensações nos quais confluem valores e bens constitucionais”.172 

Nestas acepções é possível afirmar que os princípios elevam uma 

carga de valores que representam o escopo histórico de interesses de uma 

sociedade e se apresentam como pilares de sustentação do direito sob um manto 

da essência constitucional. 

Barroso preceitua que os bens jurídicos socialmente relevantes e 

interesses individuais são tutelados por normas constitucionais, um direito subjetivo 

 
171 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional. 6 ed. 

revis. Coimbra, Portugal: Livraria Almedina, 1993, p. 166. 

172 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 38. ed., rev. e atual. São 
Paulo, SP: Malheiros, 2015. p.91-92. 
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constitucional confere a seu titular o direito de invocar também a norma para 

assegurar este direito.173  

Para a consecução prática dos objetivos que abrigam o direito a 

educação o legislador constitucional acolheu alguns princípios com ele coerentes, 

descritos no art. 206: o ensino para todos; a igualdade; a liberdade; o pluralismo; a 

gratuidade do ensino público; a valorização dos respectivos profissionais; a gestão 

democrática da escola e, com destaque nesta abordagem para o princípio da 

garantia do padrão de qualidade. 

É notória a importância da temática da “qualidade da educação” dada 

a compreensão revelada dos textos constitucionais na esfera do reconhecimento 

do tema e de sua prescrição como um dos princípios norteadores da educação 

brasileira que prevê a “garantia de padrão de qualidade”174. 

A doutrina constitucional caracteriza os princípios que se traduzem 

em normas da constituição em duas categorias: os princípios políticos-

constitucionais e os princípios jurídico-constitucionais175. O princípios políticos-

constitucionais “constituem-se daquelas decisões políticas fundamentais 

concretizadas em normas conformadoras do sistema constitucional positivo”, ou 

seja, as decisões políticas que são materializadas no texto constitucional que 

traçam diretrizes dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Os princípios jurídicos-

constitucionais são “princípios constitucionais gerais informadores da ordem 

jurídica nacional” que decorrem de normas constitucionais podendo ser derivados 

de outros princípios fundamentais. É nesta segunda acepção que residem os 

 
173 BARROSO, Luiz Roberto. Curso de Direito Constitucional Brasileiro. 5.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p.74 

174 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal do Senado Federal: 
Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 10 de setembro de 
2022. Art. 206, VII 

175 José Afonso da Silva invoca o renomado autor Gomes Canotilho para descrever a divisão tratada 
como princípios político-constitucionais e princípios jurídico-constitucionais  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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princípios que regem a educação, dentre eles do da garantia do padrão de 

qualidade.176 

As contínuas transformações exigem a associação da hermenêutica 

jurídica para efetividade de um mandamento normativo constitucional refletir sua 

essência num contexto de tendências e modificações do cenário da educação 

superior brasileira. É nesta esteira que se manifesta a importância de um Estado e 

que deve prover o que prescrevem os princípios constitucionais que regem, no 

entendimento de que sua prescrição é decorrente da democracia e reflete a busca 

pelas idealizações do Bem Comum de uma sociedade. 

O ordenamento jurídico brasileiro revela a preocupação com a 

temática da educação a qual foi claramente posicionada no texto constitucional 

como um direito social, num viés com o direito fundamental. Contudo, esta 

preocupação ainda se revela na acepção dos princípios constitucionais destinados 

ao tema, demonstrando que as temáticas assim enquadradas são consideradas 

preceitos condutores que devem garantir o acesso à educação superior e a garantia 

de qualidade em todos os segmentos possibilitados pela legislação educacional. 

Notadamente, a educação superior como se encontra no cerne da 

norma constitucional tem como alicerce os princípios elencados no art. 206 da 

Constituição Federal de 1988, sob a ótica de efetivação do direito a educação para 

todos. Assim, é necessário considerar e analisar o ordenamento constitucional e 

toda a legislação infraconstitucional, como núcleos afirmativos de garantias dos 

preceitos ora contidos. 

1.4.3 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9.394, 

promulgada em 20 de dezembro de 1996, reafirma o direito à educação garantido 

na Constituição Federal de 1988 e, também estabelece os princípios da educação 

e os deveres do Estado em relação ao tema. Alinhada ao texto constitucional, a 

LDB é a forma de promulgar a garantia do direito à educação, abrangendo o 

 
176 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.  p.92-93. 
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acesso, a gratuidade, a qualidade e, estabelecendo os deveres das entidades 

federativas com a educação pública. 

As discussões que projetaram o texto da primeira LDB ocorreram logo 

após a queda do Estado Novo, entretanto, sua promulgação acontece na vigência 

da Constituição de 1961, período histórico de redemocratização do país, 

proporcionando o desenvolvimento da educação em todos os níveis de ensino. 

Após sua promulgação, sofreu apenas duas reformulações, pela Lei nº 5.692/1971, 

que trouxe alterações consideráveis no acesso à escola e, pela Lei nº 9.394/1996, 

atual LDB. Neste entendimento, a LBD é a norma que traz o conteúdo que aponta 

a organização, assim como as condições de viabilidade da educação nacional, 

assim como o seu nome já prenuncia. 

A LDB de 1996 apresenta políticas fortemente direcionadas para a 

expansão da oferta da educação básica, entretanto, aponta o ensino superior como 

um importante fator para o desenvolvimento do país. As finalidades consideradas 

para o ensino superior são apresentadas no art. 43, cabendo ressaltar que o ensino 

superior abrange a graduação e a pós-graduação, que por sua vez compreende a 

especialização (lato sensu) e o mestrado e doutorado (stricto sensu). 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação 
e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento 
do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos 
e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar 
o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
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estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, 
em particular os nacionais e regionais, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da 
criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de 
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares.177 

A democratização do acesso ao ensino superior é evidenciada no art. 

44, inciso II da LDB, que prescreve sem distinção o acesso àqueles que concluíram 

o ensino médio ou equivalente e que tenha sido classificado em processo seletivo, 

notadamente, obedecendo os critérios de mérito. Cabe uma relação deste processo 

com o Estado enquanto entidade imbuída do dever de criar condições de acesso a 

todos os segmentos da sociedade, com efeito, que a inclusão de todos seja 

possível proporcionando igualdade de instrução no ensino fundamental. 

A LDB de 1996 desfraldou um processo de reestruturação no sistema 

de educação superior brasileiro, prevendo que este nível de ensino pode ser 

ministrado em instituições públicas e privadas. A previsão legal e definida 

depreende a ampliação do sistema por meio do aumento significativo de 

credenciamento de novas instituições de ensino superior, principalmente no setor 

privado. O movimento de credenciamento possibilita a autorização de novos cursos 

e, consequentemente, a ampliação do acesso a este nível de ensino. Todavia, o 

movimento de expansão do ensino superior estimulado pela LDB de 1996 segue 

na mesma esteira do ocorrido período Republicano, em instituições de ensino mais 

diversificado e sem o caráter de universidade. Outrossim, o modelo de instituição 

 
177 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasília, 20 de 

dezembro de 1996. Art. 1º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
Acesso 06 de março de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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superior pautado no ensino, pesquisa e extensão não foi o que possibilitou a 

expansão deste nível de ensino.178 

Este marco legal que possibilita a diversificação de instituições de 

ensino superior caracterizadas pela sua estrutura organizacional difere a 

universidade de outras instituições de ensino superior, pautado na pesquisa e na 

extensão. Neste sentido, os artigos 52 e seguintes da LDB corroboram com o art. 

207 da Constituição Federal de 1988, no tratamento diferenciado dado às 

universidades quanto a sua autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, necessariamente, obedecendo a indissociabilidade 

do ensino, pesquisa e extensão, definindo-a como instituição pluridisciplinar, com 

características distintas para o corpo docente, nas condições de vínculo e titulação. 

Ao conferir a autonomia às universidades prescreve algumas atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas 
gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de 
ensino;  

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; 

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa 
científica, produção artística e atividades de extensão; 

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade 
institucional e as exigências do seu meio; 

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em 
consonância com as normas gerais atinentes; 

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 

VII - firmar contratos, acordos e convênios; 

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de 
investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, 
bem como administrar rendimentos conforme dispositivos 
institucionais; 

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no 
ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 

 
178 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Arts. 45 e 46.. 
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X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênios com entidades públicas e 
privadas.179 

O dever do Estado expresso na constituinte de 1988 é corroborado no 

art. 55 da LBD, que aponta a obrigação da União em assegurar no seu Orçamento 

Geral, recursos para a manutenção e o desenvolvimento das instituições de ensino 

superior mantidas pela Estado. 

Sobretudo, a plena exequibilidade do ensino superior requer uma 

série de outros instrumentos legais (leis complementares, decretos, portarias, 

instruções, pareceres, etc.) que atendam a flexibilidade e abertura de instituições 

superiores propiciadas pela LDB, assim como, a estrutura do sistema de ensino 

que se desdobrou nas últimas décadas, considerando a relação estreita da 

educação superior na conjuntura do mercado de trabalho, com vistas ao 

desenvolvimento preconizado na Constituição Federal de 1988. 

1.4.4 Plano Nacional de Educação 

A emersão de um Plano Nacional de Educação (PNE) é decorrente 

de demandas advindas da área educacional confluindo na proposição de mudanças 

e refletindo em ações que tencionariam em políticas educacionais para o setor. 

Desta forma, o escorço de um Plano Nacional de Educação trajou como objetivo a 

garantia de políticas educacionais promovendo articulações entre os entes 

Federativos União, Estados e Municípios. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) tem origem na década de 1930, 

supostamente sua primeira manifestação explícita desponta pelo Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova180 lançado em 1932. O diagnóstico apresentado no 

Manifesto afirmava que todos os esforços sem unidade de um plano e sem espírito 

de continuidade não suscitou um sistema de organização escolar na dimensão das 

 
179 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art.53. 

180 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova teve como objetivo suscitar reflexões sobre a 
influência das ideias propostas no documento sobre o processo educacional brasileiro e discutir 
sua atualidade sobre a política de educação vigente, enunciando diretrizes fundamentais para a 
construção de um plano de reconstrução educacional. BRASIL. Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova. Ministério da Educação, Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4707.pdf. Acesso em 13 de novembro de 
2021. P.33 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4707.pdf
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necessidades modernas da sociedade. Diante disto, anunciou diretrizes 

fundamentais na compreensão de que a reconstrução nacional teria como um dos 

pilares um plano de reconstrução educacional.181 

Num cenário de ausência de um sistema nacional para delinear 

conteúdos e avaliações que orientasse as instituições educacionais de forma 

padronizada, com metas e objetivos comuns para a educação de forma nacional, a 

inspiração por uma reestruturação da educação tornou-se pauta das discussões 

em torno desta temática. 

A convicção por uma proposta de concretude de metas equivalentes 

e comum a todas as instituições de ensino surge na história da educação como 

política de estado no intuito de impulsionar a educação no Brasil. Desta forma, a 

discussão sobre a proposta de um Plano Nacional surge na Era Vargas, que 

propulsava uma forte identidade nacional, num período marcado pelo nacionalismo 

que ambicionava preparar a sociedade para se tornar uma grande nação por meio 

da educação.   

Assim, a asserção de um Plano Nacional de Educação foi exitosa e 

inscrita no texto constitucional de 1934, preceituando em seu art. 150 a 

competência da União “fixar um Plano Nacional de Educação, compreensivo do 

ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e coordenar e 

fiscalizar a sua execução, em todo o território do País”182. Ainda o seu art. 152 

definia a competência de sua elaboração ao Conselho Nacional de Educação, 

sugerindo medidas para a melhor solução de problemas educativos e de 

distribuição pertinente de fundos. 

A definição de um Plano Nacional de Educação (PNE) no texto 

constitucional, bem como o seu direcionamento legal revelava o caminho do 

desenvolvimento nacional vinculando todos os entes federativos no mesmo 

 
181 SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra 

política educacional. 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000.p.73. 

182 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (16 de julho de 1934). 
Portal do Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso 18 de novembro de 
2021. Art. 150. 
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propósito, entretanto, a falta de direcionamentos e a lacuna entre a previsão teórica 

e a aplicação prática impediam a efetividade de tal proposta. 

Notadamente, a inserção do plano nacional na constituinte de 1934 

correspondia ao espírito próprias diretrizes nacionais que se delineavam à época, 

no entanto, 

[...] Quanto ao conteúdo, entretanto, ele já se afastava da ideia dos 

pioneiros [...] aproximando-se da orientação que irá predominar durante o Estado 

Novo. Assim, enquanto para os educadores alinhados com o movimento renovador 

o plano de educação era entendido como um instrumento de introdução da 

racionalidade cientifica na política educacional, para Getúlio Vargas e Gustavo 

Capanema o plano convertia-se em instrumento destinado a revestir de 

racionalidade o controle político-ideológico exercido através da política 

educacional.183 

A proposta ficou paralisada e não logrou êxito no governo 

subsequente que se impunha numa corrente mais liberal em que a educação não 

se estabelecia no mesmo foco do governo anterior.  

Todas as constituições posteriores, com exceção da Carta de 37, 

incorporaram, implícita ou explicitamente, a ideia de um Plano Nacional de 

Educação. Havia, subjacente, o consenso de que o plano devia ser fixado por lei. 

A idéia prosperou e nunca mais foi inteiramente abandonada.184 

A ideia de diretrizes nacionais para a educação se sustentava nas 

discussões e no texto da constituinte de 1946, conforme prescrito no art. 5º 

“Compete à União: [...] XV – legislar sobre: [...] d) diretrizes e bases da educação 

nacional [...]”185. Todavia, não houve evolução efetiva para a elaboração do primeiro 

Plano Nacional de Educação. 

 
183 SAVIANI, Demerval. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra 

política educacional. 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2000.p.74. 

184 BRASIL. Plano Nacional de Educação. 2000. p.6 Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf. Acesso em 29 de setembro de 2020.  

185 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de 1946. Art. 5º. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf
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Os desdobramentos efetivos para a formatação de um Plano Nacional 

de Educação são direcionados pela Lei nº 4.024 de 1961 que fixa as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e remonta a atribuição de discutir e editar uma 

proposta ao Conselho Nacional de Educação. Desse modo, o primeiro Plano 

Nacional de Educação surge em 1962, composto basicamente por um conjunto de 

metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos, não 

na forma de um projeto de lei. A proposta no formato de projeto de lei ressurge em 

1967, sem que a iniciativa se tornasse efetiva.186 

Ainda que diferentes formas de planos e variadas concepções tenham 

despontado ao longo das décadas, o escorço de diretrizes de caráter nacional 

intenta na mesma direção, dialogando com políticas públicas de maneira ampla e, 

evidentemente, refletindo o espírito de cada época. 

É na Constituição Federal de 1988, décadas após a primeira iniciativa 

oficial, que se configura o Plano Nacional de Educação de logo prazo, com o 

objetivo de definir diretrizes e metas para a educação nacional, conferindo 

estabilidade às inciativas governamentais, com obrigatoriedade e força de lei, nos 

termos do art. 214 da do texto constitucional. Na mesma direção, a LDB de 1996, 

em seu art. 87, determina que à União o encaminhamento de diretrizes e metas 

para a educação nacional para os dez anos seguintes.  

É notório o papel da LDB no desdobramento para a concretude do 

Plano Nacional de Educação, ainda que ao longo dos anos registra-se a 

continuidade do entendimento e o alinhamento do discurso prescrito na legislação 

educacional. O primeiro Plano Nacional de Educação, na forma de lei, percorreu 

uma longa trajetória até sua materialização, instituído após a Constituição Federal 

de 1988 e a promulgação da LDB de 1996, com tramitação estabelecida em 1998 

e publicação no ano de 2000. 

No âmbito da educação superior, as metas gerais do Plano Nacional 

de Educação 2001-2010, promulgado pelo Lei 10.172 de 2001, privilegiaram o 

acesso ao ensino superior e ampliação de instituições de ensino superior no setor 

 
186 BRASIL. Plano Nacional de Educação. 2000. p. 6 . 
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privado e a implantação de um sistema interativo de educação a distância187. Metas 

materializadas e evidenciadas com o movimento expansionista registrado nesta 

década. Neste contexto, temáticas em torno da igualdade e da democracia surgem 

e a segmentação entre iniciativa pública e privada preponderam em matéria da 

educação superior, numa grande valorização da educação profissional e de 

direcionamentos para o mercado do trabalho. 

O Plano Nacional de Educação estabelecido para o decênio 2011-

2020, cenário de concretude da expansão da iniciativa privada e de mudanças no 

contexto da educação superior, insere nas suas diretrizes a melhoria da qualidade 

de ensino, numa continuidade paralela para a recuperação do controle estatal neste 

quesito, refletindo necessidades a partir de discussões que trazem à tona os 

problemas da educação brasileira nos diferentes níveis de ensino, estabelecendo 

diretrizes que subsidiam a regulação da educação brasileira, pública e privada, de 

forma a assegurar a expansão com qualidade.188 Logo, o Plano Nacional de 

Educação é considerado o principal instrumento de política pública educacional 

decorrente da LDB. 

 

 

 
187 BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Portal do Senado Federal: Legislação. Brasília. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm. Acesso 20 de 
novembro 2021 

188 BRASIL. Plano Nacional de Educação - PNE para o decênio 2011-2020. Portal MEC. 
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7116-pl-pne-
2011-2020&Itemid=30192. Acesso em 20 de novembro de 2021 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7116-pl-pne-2011-2020&Itemid=30192
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Capítulo 2  

REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NACIONAL 

Os movimentos de expansão da educação superior das últimas 

décadas, estimulados pelas demandas de mercado e, consequentemente, por 

políticas públicas de ampliação da oferta de cursos superiores, inseriram o setor 

num processo expansionista aliado a estratégias governamentais de cunho 

socioeconômico. 

O presente capítulo descreve as políticas públicas vinculadas à 

educação superior na perspectiva central da função social do Estado com o setor, 

num contexto de demandas complexas relativas à necessidade de expansão da 

oferta de cursos e vagas que resultou na delegação de parcela significativa da 

promoção do acesso à iniciativa privada. Serão abordados o mecanismo de 

controle do Estado e as políticas regulatórias com vistas a verificar a tensão na 

relação da expansão de oferta e a qualidade preconizada nas normas 

educacionais, da mesma forma, o processo de regulação que regeu este 

movimento. 

2.1 REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA POLÍTICA PÚBLICA 

A regulação da educação superior é uma temática que pode ser 

abordada a partir de várias perspectivas e concepções, consoante a compreensão 

do cenário que se insere. A trajetória histórica da educação superior brasileira 

denota a gestão da educação superior a partir da decretação de regras e normas 

que determinaram a estrutura, a organização e/ou as condições para o acesso, que 

compreendem ações políticas de diferentes atores de época e contextos 

organizacionais que demarcaram, de certa forma, uma política pública regulatória 

da educação superior. 
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Para melhor compreensão desta temática, é apropriado a necessária 

particularização entre as categorias mobilizadas neste contexto: regulação e 

política pública.  

2.1.1 Conceito de Regulação 

A categoria regulação tem sido utilizada em diferentes situações, de 

forma muito diversa, preeminentemente na área econômica, tornando-se um 

conceito complexo importando ser alinhado e entendido no contexto aplicado. 

Contudo, não existe uma definição unânime para a categoria regulação, que por 

sua vez se sujeita a uma pluralidade de entendimentos e interpretações 

estruturadas em diferentes momentos históricos, o que prejudica a tarefa de 

uniformizar sua definição. 

Assim, com o intento de melhor defini-la no contexto da educação 

superior, é pertinente a inicial e necessária diferenciação entre os termos regulação 

e regulamentação, visto que não são raras as vezes que se confundem. Regulação 

e Regulamentação são termos distintos neste contexto. A regulamentação pode ser 

entendida a partir do disposto na Constituição Federal de 1988, que particulariza a 

competência privativa deste ato à Presidência da República e, portanto, não 

suscetíveis de delegação.  

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] 
IV - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução [...].189 

A regulamentação reverencia as regras regulamentares e, neste 

sentido, “os regulamentos são atos administrativos, postos em vigência por decreto, 

para especificar os mandamentos da lei ou prover situações ainda não disciplinadas 

por lei”190. Por sua vez, são atos administrativos e não legislativos, podendo ser 

explicativo ou supletivo de lei. Nesse entendimento, a regulamentação 

compreenderia prerrogativa específica para definir regras complementares à norma 

legal, favorecendo sua execução. 

 
189 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 84. 

190 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22 ed. Malheiros Editores Ltda, 
1997. p.163. 
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Dominantemente, a doutrina assenta o conceito de regulação nos 

estudos econômicos desenvolvidos por profissionais de língua inglesa, a que se 

pode atribuir a origem da confusão, visto que na língua inglesa regulation significa 

regulamentação. A conotação distinta da pretendida de quem a utilizou 

inicialmente, pode-se atribuir a tradução para o português, uma vez que se admite 

como sinônimos na sua compreensão, tanto a regulação como a 

regulamentação.191 

Por outro lado, tradicionalmente, regulação, tem sido abordado pela 

doutrina no âmbito da economia e tem sido associado à ideia de controle estatal 

das empresas prestadoras de serviço de interesse público, uma vez que o disposto 

no caput do art. 174, da Constituição Federal de 1988 atribui ao Estado a 

competência de agente normativo e regulador da atividade econômica, com 

prerrogativa de exercer, na forma da lei, funções de fiscalização e planejamento. 

Nesta perspectiva, a regulação tem sido vista como um instrumento de intervenção 

do Estado no setor econômico.192 Contudo, entende-se que o significado que o 

texto constitucional pretendeu atribuir a regulação, está imerso no contexto que 

apresenta o Título VII, “Da Ordem Econômica e Financeira”, porém, passível de 

aplicação e outros cenários sociais contemporâneos. 

Souza distingue regulação e regulamentação, pautando a primeira na 

mediação do Estado entre o ente público e privado no designo da promoção do 

desenvolvimento econômico em prol do bem comum, já a segunda, contemplaria a 

ação do Estado destinada a disciplinar a atividade econômica.193 Destarte, não se 

confunde a regulação com regulamentação que preceitua a expedição de normas 

para a fiel execução de lei, contudo, se regulamentar conota explicitar determinada 

lei, o termo regular tem aplicação de forma mais ampla englobando, inclusive, a 

regulamentação. 

 
191 BOYER, Robert. Teoria da regulação: os fundamentos. São Paulo, Estação Liberdade, 2009. 

p. 23. 

192 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 174.  

193 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 4 ed. São 
Paulo, SP: LTr, 1999. p.334-335. 
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De forma genérica, a regulação pode ser entendida “no contexto do 

meio em que se encontra implantada”194 com a finalidade do controle público sobre 

as atividades privadas, logo, qualquer atividade pode ser regulada desde que se 

estabeleça um objetivo justificador. Os objetivos regulatórios podem destinar-se a 

indivíduos, grupos, organizações ou sistemas e, de forma mais ampla, a interesses 

públicos incluindo variantes diversas. Portanto, a regulação estará vinculada a 

objetivos “que não ficam suficientemente determinados em consequência da 

amplidão de sentidos da expressão - interesse público -”. Progressivamente, outros 

espaços têm sido submetidos a sistemas de regulação por órgãos reguladores.195   

De acordo com Di Pietro, a regulação se constitui na existência de 

regras e atuações administrativas com certa concentração de competências 

normativas de fomento e de intervenção de ente da Administração Pública sobre a 

conduta de determinados setores, de modo diuturno e sistemático, com finalidade 

de garantir que o serviço seja prestado pela forma mais adequada ao interesse 

público e de redirecionamento constante das atividades com fundamento orientador 

em parâmetros regulatórios definidos. Nesse propósito, a regulação ficaria 

reservada às agências reguladoras196 e entidades afins. Por este ângulo, essa 

posição doutrinária manifesta a distinção entre a regulação e a regulamentação, 

reforçando a última às competências normativas do Chefe do Poder Executivo, 

expressa na Constituição Federal de 1988.197  

Todavia, o emprego contemporâneo do termo regulação extrapola a 

premissa histórica da relação do Estado e economia. Por sua vez, diz respeito à 

ação interventiva do Estado para controlar ou proteger o interesse coletivo. Assim, 

o conceito de regulação pode ser entendido como um processo constitutivo de todo 

sistema social associado ao seu funcionamento para assegurar o equilíbrio, a 

 
194 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico.  p.333. 

195 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico.  p.345. 

196 As agências reguladoras são órgãos da Administração Direta ou entidade da Administração 
Indireta com poderes especiais e função de regular matéria específica e disciplinar certas 
atividades. Comumente constituídas sob forma de autarquia com papel de fiscalizar atividades ou 
serviços públicos executados por entidades ou instituições do setor privado. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2012. p.525. 

197 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo.  p. 526-527. 
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coerência e a sua transformação, compreendendo não somente a produção das 

regras, mas igualmente o (re)ajustamento da diversidade de ações dos atores, em 

função das mesmas regras.198 

Neste entendimento, a regulação compreende um conjunto de ações 

definidas e executadas por uma instância governamental, delineadas para orientar 

ações e interações de atores sob os quais exerce certa autoridade. De outro ponto 

de vista, pode-se compreender a definição de regras que orientam o funcionamento 

de sistemas e a readequação delas em razão da diversidade de estratégias e ações 

de diferentes autores.199 

A definição doutrinária que Barroso oferece para a regulação possui 

um caráter polissêmico e de pluralidade de significados, sujeitando-se ao contexto 

em que é utilizado, portanto, oportuna no contexto da educação superior brasileira, 

aplicando-se na sua integralidade para delimitar a intervenção do Estado na 

condução das políticas públicas: 

[...] o modo como as autoridades públicas (neste caso o Estado e a 
sua administração) exercem a coordenação, o controlo e a 
influência sobre o sistema educativo, orientando através de 
normas, injunções e constrangimentos o contexto da acção dos 
diferentes actores sociais e seus resultados.200 

Barroso evidencia as funções da regulação como forma de 

coordenação e controle do Estado na educação, por meio de regras estabelecidas 

que orientam e ajustam o sistema educacional, os atores sociais envolvidos e seus 

interesses.  

Não obstante, a regulação pode ser vista ainda como uma força de 

coerência sistêmica, de resgate da ordem, quando as contradições internas em 

 
198 BARROSO, João. Regulação e desregulação nas políticas educativas: tendências emergentes 

em estudos de educação comparada. In. A escola Pública: regulação, desregulação, 
privatização. Porto, Asa, 2003. p. 38-40. 

199 BARROSO, João (Org.). A regulação das políticas públicas de educação: Espaços, dinâmica 
e actores. Lisboa: EDUCA e Unidade de I&D em Ciências da Educação, 2006. p.12-13. 

200 BARROSO, João (Org.). A regulação das políticas públicas de educação: Espaços, dinâmica 
e actores. p.50. 
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determinado sistema social revelam uma disfuncionalidade201. Nesta conjuntura 

devemos ponderar o que evidencia a teoria da regulação, de forma mais 

abrangente e genérica, ao considerar as derivações distintas dos modos de 

regulação, com base no equilíbrio geral e social. Segundo Boyer,  

 [...] a teoria da regulação diz respeito atualmente às modalidades 
segundo as quais o Estado delega a gestão de serviços públicos e 
coletivos a empresas privadas com a premissa de instituir agências 
administrativas independentes, chamadas de agências 
reguladoras. Na realidade, essas agências multiplicaram-se na 
França, quer se trate, por exemplo, do Conselho Nacional do 
Audiovisual, das autoridades reguladoras dos serviços de 
telecomunicações ou ainda da autoridade reguladora dos 
mercados financeiros.202  

Neste entendimento, a regulação se enreda com uma recomendação 

de prerrogativa de poder público que delega a outrem funções que podem ser 

realizadas com maior eficiência, sob regulação estatal, que por sua vez se 

concentra na execução do que se compreende como essencial, isto é, o Estado 

transfere à esfera privada determinadas funções, sem, contudo, renunciar a seu 

dever de regular.  

A prevalência doutrinária vincula o conceito de regulação à forma de 

organização da atividade econômica através da intervenção do Estado, seja por 

concessão ou por seu poder de política. Outrossim, a Estado estaria regulando 

determinada atividade quando concede determinada prestação de serviço e regula 

sua utilização ou ainda, quando determina regras no exercício de seu poder de 

polícia administrativo. No direito brasileiro, esta função regulatória pressupõe a 

existência de agência, sejam as que exercem o típico poder de política, com base 

em lei ou as que regulam atividades que constituem objeto de serviço público de 

interesse comum.203 

 
201 ARANHA, Marcio Iorio. Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório. 

Createspace Independent Pub, 2013. p.28. Disponível em: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/51962423/manual-de-direito-regulatorio-marcio-iorio. 
Acesso em 27 de março de 2021 

202 BOYER, Robert. Teoria da regulação: os fundamentos. São Paulo, Estação Liberdade, 
2009.p.23. 

203 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 2.p.525-526. 

https://www.passeidireto.com/arquivo/51962423/manual-de-direito-regulatorio-marcio-iorio
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Pode-se pressupor a regulação como uma forma específica de ação 

da Administração Pública, visto que ela se designa como uma dinâmica jurídica não 

restrita às normas jurídicas produzidas pelo Estado, senão, abarcando funções 

jurídicas, legislativas e administrativas, no contexto restrito de seu desígnio, com 

vistas à concretização de finalidades específicas, reputadas de interesse público. 

Cabe destacar que, o entendimento comum é de o de associar o termo regulação 

às atuações do Estado no domínio social. 

O diferencial da regulação de hoje está nos seus pressupostos, que 
ampliaram sua amplitude, alcançando mais do que os comandos 
jurídicos destinados a evidenciar quando uma atividade regulada 
tornou-se disfuncional – a metáfora da regulação como um sinal 
vermelho – para encarnar o conjunto interdisciplinar de 
planejamento e gerenciamento conjuntural de atividades de 
interesse geral – o poder público como partícipe do setor regulado 
– ambientadas nos pressupostos do Estado Regulador, ou seja, na 
era do Estado Regulador.204 

No contexto da educação superior, é adequada a relação da aplicação 

do termo regulação para compreender a dinâmica da criação e aplicação das 

normas jurídicas, notadamente pertinentes ao exercício de função administrativa, 

contudo, como forma de instituir e efetivar políticas públicas neste domínio social. 

2.1.2 Políticas Públicas: conceito e caracterização 

O fundamento dos estudos das políticas públicas tem base 

interdisciplinar que permeia as ciências políticas, a sociologia, a economia, a 

administração pública, o direito, a psicologia social, dentre outras. A produção de 

conhecimento desta área vem sendo utilizada largamente por agentes que lidam 

com problemas públicos em diferentes setores e cenários de intervenção. Segundo 

Secchi205, “uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um 

problema público”. 

 
204 BOYER, Robert. Teoria da regulação: os fundamentos. p.28. 

205 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos Práticos. 2.ed. 
São Paulo: Cengage Learning, 2013.p.3. 
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Não há um consenso doutrinário quando à conceituação do que seja 

uma política pública, entretanto, há uma orientação a atividade ou passividade de 

determinado agente. Para tanto, nos valemos do entendimento de Secchi: 

Uma política pública possui dois elementos fundamentais: 
intencionalidade pública e resposta a um problema público; em 
outras palavras, a razão para o estabelecimento de uma política 
pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido 
como coletivamente relevante.206 

Neste contexto é fundamental destacar o conceito de política, que por 

sua vez, tem relação íntima e articula-se a processos amplos da sociedade e 

expressa a materialização da ação do Estado, mediados pelo contexto social, 

impactando nas dinâmicas e processos de organização de setores, no caso em 

questão, o setor educacional. Na concepção de Bobbio207, a política pode ser 

compreendida por “atos como o ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos 

vinculadores para todos os membros de um determinado grupo social”, ou ainda “o 

exercício de um domínio exclusivo sobre um determinado território”. No 

entendimento de Rua208, a política consiste num “conjunto de procedimentos 

formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à 

resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos”. 

Nesta linha de pensamento, a política pública pode ser compreendida 

por um conjunto de atos unificados em prol de um objetivo comum à sociedade, 

dito de outra maneira, “as políticas públicas são a totalidade de ações, metas e 

planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar 

o bem-estar da sociedade e o interesse público”209. Assim, pode-se entender as 

políticas públicas como intervenções do governo em determinada realidade social, 

desferindo esforços ou recursos para soluções de conflitos sociais.  

 
206 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de análise, casos Práticos. p.3 

207 BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. 11 ed.  Editora Universidade de Brasília, 1998, v. 1. 
p.954. 

208 RUA, Maria das Graças. Políticas Públicas. 3 ed. Brasília, CAPES UAB, 2014.p.15. 

209 SEBRAE MG. Políticas Públicas: conceitos e práticas. Supervisão por Brenner Lopes e 
Jefferson Ney Amaral; coordenação de Ricardo Wahrendorff Caldas. Belo Horizonte, 2008.p.5. 
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Notadamente, as políticas públicas enquanto ações governamentais 

podem ser interpretadas como redundância frente à função social do Estado, no 

entanto, é importante distinguir as atribuições do Estado destinadas a assegurar o 

exercício dos direitos, da segurança, do bem-estar, bem como o desenvolvimento 

e a justiça, dispostas no texto constitucional, de ações implantadas para a 

resolução de problemas públicos e específicos que atingem a sociedade como um 

todo, assim definidas como políticas públicas. Desse modo revela-se a relação do 

Estado com as políticas públicas. Grau afirma que o Estado, representado por 

diferentes instituições inseridas na sociedade, intervém na ordem social 

constantemente para a manutenção de seu equilíbrio e do bem comum, assim: 

[...] toda atuação estatal é, neste sentido, expressiva de um ato de 
intervenção. O Estado contemporâneo atua, enquanto tal, 
intervindo na ordem social. A mera produção do direito (onde a 
instauração de uma ordem jurídica estatal), a simples definição das 
esferas do privado e do público - esta última concebida como o 
universo dentro do qual gravitam os interesses tidos como públicos 
(e que, por isso, encarnam “questões públicas”) -, desde logo 
consubstanciam expressões de atuação interventiva estatal.210 

Desse modo, a realização de políticas públicas é uma discussão que 

pressupõe uma modificação de realidade social em momento posterior à análise da 

situação afetada visando estabelecer a adequação daquele cenário. Daí porque “a 

expressão política pública designa atuação do Estado, desde a pressuposição de 

uma assinalada separação entre Estado e sociedade.211 Isto posto, a intervenção 

do Estado na sociedade não se dá exclusivamente pela sua atribuição de agente 

produtor do direito e provedor de segurança, como também se manifesta com 

outras formas de atuação, se valendo do direito positivo como mecanismo de 

implementação de políticas públicas visando melhoria do bem estar social.212 

Neste entendimento, uma política pública representa uma ação 

estatal desenvolvida e implementada sob demanda da análise social, com 

envolvimento de diferentes representantes do Estado, designando força de lei, o 

 
210 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 3 ed. São Paulo, SP: Malheiros, 

2000.p.21. 

211 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. p.21. 

212 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. p.22. 
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que reproduz o dever de fazer cumprir o interesse público, que por sua vez reflete 

demandas e expectativas da sociedade, sob pena de punições ou sanções. Desse 

modo, uma política pública envolve interesse coletivo, seja este do Estado ou da 

sociedade, que expressam uma concepção que se converte em objetivos a serem 

auferidos. 

A política pública pode ser reconhecida como ação de intervenção 

estatal que media a relação entre Estado e sociedade em panoramas diversos e, 

por sua vez, a regulação da educação poderá ser entendida como um processo 

que compreende a definição de regras que orientam o funcionamento do sistema e 

o supervisiona, bem como, um processo de regulação da regulação, ao articular 

implementações de ações corretivas no mesmo processo, com diversidade de 

fontes e modos de fazê-la, abarcando funções distintas e diretas do Estado e ainda, 

ações delegadas a seus representantes. Assim é possível estabelecer a relação da 

regulação da educação com ação de política pública. 

2.2 REGULAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR CONTEMPORÂNEA  

Para abordar a regulamentação atual da educação superior 

retomaremos alguns marcos pontuais dissertado no capítulo anterior. A educação 

superior no Brasil é considerada um acontecimento tardio a exemplo de outros 

países europeus e latino-americanos, de forma que, as primeiras instituições de 

ensino superior (IES) datam do início do século XIX, após a transferência da corte 

portuguesa para a Colônia.  

No período imperial registrou-se um centralismo fortemente 

acentuado na figura do Imperador e a educação superior, até então, não era 

explorada no texto constitucional, reduzida apenas ao princípio da gratuidade. O 

escorço histórico apresentou que neste período a Lei n. 16 de 1834 nomeada de 

Ato Constitucional de 1834213 estabeleceu um conjunto de medidas que afetaram 

 
213 Considerado uma emenda constitucional O Ato Constitucional de 

1834 possibilitou que as províncias legislassem acerca da instrução pública, nos 

seus territórios, vedando a interferência nos cursos das escolas superiores, que 
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diretamente as diretrizes constitucionais da época, determinando a dualidade de 

competência, que até então era exclusiva do poder central, em todos os níveis de 

ensino.  

A educação superior esteve sob o controle de poder central, até a 

promulgação do Decreto 7.247 de 19 de abril de 1879, que estabeleceu a reforma 

em todos os níveis de ensino.  

Cabe retomar ainda, que para a educação superior, as reformas deste 

Decreto visaram organizar e regular os estatutos das faculdades existentes, 

determinando e definindo o ensino nos programas de cursos superiores.214 Assim, 

de forma exígua, este Decreto aportou a regulação da educação superior. 

Mais adiante, a Constituição Republicana de 1891 descentralizou o 

controle do ensino superior ao outorgar ao Congresso Nacional a competência de 

legislar sobre este nível de ensino nas capitais215. Situação transitória frente aos 

movimentos que se manifestaram a partir de 1915 e se consolidaram com a 

 
somente poderiam ser criados por leis superiores originadas do poder central. No 

escopo do art. 10 determinou competência para as Assembleias legislar sobre “2º 

Sobre instrucção publica e estabelecimentos proprios a promovel-a, não 

comprehendendo as faculdades de Medicina, os Cursos Juridicos, Academias 

actualmente existentes e outros quaesquer estabelecimentos de instrucção que 

para o futuro forem creados por lei geral”. BRASIL. Lei n. 16 de agosto de 1834. 

Portal do Senado Federal: Legislação. Brasília. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim16.htm#:~:text=1%C2%BA%20O%20direito%20reco

nhecido%20e,titulo%20de%20Assembl%C3%A9as%20Legislativas%20Provinciaes. Acesso em 19 

de março de 2021. 

214 BRASIL. Decreto n. 7.247, de 19 de Abril de 1879. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-
publicacaooriginal-62862-pe.html. Acesso em 20 de março de 2021. Art. 20. 

215 O art. 34, item 30 da versão original da constituinte de 1891 outorga ao Congresso Nacional 
“Legislar sobre a organização municipal do Districto Federal, bem como sobre a policia, o ensino 
superior e os demais serviços que na Capital forem reservados para o governo da União” 
renunciando o monopólio estabelecido à União. BRASIL. Constituição de 1891 - Publicação 
Original. Art. 34; 30. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-
1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html. Acesso em 
04 de abril de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim16.htm#:~:text=1%C2%BA%20O%20direito%20reconhecido%20e,titulo%20de%20Assembl%C3%A9as%20Legislativas%20Provinciaes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim16.htm#:~:text=1%C2%BA%20O%20direito%20reconhecido%20e,titulo%20de%20Assembl%C3%A9as%20Legislativas%20Provinciaes
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html
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Revolução de 1930. Somente em 1960, com a promulgação da primeira Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), é que se delineia um modelo de administração da 

educação nacional, que veio a se consolidar, com as legislações que se 

sucederam, num sistema em que concede à União a tutela do ensino superior.216  

A implementação da primeira universidade brasileira, no ano de 1920 

corroborou para a instauração de instituições de ensino superior equiparadas a de 

cenários internacionais e, conforme descrito no capítulo anterior, estes movimentos 

se estabeleceram até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996. Durante todo o percurso antecessor a este evento, o 

Estado regulamentou a educação superior brasileira e, nos últimos anos as 

profundas modificações na legislação educacional brasileira estabeleceram um 

cenário de regulamentação e regulação nos moldes da hierarquia de normas 

jurídicas do direito brasileiro. Nesta compreensão, a regulamentação da educação 

superior brasileira está pautada na hierarquia das normas217.  

A Constituição Federal de 1988 conduz a educação superior como um 

direito social a ser efetivado mediante garantia de acesso, segundo a capacidade 

de cada um, atribuindo este dever ao Estado218. Estabelece dois segmentos de 

instituições de ensino, as públicas e as privadas, adotadas em todos os níveis de 

ensino, e uma distribuição de responsabilidades entre Municípios, Estados e União, 

todavia, não define qual esfera pública é a responsável pelo nível do ensino 

 
216 Com a reforma de 1968, consequência do regime militar, e a promulgação da Lei 5.540 a União 

passa a exercer o monopólio sobre o ensino superior brasileiro e o controle político das 
universidades até então estabelecidas, de modo que determinava as medidas quanto a 
organização deste nível de ensino em todo o território nacional. 

217 Kelsen define a hierarquia das normas a partir da pirâmide concebida pelo próprio autor para 
fundamentar sua teoria, amparada na ideia de normas jurídicas superiores e inferiores, colocando 
a Constituição de uma Nação lugar no topo da pirâmide por considerá-la como o fundamento de 
validade de todo um sistema jurídico nacional. Kelsen defende que a ordem jurídica não é um 
sistema de normas jurídicas ordenadas no mesmo plano, mas sim, uma construção escalonada 
de diferentes níveis de normas jurídicas. A norma fundamental expressa o fundamento de validade 
e a Constituição é entendida como a norma positiva através da qual é regulada a produção das 
normas jurídicas gerais. Assim, a Constituição é superior as demais normas de um ordenamento 
jurídico. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 5 ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 
1997.p.247.  

218 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 208. 
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superior. No seu art. 207, prescreve sobre a autonomia e o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão aplicado às universidades. 

O texto constitucional consolida a educação superior em patamar 

elevado de sua estrutura, no entanto, ateve-se mais em regular outros níveis de 

ensino e reservou poucos dispositivos para a abordar a educação superior, ainda 

que os princípios e outros dispositivos expressos de forma genérica no texto sejam 

também destinados a este nível de ensino. A Constituição Federal de 1988 

fundamenta a educação superior e estabelece a tutela pelo Estado e, já prescreve 

outras legislações educacionais para regulamentar com mais profundidade o setor, 

especialmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e o Plano Nacional 

de Educação (PNE), cujas diretrizes e objetivos foram expressos no art. 214 do 

texto constitucional.  

Desta forma, é competência privativa da União para legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação, sendo a LDB de 1996, a legislação educacional 

estabelecida para prescrever as normas gerais em matéria de educação e que, 

particularizou cada nível de ensino. 

A LDB de 1996 foi promulgada sob a égide da Constituição Federal 

de 1988 e é reconhecida como a lei que regulamenta as diretrizes e bases da 

educação nacional, prescrevendo um conjunto de dispositivos para a educação, 

evidenciando a gratuidade em todos os níveis de ensino, renovando a autonomia e 

a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão deferida às universidades. 

Ao regulamentar a estrutura e o funcionamento de todo o sistema educacional, a 

LDB é considerada a referência básica principal da legislação educacional 

brasileira, dispondo sobre a organização das instituições de ensino superior, bem 

como, do sistema de ensino superior brasileiro. 

Por conseguinte, a Constituição e a LDB são as matrizes 

regulamentares estruturantes da educação superior e as normas que regem o 

sistema educacional brasileiro. E, para a compreensão das políticas públicas que 

regem e regulamentam a educação superior brasileira, é necessário englobar os 

vários instrumentos e mecanismos engendrados neste setor. 
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2.2.1 A Organização Nacional da Educação Superior 

Fundamentada na Constituição a LDB reafirma em seu texto o direito 

à educação, em todos os níveis de ensino, estabelecendo os princípios e os 

deveres do Estado, bem como, o compartimento de responsabilidades entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em adoção do regime de 

colaboração. Da mesma maneira, define os princípios e a finalidade da educação 

nacional, estabelecendo as linhas do sistema educacional brasileiro. Os 

dispositivos dos textos da LDB são aplicáveis à educação de modo geral, ainda que 

esteja dedicado um capítulo específico à educação superior.  

O art. 206 da Constituição de 1988 disciplina os princípios gerais para 

o ensino aplicáveis às instituições públicas e privadas, designando assim dois 

segmentos de instituições de ensino superior: as públicas e as privadas.219 O texto 

constitucional ordenado na seção reservada à educação superior delineia e 

perpassa estes dois segmentos ao destacar as responsabilidades político 

administrativa por meio da distribuição de competências entre os entes da 

federação, afirmando a partir da distinção entre instituições públicas e privadas, a 

definição do regime de colaboração dos sistemas de ensino.220 

Para compreender adequadamente o princípio, importa diferenciar 
os ensinos públicos e privado. Tal depreende-se das características 
de cada um, dos níveis de exigência e vinculação ao texto 
constitucional. Quanto ao sistema público em específico [...] o 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística segundo a capacidade de cada um, a gestão 
democrática, a gratuidade do ensino [...] 221 

Ainda na perspectiva plural, a Constituição garante a coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino. Aí está outro aspecto 

 
219 O art. 206 da Constituição Federal de 1988 preceitua os princípios gerais do ensino e seu inciso 

III determina a coexistência de instituições públicas e privadas. Nos primórdios o ensino superior 
no Brasil era exclusivamente público sobre a competência privativa e controle do poder central, 
considerado como forma de atender aos propósitos e objetivos do governo. Todavia, atualmente 
pode-se considerar que já se tornou tradição na cultura brasileira a existência de instituições de 
ensino superior privada, desde o período republicano, com a descentralização do ensino superior, 
deliberando competências os governos estaduais, ocorre a segmentação de instituições públicas 
e privadas.  

220 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988Art. 206 e seguintes.  

221 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.173. 
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que assume relevo quando o assunto é educação. Ainda que 
privada, a educação tem essencial caráter público [...].222 

Na designação constitucional da segmentação de instituições de 

ensino, tem-se em conta que estas entidades se vinculam a um destes segmentos, 

a partir da sua caracterização institucional e dos elementos prescritos em texto 

legal. Notadamente, esta segmentação se evidencia numa estrutura complexa 

necessitando compreender a diversidade destas instituições no contexto da 

educação superior atual, considerando fatores econômicos e sociais. Todavia, é 

salutar observar que a educação tem essencial caráter público, assim, as 

instituições de ensino, ainda que privadas, podem ser designadas como espaços 

públicos não estatais. 

O ensino privado [...] é uma tradição na cultura nacional e possui a 
função de colaborador com o Estado. Ainda que o ensino seja um 
dever do Estado, as entidades privadas podem também prestá-lo 
mediante a autorização e a avaliação do Poder Público e o 

atendimento das normas gerais da educação.223 

Logo, a educação é considerada uma atividade própria do Estado, 

contudo, não há impedimento na colaboração da iniciativa privada, pelo contrário, 

há designação neste sentido no próprio texto constitucional, sobretudo quando há 

carência de recursos públicos para atender determinada demanda. E, neste 

entendimento, o Brasil consolidou dois segmentos bem definidos e distintos de 

instituições de ensino superior, que compreende um sistema de ensino 

diversificado e complexo, que abarca significativas particularidades entre a esfera 

pública e a privada, sem deixar de considerar que o segmento privado, neste 

contexto, assume um objetivo social do Estado participando com ele na consecução 

de seu dever. 

O sistema de ensino brasileiro é submetido à organização da União, 

Estados, Distrito Federal e Município, cabendo a cada um a prescrição de 

normativas de acordo com sua responsabilidade distribuídas pelo regime de 

colaboração. A LDB estabelece as diretrizes para o funcionamento deste sistema, 

reafirmando e disciplinando o regime de colaboração, cabendo à União a 

 
222 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.182. 

223 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.189. 
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“coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais”224. Desse modo, a LDB discrimina os três sistemas 

de ensino, que compreende as esferas federal, estadual e municipal, que devem 

se articular e coexistir de forma integrada e harmônica.225 

A organização do sistema federal de ensino, nos termos do §1º do art. 

211 da Constituição, é de competência da União, de forma a “garantir equalização 

de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino”. O art. 16 

da LDB, prescreve que o sistema federal de ensino compreende as instituições de 

ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela 

iniciativa privada e os órgãos federais de educação. O sistema de ensino estadual 

e do Distrito Federal tem atuação prioritária na educação básica, nos termos do 

§2º, do art. 211 da Constituição e, compreendem as instituições de ensino públicas, 

mantida pelo Estado e Distrito Federal, as instituições de educação superior 

mantidas pelo Poder Público municipal, as instituições de ensino fundamental e 

médio criadas e mantidas pela iniciativa privada; e os órgãos de educação 

estaduais e do Distrito Federal226. Por sua vez, o sistema de ensino municipal, 

atuarão prioritariamente na educação básica, compreendendo instituições do 

ensino fundamental, médio e de educação infantil da rede privada e as mantidas 

pelo Poder Público municipal, bem como, os órgãos municipais de educação.227 

Desse modo, a educação brasileira abarca um sistema diversificado 

que agrega instituições públicas e privadas, vinculando-as de acordo com sua 

estruturação, características e localização para fins de regulamentação e 

regulação. No que tange à educação superior, além do sistema federal de ensino 

que compreende as instituições de ensino superior federais mantidas pela União e 

as instituições privadas, estão os sistemas estaduais e municipais que vinculam as 

instituições de ensino superior estaduais instaladas em sua competência. 

 
224 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, §1º, Art. 8º. 

225 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Arts. 16,17,18. 

226 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 10. 

227 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 18. 
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2.2.2 As denominações de Instituições na Educação Superior  

A LDB prescreve que a educação superior será ministrada em 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com diversificados graus de 

abrangência, sendo esta organização institucional prevista em lei. Desta forma, as 

instituições podem ser classificadas como universidades, definidas e 

caracterizadas na Constituição e na LDB, ou ainda, outras denominações cuja 

definição está atrelada ao seu credenciamento, nos termos da legislação vigente.  

O texto constitucional, aduz apenas as universidades como 

instituições de ensino superior, declaradas com autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, devem obedecer ao princípio 

de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.228  De modo igual, a LDB 

prenuncia em seu texto apenas as universidades e as define como instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” definindo ainda, 

suas características. 

Todavia, as transformações sociais das últimas décadas mobilizaram 

uma demanda massiva pelo ensino superior incapaz de ser absorvida pelo setor 

público, desencadeando um movimento de transbordo para o setor privado. Este 

movimento promoveu a expansão do setor privado, convergindo em oferta de 

cursos em estabelecimentos com exigências acadêmicas diferenciadas do que as 

estabelecidas para as denominadas universidades, empreendendo instituições 

voltadas ao ensino que não possuem características universitárias.  

Deste modo, ainda que a única denominação de instituição de ensino 

superior expressa na Constituição e na LDB seja a universidade, a maioria dos 

estabelecimentos existentes no Brasil se enquadravam nos demais tipos de 

instituições com denominação atribuída de acordo com sua organização 

acadêmica. Assim, as instituições de ensino superior são denominadas de acordo 

com sua organização acadêmica e segundo a abrangência de sua atuação em 

ensino, pesquisa e extensão. Esta denominação é estabelecida com base nos 

 
228 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 207. 
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conceitos atribuídos no processo de credenciamento ou recredenciamento, para a 

emissão do ato autorizativo229.  

Assim, as instituições de ensino superior podem denominar-se como 

Universidade, Faculdade e Centro Universitário, de acordo com suas prerrogativas 

acadêmicas, sua organização e suas características, podendo ser do segmento 

público ou privado. A denominação de uma instituição designa a sua missão e o 

seu caráter de acordo com suas características.230  

As diferentes denominações de instituições de ensino superior são 

resultado do movimento de expansão do ensino superior, atendendo às 

necessidades da sociedade frente às transformações econômico sociais. Estas 

variadas denominações surgem na década de 1990, no intenso processo 

expansionista que empreendeu a criação de novos cursos e a privatização da 

educação superior acentuando o aumento de instituições no setor privado. 

Notoriamente, este movimento sobreveio de forma articulada à reforma do estado 

brasileiro, no intuito de efetivar a ampliação de vagas e acesso ao nível superior, 

com a flexibilização de exigências para a criação de novos cursos e novas 

instituições de ensino superior, com estímulo governamental mediante formas de 

financiamento para o setor privado. 

Esta política possibilitou a existência de instituições de ensino 

superior dissociando o tripé ensino, pesquisa e extensão, pressentido na norma 

constitucional, compreendendo requisito às instituições universitárias, todavia, 

reduzindo os altos custos com o desenvolvimento de pesquisas, dada a 

inviabilidade financeira destas organizações acadêmicas, viabilizando a absorção 

da demanda reprimida para o crescimento da educação superior.  

 
229 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Art. 13. Portal do Planalto: Legislação. 

Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/D9235.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.235%2C%20DE%2015,
no%20sistema%20federal%20de%20ensino. 

230 Em função da regulamentação do ensino superior a organização do ensino superior pode ser 
tratada sob diferentes aspectos, seja pela natureza jurídica, por sua organização, por seu 
financiamento etc. A classificação e a identificação de instituições de ensino superior foram 
inseridas na legislação educacional pelo Decreto nº 3.860 de 9 de julho de 2001. A classificação 
em públicas e privadas se dá de acordo com o tipo de financiamento, enquanto a identificação é 
atribuída de acordo com a sua organização acadêmica.  
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A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão prescrito após a 

aprovação da reforma universitária de 1968, delineava o desígnio da organização 

pedagógica de instituição de ensino superior a ser consolidado, dada a existência 

do grande número de instituições de ensino superior isoladas existentes naquele 

contexto histórico, sobretudo, no setor privado. A gestão do ensino superior 

caracterizada pela diversificação e diferenciação de IES, demarcadas pela adoção 

de organização acadêmica, é evidenciada como política definida nas legislações 

que subsidiam a regulação da educação superior, como veremos nos próximos 

capítulos. 

A concretude desta política que proporcionaria a expansão em escala 

da educação superior no Brasil demandou o suplemento normativo, até então 

subjacente na legislação educacional, com o estabelecimento de normas correlatas 

à política de regulação e gestão do ensino superior. No entendimento de 

Sguissardi, o preceito desta política regulatória de gestão de instituições de ensino 

superior recomendava uma diferenciação institucional ao demarcar as instituições 

universitárias e as não-universitárias, numa visão de investimento produtivo de 

garantia de ganhos comparativos consideráveis que são postos à disposição para 

serem alinhados aos interesses individuais.231 

[...] dualidade institucional universidades de pesquisa – que 
associaria ensino-pesquisa-extensão – e universidades de ensino, 
no caso presente representadas pelas IES não-universitárias, das 
quais não se exige o vínculo ensino-pesquisa-extensão, posto que 
centradas especialmente nas atividades de ensino.232 

O movimento que desencadeou as alterações significativas na 

organização das instituições de ensino superior demonstrava um cenário de 

reforma neste setor. Nesta ótica, os critérios que estabelecem a diferenciação 

institucional distinguindo instituições universitárias e não-universitárias, também 

demonstrava e vinculava a naturalização destas categorias nos sistemas de ensino 

público ou privado. Sobretudo, na concepção da organização de instituições de 

 
231 SGUISSARDI, Valdemar; CATANI, Afrânio M. Educação superior: velhos e novos desafios. São 

Paulo, SP: Xama, 2000.p.47-48. 

232 SGUISSARDI, Valdemar; CATANI, Afrânio M. Educação superior: velhos e novos desafios. 
p.48. 
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ensino superior, as alterações efetivadas na legislação educacional expressavam, 

além da diversificação institucional, as fontes de financiamento destinadas ao setor 

privado, substancialmente em favor da expansão do ensino neste setor, como 

forma de matizar a incapacidade de absorção da demanda pelo sistema público. 

Desta forma, as instituições não-universitárias se tornaram preponderantes na rede 

de ensino superior privada, manifestando gradativamente que o Estado não 

predominava na oferta deste nível de ensino.  

Este cenário brasileiro assentava-se ainda nas orientações e na 

integração do movimento da economia mundial, que ampliava o papel do mercado 

na alocação de recursos, reduzindo o do Estado nas diferentes áreas dos serviços 

públicos, dentre eles, a educação superior. Ademais, as medidas recomendadas 

por organismos multilaterais fomentavam a desregulamentação de setores, o 

incentivo de investimentos externos e as reformas nos sistemas de serviços sociais 

do Estado.233 

E, no que tange a educação superior, há ainda as recomendações 

explicitas apresentadas no Relatório do Banco Mundial, que foram articuladas a 

partir de lições e de experiências para demonstrar como os países em 

desenvolvimento poderiam lograr elevados graus de eficiência e qualidade no 

ensino superior num contexto de crise e diversidades, a partir de direções de 

reformas, destacando: 

Fomentar la mayor diferenciación de las instituciones, incluido el 
desarrollo de instituciones privadas   

Proporcionar incentivos para que las instituciones públicas 
diversifiquen las fuentes de financiamiento, por ejemplo, la 
participación de los estudiantes en los gastos y la estrecha 
vinculación entre el financiamiento fiscal y los resultados  

Redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior 

 
233 SGUISSARDI, Valdemar; CATANI, Afrânio M. Educação superior: velhos e novos desafios. 

p.57. 
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Adoptar políticas que estén destinadas a otorgar prioridad a los 
objetivos de calidad y equidad.234 

Manifestamente a reorientação das políticas públicas empregadas por 

meio de processos na década de 1990, engendraram alterações substanciais nos 

mecanismos de gestão das instituições e nos padrões de intervenção estatal que 

configuraram e representam as políticas de regulação da educação superior. Em 

contrapartida, o movimento expansionista delineou a redução das instituições de 

ensino superior às atividades de ensino, estabelecendo condições mais rígidas às 

universidades e, de outro lado, a prerrogativa de autonomia. 

2.2.2.1 Universidades  

Neste cenário de diferenciação de denominações institucionais, a 

universidade é a classificação de instituição de ensino superior mais estrita e com 

imposição de obediência ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, definida como instituição pluridisciplinar que requer produção intelectual 

institucionalizada, contemplando uma série de requisitos de titulação acadêmica e 

de carga horária de corpo docente. Ademais, são as instituições de ensino superior 

mais antigas preservando elementos desde sua formação, reputada como núcleo 

de desenvolvimento e inovação nas diversas áreas do saber, gerando iniciativas e 

benefícios para toda a sociedade. 

Tradicionalmente, as universidades conservam altos padrões de 

ensino e pesquisa, reconhecida como atributo no processo de qualificação 

acadêmica e desenvolvimento de pesquisas, gozando de elevado grau de 

independência em relação as demais categorias de instituições de ensino superior, 

efeito da autonomia universitária235, que viabilizam processos acadêmicos e 

administrativos.  

 
234 BANCO MUNDIAL. La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la experiencia (El 

Desarrollo en la práctica). Washington, D.C. 1994.p.4. Disponível em: 
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-
reports/documentdetail/274211468321262162/la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-
de-la-experiencia. Acesso em 04 de maio de 2021. 

235 A autonomia universitária vem consagrada no art. 207 da Constituição Federal de 1988 em nível 
de princípio constitucional arrolado a indissociabilidade ente ensino, pesquisa e extensão. Este 
princípio diz respeito a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

 

https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/274211468321262162/la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/274211468321262162/la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia
https://documentos.bancomundial.org/es/publication/documents-reports/documentdetail/274211468321262162/la-ensenanza-superior-las-lecciones-derivadas-de-la-experiencia
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Por outro lado, as universidades devem atender, além dos requisitos 

gerais definidos em lei, um terço do seu corpo docente com dedicação em tempo 

integral e, na mesma proporção, corpo docente com titulação acadêmica em nível 

de stricto sensu. Indicadores de avaliação institucional e de cursos também são 

arrolados como requisitos para o status de universidade.236 

Todavia, a diferenciação institucional fundamentada na natureza das 

atividades-fim das instituições manifesta esta dualidade (universitária e não-

universitária), com amplo predomínio das instituições não-universitárias, tanto em 

volumetria de instituições quanto em número de estudantes, numa analogia 

mercadológica entre instituições de ensino e organizações empresariais e se 

diferenciam ou se aproximam pelos seus modos de gestão, organização e 

disposição de serviços.237 

2.2.2.2 Os Centros Universitários 

O Centro universitário é uma das classificações de instituições não-

universitárias que se caracterizam pela excelência do ensino e pela qualificação do 

seu corpo docente. São instituições pluricurriculares compreendendo uma ou mais 

áreas de conhecimento. São dotados de autonomia didática para a criação de 

cursos e vagas na sede da instituição, com possibilidade de manutenção de 

campus fora de sede respeitando a abrangência geográfica, limitada ao nível de 

Estado. Imbuído por sua autonomia ficam obrigados a manter a representação da 

excelência de ensino, mantendo pelo menos um quinto do corpo docente 

contratado em regime de tempo integral e um terço com formação stricto sensu.238 

 
patrimonial, essencial para que possa cumprir sua missão, viabilizando a criação de cursos e 
sedes acadêmicas e administrativas sem dependência de autorização prévia pelas autoridades 
regulatórias da educação superior, além de privilégios quanto a expedição de diplomas. 

236 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Art. 17. Portal do Planalto: Legislação. 
Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/D9235.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.235%2C%20DE%2015,
no%20sistema%20federal%20de%20ensino. 

237 SGUISSARDI, Valdemar; CATANI, Afrânio M. Educação superior: velhos e novos desafios. 
p.55. 

238 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Art. 16.  
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A estrutura e organização do Centro Universitário assemelham-se à 

Universidade, devido sua configuração pluricurricular e outras obrigações a ele 

estabelecidas, contudo, não há definição na LBD quanto aos requisitos de pesquisa 

institucionalizada. Este segmento de instituição pode ser mantido pelo sistema 

público ou pela iniciativa privada. A lei faculta aos Centros universitários a oferta de 

cursos de pós-graduação nos diferentes níveis, por outro lado, tem autonomia para 

registrar os próprios diplomas. Aproximado aos requisitos estabelecidos às 

universidades, os indicadores de avaliação institucional e de cursos são arrolados 

para o status de Centro universitário. 

2.2.2.3 As Faculdades 

A Faculdade é outra classificação de instituições de ensino superior 

não-universitária de segmento público ou privado, com maior representação na 

iniciativa privada. Como as demais, são instituições pluricurriculares, todavia, 

regularmente focada em uma determinada área de conhecimento, apresentando 

menor concentração de cursos. Não possuem nenhum tipo de autonomia 

subordinando-se a autorização prévia do governo para abertura de cursos e 

programas de ensino. De forma geral, todas as instituições privadas são 

credenciadas incialmente como faculdades, sendo a alteração de sua organização 

acadêmica e classificação realizada em processo de recredenciamento 

institucional.239 

As Faculdades não têm como finalidade a promoção de cursos de 

pós-graduação, uma vez que não possuem obrigação com as atividades de 

pesquisa e extensão, contudo, podem oferecer cursos lato e stricto sensu desde 

que previamente autorizados. Originariamente, não detém independência para 

conferir seus diplomas, sujeitando-se ao registro por uma instituição universitária, 

entretanto, poderão receber tal atribuição com a obtenção de conceito institucional 

máximo em dois processos de recredenciamento consecutivos, condicionada a 

oferta de pelo menos um curso de pós-graduação stricto sensu devidamente 

 
239 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Art. 15.  
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reconhecido e ainda, sem registro de penalidades por processo administrativo de 

supervisão nos últimos dois anos.240 

2.2.2.4 Outras denominações legais  

É notória a relação da classificação de instituições de ensino superior 

com os processos de expedição de atos autorizativos. Nos termos do art. 46 da 

LDB, os atos autorizativos de instituições de ensino superior têm prazos limitados, 

sendo renovados periodicamente no processo regulatório, compreendendo 

requisito obrigatório para o funcionamento regular das instituições. O movimento 

de transformação de denominação de instituições de ensino superior é 

integralmente pautado nos requisitos definidos nas legislações concernentes a 

regulação e supervisão das instituições de ensino superior. 

A legislação educacional equipara as instituições de ensino superior 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica às 

universidades federais, para efeito de regulação, supervisão e avaliação.241 Neste 

enquadramento são especificados os Institutos Federais, instituições de educação 

superior especializadas na oferta de educação profissional tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 

técnicos e tecnológicos com suas práticas pedagógicas. Possuem autonomia para 

criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial e registrar 

seus respectivos diplomas, mediante autorização do seu Conselho Superior.242 

É comum a confusão no uso das nomenclaturas neste cenário de 

diversificação de instituições, visto que as definições nem sempre dão conta do 

caráter e da missão institucional, que por sua vez, também não se utilizam da 

adequada classificação que lhe foi atribuída. Comumente, esta diversificação de 

instituições de ensino superior é conhecida e se reduz a sistemas públicos e 

 
240 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Art. 27. 

241 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. 4º, Art. 15.  

242 BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Art. 2º. Portal do Planalto: Legislação. 
Brasília. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2008/lei/l11892.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2011.892%2C%20DE%2029%20DE%20
DEZEMBRO%20DE%202008.&text=Institui%20a%20Rede%20Federal%20de,Tecnologia%2C%
20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em 30 de abril de 2021. 
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privados, posicionando todas como iguais, desconsiderando ou desconhecendo a 

natureza institucional, ignorando a classificação de instituições do sistema 

educacional superior. 

2.3 A POLÍTICA REGULATÓRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A regulação da educação superior se estabelece com os marcos 

regulatórios do Sistema Federal de Ensino, substancialmente, a partir do momento 

em que o Estado deixa de ser o protagonista na oferta de educação superior, 

delegando ao setor privado parcela significativa deste nível de ensino. Na medida 

em que este cenário se estabelece, impulsiona o Estado, como órgão regulador de 

uma sociedade, a estabelecer medidas que favoreçam os interesses da 

coletividade, sendo a política o principal instrumento do Estado para administrar o 

bem comum. Assim, a expansão de oferta no setor privado intenta uma intervenção 

e controle estatal com vista ao controle de qualidade de ensino preconizado no 

texto constitucional, no cenário em que a iniciativa privada detém a maior parte da 

oferta de ensino superior. 

A emergência de um mercado com formação qualificada em resposta 

aos desafios da globalização econômica fomentou reformas dos serviços 

educacionais e dos sistemas de ensino, requerendo do Estado um dinamismo que 

desencadeou a diversificação de instituições de ensino superior, com novas ofertas 

e ampliação de vagas, que reclamam por políticas públicas e ações regulatórias 

para estabelecer o equilíbrio e a subsistência dos sistemas de ensino brasileiro. A 

política regulatória da educação superior é um tema contemporâneo suscitado, 

todavia, ainda que o termo regulação seja um instituto setorial consolidado, um 

modelo de intervenção no sistema de ensino superior se configura num processo 

sustentado por instrumentos que assegurem o controle do Estado e as diretrizes e 

políticas educacionais estabelecidas para os sistemas. 

As políticas públicas e regulatórias para o sistema federal de ensino 

superior possuem um extenso acervo de atos normativos e o processo de 

formulação de políticas regulatórias pressupõe a observação e a análise do 

movimento do setor para a definição de parâmetros de regulação. Na conjectura da 

educação superior, em consonância com o texto constitucional, a política 
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regulatória deve expressar a implementação de políticas públicas e normas que 

visam a garantia de acesso e de qualidade de ensino. A regulação da educação 

superior como matéria de interesse social, deve ser caracterizada por instrumentos 

legais que promovam a efetivação da política delineada pelo Estado e que 

direcionam a adoção de condutas sob pena de imposição de sanções ou restrições. 

De acordo com Menezello243, a estrutura legal que rege a prestação 

de serviços públicos exige uma conjugação de normas integradas que regulam 

determinado setor, mediante processos de ajustamento no alcance e na finalidade 

para que se atenda ao bem comum, assim denominado de regime regulatório. A 

essência e a plenitude do regime regulatório demandam a aprovação de um marco 

que pressupõe o estabelecimento de regras, a sua implementação concreta e 

sanções para os casos de infrações, desta forma, promoverá a aplicabilidade e a 

efetividade da fiscalização perante os agentes regulados para a verificação do 

desenvolvimento adequado do setor. 

A extensão do sistema regulatório alcança toda a estrutura 
normativa vertical e horizontal iniciada na Constituição, seguindo 
pelas leis emanadas do Poder Legislativo e terminando nas normas 
regulatórias expedidas elas agência. Com isso, temos um amplo e 
complexo quadro normativo que deve atender à unicidade jurídica, 

configurando um entrelaçamento lógico de normas.244 

A definição de uma política regulatória consolida-se com a construção 

de marco regulatório que substancialmente busca um equilíbrio do setor regulado 

e o entendimento dos atores envolvidos. Para tanto, é prerrogativa do Estado 

investido de poderes que lhe incumbem propor políticas públicas para a 

neutralidade de conflitos que se manifestam em setores destinados a serviços de 

interesse comum, entretanto, postula o envolvimento de outros agentes políticos 

interessados ou afetados neste processo. Factualmente, as políticas de regulação 

para o ensino superior eram direcionadas a alternativas que proporcionassem a 

 
243 MENEZELLO, Maria D'Assunção Costa. Agências reguladoras e o direito brasileiro. São 

Paulo, SP: Atlas, 2002.p.126. 

244 MENEZELLO, Maria D'Assunção Costa. Agências reguladoras e o direito brasileiro.  p.127-
128. 



114 
 

ampliação de oferta com qualidade, assim, o foco das políticas regulatórias 

converge para a garantia de qualidade dos serviços ofertados.  

Neste entendimento, para a concretude e a eficácia de uma política 

regulatória é necessário que esteja adaptada às mutações conjunturais do setor 

regulado, desta forma, devem ser dinâmicas para lograr os resultados designados 

por meio de ações intervencionistas para a manutenção do setor equilibrado, 

aliando o controle da qualidade ofertado com as políticas públicas de fomento.  

A retomada histórica da trajetória da educação superior no Brasil 

denota que as políticas públicas de regulação são vinculadas à ação do poder 

público, num processo político jurídico que demanda um acervo de instrumentos 

normativos para a efetivação da intervenção estatal. Nesta arena, seja pela 

finalidade da democratização do acesso ou pela garantia de padrões de qualidade 

estabelecidos na norma constitucional e, frente à amplitude e diversidade dos 

agentes prestadores do ensino superior com interesses políticos distintos postula-

se critérios que considerem a diferenciação destes agentes para a definição de 

políticas regulatórias.  

Notoriamente, a política regulatória da educação superior brasileira é 

fundamentada na avaliação e processada por meio de políticas de avaliação 

institucional numa concepção de regulação e supervisão destinadas a estabelecer 

critérios mínimos para o funcionamento e manutenção das instituições de ensino 

superior. Nesta dimensão a regulação e a avaliação da educação superior se 

estabelecem subsidiariamente segundo o controle do Estado sobre as instituições, 

mediante critérios de transparência e publicidade de resultados do processo de 

avaliação que posiciona as instituições reguladas num patamar de 

responsabilidade com a melhoria de seu nível de qualidade e desempenho, num 

cenário privado de concorrência e subsistência. 

Notadamente, as políticas regulatórias se inserem no campo das 

políticas públicas e estão interligadas em diferentes esferas, essencialmente, no 

que tange as funções de regulação do Estado como uma atuação explicita de seu 

encargo com a gestão da educação superior.  
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A LDB, referência básica para a educação, prescreve à avaliação 

periódica de cursos e instituições de ensino superior prevendo intervenções, 

suspensão de autonomia e até encerramento de atividades do curso em caso de 

irregularidades não sanadas dentro do prazo determinado. É explícita a relevância 

do processo de avaliação institucional e de cursos preconizada pelo legislador 

como instrumento na busca da qualidade do ensino superior.245 

Segundo Afonso, a avaliação realizada num processo de intervenção 

estatal promove a manutenção do controle e da organização de instituições de 

ensino, precisando ser entendida como uma relação de dominação que contribui 

para construir representações sociais positivas ou negativas, levando a 

estigmatização e a distinção entre os avaliados.246  

Nesse entendimento, o desenvolvimento sistemático de análise de 

uma atividade permite a compreensão de forma contextualizada de todas as 

implicações e dimensões do processo avaliado, corroborando com resultados que 

permitem a formulação de políticas para a qualificação da atividade.247 Assim, a 

avaliação setorial sob o ponto de vista mais amplo, imprime resultados em larga 

escala que podem ser utilizados para mobilizar ações estatais de aperfeiçoamento 

do setor. 

A política de avaliação da educação superior brasileira tem inspiração 

em modelos internacionais de sistemas que predominam valores quantitativos para 

a produção de resultados classificatórios, como o anglo-americano e, outros que 

combinam dimensões quantitativas e qualitativas, como o holandês e o francês. 

Desse modo, a política de avaliação que subsidia a política regulatória da educação 

superior brasileira se consubstancia pelas experiências de sistemas de avaliação 

 
245 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasília, 20 de 

dezembro de 1996. Art. 46. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. 
Acesso 21 de maio de 2021. 

246 AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação Educacional: Regulação e emancipação. 2.ed. São 
Paulo, SP: Editora Cortez, 2000.p.21 

247 BELLONI, Isaura; SOUSA, Luzia Costa de; MAGALHAES, Heitor de. Metodologia de avaliação 
em políticas públicas: uma experiência em educação profissional. São Paulo, SP: Editora 
CORTEZ, 2000. p.15-26. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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de países desenvolvidos, mas também, experimentadas no Brasil nas últimas 

décadas.248 

A avaliação da educação superior se materializa como atividade que 

busca uma mensuração dos serviços prestados pelas instituições de ensino 

superior, na rede pública e privada, se mostrando como efetivação da função do 

Estado na prestação destes serviços à comunidade, assim, o processo de 

avaliação deste setor tornou-se elemento do processo regulatório. Nesta 

concepção, a avaliação como instrumento de intervenção e regulação do Estado 

representa um mecanismo para planejamento e desenvolvimento de políticas 

públicas no intento de garantir a qualidade de ensino. Ainda que outros setores 

estatais associem a avaliação em seus processos, no campo educacional sua 

ênfase é acentuada nas últimas décadas do século XX, concomitantemente a 

incorporação do termo regulação nos debates das políticas públicas educacionais, 

demarcando uma nova forma de administração pública para este setor, com foco 

na regulação dos resultados num cenário em que os processos educacionais de 

cursos superiores eram de predomínio da iniciativa privada.249 

Nesse entendimento, a avaliação da educação superior se justifica 

pela produção de informações que subsidiam à regulação do setor e se consolida 

como a principal engrenagem do processo regulatório, proporcionando elementos 

para que o Estado desenvolva instrumentos que possam direcionar a finalidade 

social. 

2.3.1 A avaliação como instrumento de regulação 

A avaliação é um tema recorrente no campo educacional, sobretudo 

quando se trata da avaliação da aprendizagem. A partir da década de 1990 a 

avaliação apresenta-se abrangendo outras dimensões da atividade educacional 

com o propósito de investigar as condições de oferta e o desempenho dos alunos 

da educação superior brasileira. Por conseguinte, o termo avaliação se manifesta 

 
248 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

São Paulo, SP: Editora CORTEZ, 2003.p.44-46. 

249 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.58. 
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na literatura educacional com um amplo registro conceitual, a partir de diferentes 

pressupostos teóricos que indicam diferentes perspectivas de prestabilidade. 

O campo conceitual da avaliação se estabelece ao longo da história 

e como tal se transforma de acordo com os movimentos e as mudanças no contexto 

social. A avaliação que nos influencia está relacionada com as possibilidades e 

necessidades de escolhas que o cenário contemporâneo instituiu, assim, avaliar é 

um ato estreitamente ligado ao exercício de escolher e optar constituindo-se num 

instrumento de aprovação ou reprovação que poderá ascender ou não 

determinadas práticas.250 

É no contexto da educação que a avaliação encontra seu lugar 

privilegiado, não somente como prática política e pedagógica, mas, produzindo 

seus efeitos dentro e fora do campo educacional.  

[...] na educação a avaliação muitas vezes reafirma essa larga 
tradição de regulação, seleção e hierarquização, seja só no interior 
das salas de aula ou nos domínios mais amplos da administração 
pública. Tão arraigados estão os conceitos de seleção, medida e 
classificação nos processos avaliativos que, por vezes, quase 
chegam a definir a própria avaliação.251 

Segundo Tyler252, o papel essencial da avaliação é averiguar se os 

objetivos traçados estão sendo atingidos à medida que tais objetivos se constituem 

a essência da avaliação, requerendo uma congruência entre os objetivos 

instrucionais e o item de avaliação. No entendimento de Tyler, a avaliação está 

centrada nos objetivos e, nessa concepção, um importante instrumento para a 

regulação, pois define procedimentos e comportamentos desejados, monitora seus 

cumprimentos e aplica correções ou reconhecimento que corresponde aos 

resultados. Assim, os objetivos da avaliação constituem os critérios e normas 

 
250 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

p.14. 

251 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.15. 

252 Tyler foi conhecido e chamado como o “pai da avaliação”. Sua importância neste contexto se 
expressa na própria doutrina que denominou o período de discussão doutrinária nesta seara como  
o período pré-Tyler, compreendido entre os últimos anos do século XIX e as três primeiras 
décadas do século XX. Tyler definiu a avaliação na concepção dos objetivos como organizadores 
e guias de conteúdo, metodologias e instrumentos avaliativos, uma avaliação comprometida com 
a eficiência e a racionalidade instrumental.  
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estabelecidas e a avaliação em si, o instrumento que determinará a sincronia e a 

discrepância entre o prometido e o executado.253 

A literatura assinala diferentes enfoques para o termo avaliação 

podendo variar significativamente de autor para autor, no entanto, na perspectiva 

de reunir propriedades que melhor explicitam o enfoque e a aproximação da 

avaliação no contexto da regulação, recorremos a Ernest House que apresenta 

uma importante contribuição neste tema, abordando três perspectivas para 

explicitar o estado de conhecimentos: tecnológica, política e social. 

[...] En la perspectiva tecnológica subyace la imagen de producción. 
Se emplean conceptos tales como entrada-salida, diagramas de 
flujo y especificación de tareas. La innovación se concibe como un 
proceso relativamente mecánico. Las relaciones sociales se basan 
en la necesidad tecnológica; se insiste en lo económico, y se 
concede el valor primordial a la eficiencia. 

En la perspectiva política subyace la imagen de negociación. Se 
emplean conceptos como poder, autoridad e intereses 
competitivos. Se piensa que las relaciones sociales son voluntarias 
y se basan en acuerdos contractuales, así como que los intereses 
individuales y grupales entran a menudo en litigio. Se concede gran 
importancia a una distribución de recursos justa y aceptable. Se 
pone el acento en lo político, y se atribuye un valor fundamental a 
la legitimidad del sistema de autoridad. 

En la perspectiva cultural subyace la imagen de comunidad. Las 
personas están unidas por significados compartidos, que se apoyan 
en valores comunes. Las relaciones sociales son tradicionales. 
Dentro de una cultura dada, se atribuye importancia a la 
conformidad a los valores de la misma. En las relaciones entre 
distintas culturas, la tolerancia recíproca de los valores respectivos 
es decisiva si se desea conservar la integridad cultural. Desde una 
perspectiva multicultural, es fundamental la autonomía de las 
distintas culturas. Aunque las relaciones intraculturales puedan ser 
obligatorias, las relaciones interculturales son relativistas.254 

Cada uma das perspectivas assinaladas pelo autor traz contribuições 

para a compreensão da avaliação como um instrumento de regulação, num 

 
253 TYLER, Ralph Winfred. Princípios básicos de currículo e ensino. 3 ed. Tradução de Leonel 

Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1976.p.98. 

254 HOUSE, Ernest R. Tres perspectivas de la ¡nnovación educativa: tecnológica, política y 
cultural. Reista de Educación, n. 286. Disponível em: https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-
educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/1988/re286/re286-01.html. Acesso 
em: 10 de junho de 2021.p.6-7. 

https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/1988/re286/re286-01.html
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/1988/re286/re286-01.html
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entendimento de que as perspectivas têm estreita relação com os contextos 

políticos e sociais. Na abordagem da perspectiva tecnologia há uma visível relação 

com o progresso, com novas formas de fazer, com a modernização de forma geral, 

enquanto na perspectiva política há um direcionamento para a negociação, dado 

os interesses envolvidos no processo e na busca da colaboração. A perspectiva 

cultural engloba a diversidade dos atores, dos valores, das normas que 

compreendem o contexto. Outrossim, o termo avaliação poderá ser compreendido 

de forma mais adequada neste cenário, de forma que sua aplicação em setores 

organizados da sociedade civil se transformou em um importante instrumento do 

Estado para questões públicas e políticas podendo ser referida como “um processo 

de aperfeiçoamento contínuo”.255 

São muitos os conceitos e as dimensões para o termo avaliação, 

sobretudo, o desígnio é identificar as características e aspectos que manifestam a 

avaliação como instrumento de conversão da educação superior e suas conexões 

com o processo de regulação deste setor, dada a importância que lhe foi conferida 

pela legislação pertinente no cenário nacional e internacional. 

A avaliação da educação superior ganhou importância central em 
todos os países que, no contexto da reforma dos Estados e com a 
finalidade de alcançar maior competitividade internacional, 
empreenderam políticas de transformação desse nível educativo. 
Entendida como elo importante das reformas, a avaliação da 
educação superior transborda os limites propriamente educativos e 
se situa nos planos mais amplos da economia e da política.256 

A avaliação conquistou importância e dimensões maiores no 

panorama social e político, comumente assumindo funções políticas de 

classificação e de julgamento de mérito para a promoção de graus de legitimidade 

diferenciados dos agentes avaliados. As experiências internacionais revelam a 

aplicabilidade da avaliação como instrumento de reformas da educação superior. 

O Chile instituiu um sistema de modernização, ainda na década de 1970, que 

engloba as políticas de regulação e privatização da educação por meio de 

 
255 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

p.21. 

256 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.54. 
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programas de medidas, onde os resultados da avaliação institucional são condição 

para uma instituição se beneficiar de programas de incentivo promovidos pelo 

governo. No México a avaliação se realiza como instrumento de competição de 

recursos, sendo o principal foco da avaliação a produtividade em pesquisas. De 

forma semelhante, a Argentina utiliza a avaliação como instrumento central na 

promoção de políticas públicas para a educação superior.257 

Em suma, dentre os diferentes significados, o termo avaliação 

significa medir, analisar, comparar e, de forma mais ampla, valorar a partir da 

emissão de juízo de valor. Deste modo, a avaliação possibilita um olhar contínuo 

sobre os processos promovendo retroalimentação que possibilitará identificar 

falhas e promover melhorias em fluxo permanente.258   

A avaliação de torna um instrumento fundamental das reformas, 
especialmente no que se refere ao controle do cumprimento as 
metas preestabelecidas formalmente em contratos de gestão, em 
alguns países, ou dos padrões de qualidade e rendimentos 
esperados em outros.259 

As funções da avaliação devem ser compreendidas não somente no 

cenário das mudanças educacionais, mas também, no contexto das mudanças 

econômicas e políticas, uma vez que, a avaliação pode ser considerada uma 

atividade política como se demonstra na análise de programas educacionais e de 

políticas públicas. No entendimento de Afonso, avaliar é uma forma de poder que 

tanto pode aparecer de forma dissimulada quanto associada a outros poderes.260  

Neste contexto, o processo de avaliar intenta uma concepção clara da 

realidade social na qual ela está inserida, importando considerar uma estreita 

relação com o contexto e seus sistemas associados, logo, poderá ser relacionada 

como instrumento de apoio a gestão e a política de modo relevante na promoção 

 
257 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

p.64-66. 

258 FREITAS, Iêda Maria Araujo Chaves. Avaliação da Educação Superior. Florianópolis, SP: 
Insular, 1997.p.19-20. 

259 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.66. 

260 AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação Educacional: Regulação e emancipação. 2 ed. São 
Paulo, SP: Editora Cortez, 2000.p.19-22. 
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de ações que direcionam à eficiência e a qualidade de serviços oferecidos por 

determinado órgão ou instituição. Nesta posição, acolhida como instrumento que 

possibilita conhecer, aprimorar e orientar processos e atividades. 

A importância da avaliação e sua utilização como instrumento de 

gestão de processos e organizações se evidenciaram ainda na teoria da 

administração. Para Levy, “a avaliação está relacionada à comprovação do 

cumprimento dos objetivos, reconhecimento daquele que cumpriu o esperado, à 

correção daquilo que não foi alcançado”261, de modo que, os objetivos demonstram 

os resultados pretendidos, utilizados como medida de eficácia e qualidade. No 

Brasil, a avaliação ganha espaço nesta área a partir da década de 1960, a exemplo 

de práticas norte-americanas.  

Nos anos 1960, a avaliação ganhou importância e dimensões 
maiores do ponto de vista social e político. Muitos milhões de 
dólares foram destinados a programas de avaliação nos Estados 
Unidos.262 

Nas últimas décadas é crescente o controle de setores organizados 

da sociedade civil, de modo que a avaliação utilizada no passado em esferas mais 

restritas adquire um forte sentido público. Todavia, é no setor educacional que a 

avaliação encontra seu espaço mais relevante, não somente nos processos de 

ensino-aprendizagem, mas sim, em nível institucional e de programas de cursos. 

Notadamente, a avaliação é um componente fundamental da educação superior 

brasileira e se constitui num instrumento político do processo regulatório do sistema 

de ensino. Na política educacional brasileira a avaliação tem sido empregada como 

mecanismo de regulação, na medida que estabelece objetivos a serem alcançados 

por meio de aplicação de instrumentos com indicadores mensuráveis que 

determinam conceitos qualitativos que correspondem a julgamento de valores de 

qualidade que devem atender aos objetivos da avaliação e, do contrário, a 

aplicação de sanções. Deste modo, a avaliação possui funções diferenciadas de 

acordo com seus objetivos e contextos avaliados. 

 
261 LEVY, Alberto R. Competitividade Organizacional. São Paulo: Makron, 1992.p.17. 

262 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.57. 
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Para uns, tem função proativa, é formativa e tem como objetivo 
melhorar e desenvolver o objeto em foco, seja um indivíduo, grupo, 
programa, instituição, sistema e assim por diante. Por outro lado, a 
avaliação retroativa é somativa e vem sendo praticada com função 
de prestação de contas.263 

Esta prática ganhou destaque a partir dos anos 1990, com a 

reorganização do Estado e a descentralização dos sistemas de ensino intentando 

a mensuração da qualidade da educação e a eficiência das instituições de ensino, 

como subsídio para a formulação de políticas públicas educacionais. É neste 

contexto que se estrutura uma política baseada na centralidade de sistema de 

avaliação permitindo ao Estado desencadear processos para prover sua função 

social, bem como, promover mudanças nos sistemas de educação que resultaram 

na diversificação das instituições de ensino superior. 

Na educação superior, as normas brasileiras estabelecem uma forte 

ligação entre avaliação e regulação. A avaliação como instrumento de medida da 

qualidade de ensino é firmada na Constituição Federal de 1988, pautada como 

princípio de controle do dever do Estado com a educação superior em todos os 

sistemas de ensino. Nesta perspectiva, a LDB de 1996 manifesta a finalidade da 

avaliação, bem como, a incumbência do Estado neste processo e, essencialmente, 

a convergência da avaliação da educação superior com a regularidade das 

instituições e a continuidade de seus cursos, numa estreita relação com os 

resultados do processo avaliativo.264  

O pressuposto legal que prenuncia sanções e punições como 

consequência de resultados insatisfatórios do processo avaliativo da educação 

superior, suscitando condições de saneamento, vincula à regularidade de 

instituições e cursos de educação superior aos resultados e a periodicidade do 

sistema avaliativo. Esta relação transcende, inclusive, a autonomia universitária 

disposta no texto constitucional, de forma que o resultado de um processo avaliativo 

 
263 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

p.45. 

264 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 46. 
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poderá provocar intervenção ou suspensão temporária das prerrogativas de 

autonomia das instituições de ensino superior. 

A consolidação da avaliação como pilar da estrutura da educação 

superior é também evidenciada na LDB e legitimada como dispositivo associado às 

ações de controle estatal que visam a orientação na promoção de políticas públicas 

educacionais destinadas à melhoria do ensino por inferência do processo de 

regulação. A avaliação como instrumento de regulação na educação superior é uma 

estratégia estatal que se generalizou nas últimas décadas no Brasil. 

2.4  O ESTADO AVALIADOR 

Num cenário de complexidade e ampliação das demandas é que se 

justifica o surgimento do Estado Avaliador, principalmente, quando a avaliação se 

manifesta como instrumento mais importante e eficiente de controle do Estado, 

sobremodo, para o processo de regulação educacional. A cultura da avaliação 

fundamenta a mudança no âmbito do Estado e a instituição deste como Estado 

avaliador. Sob a governança deste Estado Avaliador, os resultados dos processos 

de avaliação respaldam e justificam as mudanças e os indicativos de adaptações 

de práticas desenvolvidas por instituições de setores sociais, que de certa forma 

são persuadidas à adoção de medidas imperantes com critérios de eficiência e 

lógica de mercado.  

Nas últimas décadas se verifica o movimento de transformação na 

forma como o Estado se ordena para controlar alguns setores da sociedade civil 

numa perspectiva política. Neste cenário, “a avaliação é uma estratégia estatal que 

aparece como parte da produção de ideias em um campo social”265 tornando-se 

parte da regulação e do controle estatal, numa função social e política 

desencadeada num processo avaliativo pelo próprio Estado. O significativo 

 
265 POPKEWITZ, Thomas. Algunos problemas y problemáticas em la produción de la evaluación. 

Madri: Revista de Educación nº 299, 1992. Disponível em: 
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-
anteriores/1992/re299/re299-05.html. Acesso em 16 de junho de 2021.  

https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/1992/re299/re299-05.html
https://www.educacionyfp.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/1992/re299/re299-05.html
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aumento de organismos governamentais criados para regular e controlar setores 

sociais da administração pública evidenciam esta atuação estatal.266 

A expressão “Estado Avaliador” foi anunciada por Guy Neave, que 

obteve larga aceitação em diversos países, precisamente quando a avaliação se 

introduziu como parte essencial das agendas reguladoras e como estratégia 

governamental nos anos 1960, representando a manifestação do interesse pela 

avaliação, sobretudo por parte de governos neoconservadores e neoliberais. Deste 

modo, esta expressão significa, em sentido amplo, a adoção pelo Estado de 

modelos de gestão de iniciativa privada, representando um “ethos competitivo, 

neodarwinista, passando a admitir a lógica do mercado” com ênfase “nos resultados 

ou produtos dos sistemas educativos”. No campo das políticas educacionais 

europeias ocidentais, a emergência do Estado Avaliador se serviu para demonstrar 

a mudança da relação estabelecida entre o Estado e as instituições de ensino.267 

A concepção do Estado Avaliador, proposta por Neave, consiste na 

racionalização das funções estatais decorrente de uma nova organização política 

e ideológica de redistribuição do papel do Estado, de modo que este mantém o 

controle estratégico através de processos de verificação da qualidade na prestação 

de serviços no campo dos direitos sociais. Neste entendimento, o controle exercido 

pelo Estado incide nos serviços educacionais, de saúde e outros desta natureza, a 

partir dos resultados de avaliação, que vincula a distribuição de recursos às 

instituições representantes desta prestação de serviços. Assim, o foco do Estado 

Avaliador no campo educacional se concentra nos resultados dos processos 

pedagógicos. Na perspectiva do autor, a expressão Estado Avaliador está 

associada à crise que assolou a economia mundial e que levou ao declínio do 

Estado de Bem-estar social aliada à necessidade de aferição de qualidade da 

educação superior após a descentralização deste setor. O controle como função 

predominante do Estado Avaliador tem concentração nos resultados e não nos 

 
266 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

p.44. 

267 AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação Educacional: Regulação e emancipação. p.49. 
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processos e esta nova manifestação do Estado possibilitou a adaptabilidade 

gradativa das instituições de ensino superior europeias.268 

As alternativas empreendidas pelo Estado na condução das políticas 

públicas compreendem ações que se configuram de diferentes formas moldadas a 

sua atuação em diferentes cenários, do mais antigo ao mais contemporâneo, 

especialmente, a condução e políticas educacionais em cada período histórico. É 

este novo modelo de Estado, que emerge no contexto do neoliberalismo que se 

assentou de Estado Avaliador, quando desiste de atender todas as demandas 

sociais em atenção ao progresso nacional, movendo gradualmente sua atuação 

para um estágio de interventor ou de avaliador. 

Como “avaliador” ou “interventor”, o Estado costuma praticar uma 
avaliação predominantemente controladora e organizadora de suas 
políticas de distribuição de recursos [...] por meio de premiações e 
incentivos -, hierarquização institucional com base em resultados 
de testes de rendimentos e quantificação de produtos [...].269 

Este conceito de Estado foi explorado por Elliot270 para pontuar o 

abandono gradativo das funções do Estado e do seu papel de provedor de serviços 

públicos, sobretudo no cenário educacional, se transformando no ente regulador de 

serviços privatizados. Nesta conjuntura, o conceito de educação como bem público 

para o desenvolvimento de uma ordem social justa e democrática se esvazia e 

requer outro posicionamento do Estado na garantia da qualidade dos pressupostos 

legais, assim, insurge os processos de avaliação denotando o papel do Estado e a 

relação entre este e as instituições de ensino. 

 
268 NEAVE, Guy. “On the cultivation of quality, efficiency and enterprise: An overview of recent 

trends in higher education in Western Europe, 1986-1988”. European Journal of Education, volume 
23, number 1/2, 1988, p. 7-23. https://doi.org/10.2307/1502961 Disponível em 
https://www.jstor.org/stable/1502961?refreqid=excelsior%3A423ab18de8adea5bc8a009619e130
7cb. Acesso em 16 de junho de 2021.  

269 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.44. 

270 ELLIOTT, John. La reforma educativa en el Estado Evaluador. Perspectivas, v. XXXII,n 3, p.3-
5. Septiembre, 2002. Disponível em: 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/Prospects/ProspectsPdf/12
3s/elliots.pdf. Acesso em 19 de junho de 2021. 
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http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Publications/Prospects/ProspectsPdf/123s/elliots.pdf


126 
 

Neste mesmo diapasão, Brunner271 explicita o aumento dos desafios 

da educação superior nos Estados latino-americanos após a recolocação das 

democracias, que demandou a massificação e a diversificação deste setor, 

enquanto se colocavam restrições orçamentárias próprias de contextos neoliberais, 

de modo que o Estado muda suas funções sociais para com a educação, deixando 

de ser provedor e passando a regulador. Todavia, a função de regular a educação 

superior é exercida por meio de avaliações consistiria na periódicas que serviria de 

fundamento para a formulação de políticas públicas. Desta forma, o Estado 

Avaliador presente na América Latina surge neste contexto com a pretensão de 

assegurar mais eficiência no controle da qualidade do ensino superior, contudo, 

alinhada ao controle de gastos e resultados com uma finalidade economicista. 

No campo educacional, por influência de processos de estados 

internacionais e de políticas públicas educacionais transnacionais, surgem as 

reformas que promoveram o fortalecimento dos processos regulatórios da 

educação superior assentados no preceito do mercado, introduzindo uma política 

de avaliação sistêmica instituída por indicadores como meio de mensurar a 

qualidade dos “serviços públicos” prestados. A insurgência de um Estado Avaliador 

se contextualiza num cenário de retração estatal e de grande expansão do 

mercado, em síntese, sendo desta forma que emerge o Estado Avaliador, “também 

é verdade que as mudanças nas políticas avaliativas foram igualmente marcadas 

pela introdução de mecanismos de mercado”, o que demonstra a distinção das 

estratégias contemporâneas adotadas pelo Estado em relação a outros contextos 

históricos.272  

Sob esta concepção, a avaliação da educação superior tem sido 

praticada como instrumento privilegiado de regulação deste setor, nas dimensões 

de controle, modelação, ajustamento e fiscalização. Todavia, o papel da avaliação 

 
271 BRUNNER, José Joaquín. Universidad, sociedad y Estado en los 90. Educacion Superior y 

Sociedad. Vol.1 nº 2 (Julio-Diciembre 1990), p.17-23. Disponível em: 
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/206/195. Acesso em 19 de junho 
de 2021. 

272 AFONSO, Almerindo Janela. Estado, mercado, comunidade e avaliação: Esboço para uma 
rearticulação crítica. Educação & Sociedade, ano XX, n. 69, dez. 1999. p.148. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/26356998_Estado_mercado_comunidade_e_avaliacao
_esboco_para_uma_rearticulacao_critica. Acesso em 17 de junho de 2021. 

https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/206/195
https://www.researchgate.net/publication/26356998_Estado_mercado_comunidade_e_avaliacao_esboco_para_uma_rearticulacao_critica
https://www.researchgate.net/publication/26356998_Estado_mercado_comunidade_e_avaliacao_esboco_para_uma_rearticulacao_critica


127 
 

neste contexto se desenvolve como parte essencial da agenda de modernização e 

privatização em que as instituições de ensino superior adotam práticas e formas de 

organização voltados a seus interesses privados.273  

Neste cenário, intentando sua função social, o Estado reforça seu 

poder de controle na educação centralizando a avaliação como estratégia para a 

assegurar determinado referencial de qualidade e atestar a oferta da educação 

superior no sistema privado por meio de prestação de contas à sociedade 

demonstrado pelos resultados dos processos avaliativos promovido pelo próprio 

Estado. Neste novo papel do Estado as políticas de avaliação se inserem, cada vez 

mais, como fundamento das reformas da administração pública, desse modo, a 

“necessidade de avaliação, por parte do Estado, também é mais visível em 

momentos em que há incertezas ou dúvidas sobre a recepção ou a consecução de 

determinadas políticas públicas”.274  

Na educação superior é imponente o poder de controle outorgado ao 

processo de avaliação do sistema, visto que os atos de credenciamento e 

recredenciamento de instituições e de cursos expedidos pelo governo são atrelados 

aos resultados dos processos avaliativos, assim como, a outorga de recursos que 

regularmente estão vinculados a estes processos. Nesta concepção, os programas 

de avaliação denotam o papel do Estado Avaliador. 

  

 
273 DIAS SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. Avaliação e compromisso público: a educação 

superior em debate. Florianópolis, SC: Insular, 2003.p.35 

274 AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação Educacional: Regulação e emancipação. p.50. 
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Capítulo 3  

 

QUALIDADE E AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
A qualidade é um atributo de relevância e destaque na prestação de 

serviços de setores públicos e privados, essencialmente, quando inseridos em 

ambientes de competitividade que direcionam os interessados a produtos com grau 

de qualidade que atendam ou superam as suas expectativas. 

Os aspectos inerentes à qualidade na prestação de serviços atraem 

consumidores conduzindo as organizações e instituições a pautar-se em 

estratégias que potencializem ações direcionadas a implantar melhorias e 

inovações em atenção às necessidades e expectativas dos interessados. 

Comumente os serviços e a prestação deles sofrem a intervenção de 

processo de avaliação, interna ou externamente. Nesta perspectiva, inserem-se as 

instituições de ensino superior com a prestação de serviços educacionais, 

sobremodo, quando a prestação se amolda em dever público delegado ao setor 

privado, requerendo do Estado a garantia de qualidade dos serviços oferecidos.       

3.1 QUALIDADE NA PERSPECTIVA CONCEITUAL 

O termo qualidade adjetiva determinada condição de um produto ou 

serviço, caracterizando-o em situação confiante e colocando-o no patamar daquilo 

que é esperado ou desejado. Esta expressão está no cotidiano da sociedade sendo 

utilizada regularmente para definir produtos instruídos de atributos que denotam 

qualificação. 

A preocupação com qualidade está intrínseca em todos os setores da 

sociedade, particularmente no cenário da educação superior, cuja relação reflete o 

cumprimento de uma função social investida no dever do Estado de complexa 

mensuração. Todavia, para compreender a forma como o termo qualidade é 
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delineado na educação superior faz-se necessário analisar seu conceito em sentido 

mais amplo e outros aspectos relacionados com a significação atribuída e 

instrumentalizada para a aplicação neste setor. 

Neste entendimento, o termo qualidade pode representar a 

capacidade de satisfazer os anseios dos usuários de produtos ou serviços 

assegurando a melhoria contínua das condições e da prestação destas atividades. 

Desta forma, a qualidade não se determina em um ponto conclusivo, do contrário, 

trata-se de uma estruturação efetivada por meio de processos que viabilizem o 

aperfeiçoamento contínuo, em busca de satisfazer as aspirações e as 

necessidades dos consumidores.275 

A trajetória da aplicação do termo qualidade revela a diversidade de 

conceituações oferecidas de forma a evidenciar o quão análogo pode ser este 

termo. Muitos filósofos ao longo da história, definiram a qualidade cada um a seu 

modo, o que evidenciou esta variada compreensão.276  

Nos apontamentos de Aristóteles a qualidade é acercada como uma 

possibilidade de adjetivação, “um acidente comum que segue a forma”, 

propriedades que se encontram em todos os seres, “uma determinação formal, 

portanto intensiva” que estabelecemos para descrever algo. Para o filósofo a 

qualidade é vista como atributos naturais com diferentes maneiras de adjetivação 

que caracteriza ou individualiza determinado objeto ou ser, decompondo sua 

qualificação em diferentes tipos.277 

Gradativamente a qualidade tem se incorporado na missão das 

instituições e organizações, o que suscita que se tenha um conceito adequado 

deste termo e alinhado às necessidades dos consumidores dos produtos e 

 
275 DEMING, William Edwards. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro, RJ: 

Marques-Saraiva, 1990. XXV, p.124-125.  

276 SANTANA, Flávia Feitosa. A dinâmica da aplicação do termo qualidade na educação 
superior brasileira. São Paulo: Editora Senac, 2007.p.25. 

277 ARISTOTELES. Categorias. Trad. e comentários Edson Bini. 2. Ed. São Paulo: Edipro, 
2020.p.84-85. 
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serviços. Para tanto, é importante identificar o mais conveniente dentre as fartas 

percepções e interpretações provenientes dos autores. 

Segundo Deming: 

[...] A qualidade só pode ser definida em termos de quem a avalia. 

[...] 

Na opinião do operário, ele produz qualidade se puder se orgulhar 
de seu trabalho. Baixa qualidade, para ele, significa perda de 
negócios e talvez de seu emprego. Alta qualidade, pensa ele, 
manterá a empresa no ramo. [...] 

Qualidade para o administrador de fábrica, significa produzir a 
quantidade planejada e atender às especificações.278 

Notadamente, a definição de qualidade reflete a forma como é 

direcionada a produção ou a prestação de um serviço, o que justifica a busca dos 

autores por uma definição que se mostre precisa e, ao mesmo tempo, abrangente. 

De acordo com Garvin pode-se definir a qualidade a partir de cinco 

abordagens sendo que quase todos os conceitos propostos na doutrina se 

enquadram numa delas: a qualidade transcendente; a baseada no produto; a 

baseada no usuário; a baseada na produção e a baseada no valor. Na perspectiva 

transcendente a qualidade é sinônimo de excelência inata, universalmente 

reconhecível de forma absoluta e de alto nível. Nesta abordagem os conceitos de 

qualidade não são passiveis de medida com precisão, mas retratam a experiência. 

As definições fundamentadas na abordagem do produto são bastante distintas, 

assistindo a qualidade de forma variável e mensurável, tendendo ponderar uma 

melhor qualidade a um custo mais alto do produto ou aos atributos inerentes ao 

produto e não como algo atribuído a ele, ou seja, são conceitos que aportam a 

qualidade como uma variável aliada associada ao produto. Já a definição de 

qualidade baseada na abordagem do usuário representa a satisfação das 

necessidades e preferências dos consumidores denotando elevada subjetividade, 

 
278 DEMING, William Edwards. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro, RJ: 

Marques-Saraiva, 1990. XXV, p.125. 
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visto que, os padrões de qualidade são marcados pela avaliação dos usuários.279 

Segundo Garvin: 

[...] todas as definições baseadas na produção identificaram a 
qualidade como “conformidade com as especificações”. Uma vez 
estabelecido um projeto ou uma especificação, qualquer desvio 
implica uma queda da qualidade. A excelência é equiparada ao 
atendimento das especificações e a “fazer certo da primeira vez”.280 

Neste entendimento, eventuais erros desqualificam o produto e, 

consequentemente, há perda nos custos. Por outro lado, a abordagem do valor 

define qualidade em termos de custos e preços, de forma que um produto ou 

serviço de qualidade oferece um desempenho compatível e aceitável com o preço 

atribuído.281 

Conforme Juran282, ainda que a qualidade tenha múltiplos 

significados, o uso do termo é dominado por dois desses significados: 

[...] A qualidade consiste nas características do produto que vão ao 
encontro das necessidades dos clientes e dessa forma 
proporcionam a satisfação em relação ao produto. 

A qualidade é ausência de falhas.283 

Nesta concepção, o conceito de qualidade torna-se muito mais amplo 

e fundamental para uma organização ou uma instituição. Dentre suas contribuições 

para o tema destaca-se a Triologia de Juran, são três processos gerenciais que se 

inter-relacionam, do planejamento, controle e melhoria. O planejamento, no 

propósito de instruir a produção de produtos que atendam às necessidades dos 

clientes, seguido do controle que visa assegurar o cumprimento dos objetivos de 

qualidade definidos no planejamento, no sentido de ferramenta de gestão e, o 

 
279 GARVIN, David A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. Rio de Janeiro, 

RJ: Qualitymark, 1992. p.48-49. 

280 GARVIN, David A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. p.53. 

281 GARVIN, David A. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva.  p.54. 

282 Dentre os grandes autores que discorreram sobre a qualidade destacam-se Juran e Deming 
como os pioneiros deste movimento. Suas concepções tornaram-se a base para os conceitos de 
qualidade aportado por autores ulterior a eles também considerados o “pai” da revolução da 
qualidade.   

283 JURAN, Joseph M.; GRYNA, Frank M. Controle da qualidade: conceitos, políticas e filosofia da 
qualidade.  São Paulo, SP: Makron Books, c1991. v.1. p.11. 
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último processo desta triologia consiste no aperfeiçoamento dos produtos e 

serviços com foco na melhoria da qualidade, introduzindo ações incremental ou 

inovadora.284 

Todavia, o conceito de qualidade acompanha as transformações 

sociais e se movimenta em sinergia com as necessidades e preferências dos 

consumidores. Desta forma, a definição de qualidade adequada é aquela que 

abrange a multiplicidade de itens num processo progressivo com foco no 

consumidor ou usuário. Na visão de Paladini, a qualidade envolve diversos 

elementos que requerem atenção para a satisfação do consumidor, assim, sua 

conceituação está atrelada ao contexto e à pluralidade de artefatos a serem 

atendidos.285  

De fato, a questão da qualidade não é uma discussão 

contemporânea, pelo contrário, remonta ao início do século XX. Sobretudo, a 

competitividade requer que produtos e serviços se mostrem cada vez mais 

aprimorados para satisfazer consumidores que, seguem na mesma esteira de 

exigências.  

O termo qualidade é utilizado nos mais variados setores da 

sociedade, de forma genérica, representando algo bem feito, bem projetado, bem 

organizado ou bem administrado na avaliação dos consumidores, demonstrando 

uma variedade de características, que reportam ao conceito de qualidade. O campo 

educacional oferece diferenças na sua conceituação não revelando uma definição 

absoluta, no entanto, relacionando o termo tanto o produto quanto os serviços 

prestados, como atributo das instituições. 

A descrição da qualidade como algo bom implica um julgamento de 

valor que não é preestabelecido e que atribui um valor positivo, mas não se explica 

o que é ser bom, deixando esta interpretação para a subjetividade de cada pessoa. 

Essa concepção influenciou a definição da qualidade em geral, adquirindo um 

 
284 JURAN, Joseph M.; GRYNA, Frank M. Controle da qualidade: conceitos, políticas e filosofia da 

qualidade. v.1. p.19. 

285 PALADINI, Edson P. Gestão da qualidade: teoria e prática. 3 ed. São Paulo, SP: Atlas, 
2012.p.11-13. 
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sinônimo de algo que proporciona benefícios para a empresa e para os 

consumidores.286 

3.2 APLICAÇÃO DO TERMO QUALIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

A ambiguidade de definição para o termo qualidade espelha os 

variados entendimentos para adequação na prática da educação superior. Todavia, 

considerando que as formas de conceituar estão intimamente relacionadas com as 

experiências dos sujeitos, a qualidade na educação superior é construída por esta 

análise dos consumidores compreendendo suas crenças e valores, de forma que 

ela não poderia ser tratada de maneira absoluta.287 

A qualidade, independentemente da precisão de sua conceituação 

para o contexto, é, de forma unânime, essencial para o adequado funcionamento 

de qualquer instituição. Segundo Maliska, 

A qualidade, em princípio, é um valor intrínseco a qualquer 
atividade, pois a realização de algo pressupõe a sua realização 
bem feita. Ainda que tendo presente esta premissa, a garantia de 
qualidade de ensino apresenta-se como um mecanismo de 
obrigação jurídica, ou seja, é possível exigir-se qualidade do 
estabelecimento de ensino por ser uma obrigação jurídica do 
estabelecimento escolar prestá-la.288 

Quando se fala de qualidade na educação superior, reporta-se a uma 

realidade complexa compreendendo sistemas educacionais, instituições e cursos 

de natureza distintas. Desta forma, deve-se reconhecer expressamente a 

pluridimensionalidade de entendimentos e concepções subjetivas que podem 

carregar a definição de qualidade nesta área.  

O termo qualidade incorporou-se no campo da educação superior 

num discurso dominante e no entendimento de que as diferentes categorias de 

instituições de ensino superior e os diversos cursos se enquadrassem nas mesmas 

 
286 SANTANA, Flávia Feitosa. A dinâmica da aplicação do termo qualidade na educação 

superior brasileira. São Paulo: Editora Senac, 2007.p.29. 

287 SANTANA, Flávia Feitosa. A dinâmica da aplicação do termo qualidade na educação 
superior brasileira. p.22. 

288 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.185. 
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dimensões e contextos. O conceito de qualidade na educação superior assentado 

nas últimas décadas acabou indicando padrões que classificam as instituições, na 

crítica social, em boas ou ruins num processo de ranqueamento que incita um 

senso comum para este julgamento. 

Segundo Cunha e Werthein o conceito de qualidade na educação 

superior é multidimensional: 

[...] a qualidade da educação superior é um conceito 
multidimensional que inclui todas as funções e atividades: ensino, 
pesquisa, fomento a ciência, pessoal docente, estudantes, edifícios 
e instalações, equipamentos, serviços de extensão à comunidade 
e o ambiente acadêmico em geral.289  

Nota-se, que nesta concepção de conceito de qualidade as 

dimensões contidas compreendem a complexidade estrutural da organização 

institucional interna para a oferta de serviços nesta área, sem mencionar as 

dimensões mais amplas que envolvem um sistema de ensino e as classificações 

de instituições, que demandam aportes diferenciados, que de certa forma, não 

possibilitam um olhar análogo entre determinadas instituições. 

Todavia, nas últimas décadas, os diferentes debates revelam a 

importância da definição de qualidade no campo educacional, sobretudo, na 

educação superior em que a temática tem se diversificado, sendo ela discutida ora 

na perspectiva da inclusão social e da promoção humana e social, ora da 

perspectiva da instrumentalidade, como técnica de trabalho, com viés de qualidade 

total e, essa diversidade corrobora para as diferentes interpretações do termo.290 

Vale destacar que a qualidade na educação superior se confunde com 

as experiências do processo de regulação que, de certa forma, simbolizam a 

discussão sobre o tema, obscurecendo a significação do conceito de qualidade 

neste setor. Neste cenário, é fundamental a compreensão da relação que se 

estabelece ou que deveria se estabelecer entre a qualidade, a regulação e a 

 
289 CUNHA, Celio da; WERTHEIN, Jorge. Políticas da educação: ideias e ações. Brasília: 

UNESCO, 2001. (Cadernos UNESCO Brasil. Série educação; 6). p.19.  

290 SANTANA, Flávia Feitosa. A dinâmica da aplicação do termo qualidade na educação 
superior brasileira. São Paulo: Editora Senac, 2007.p.31. 
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avaliação da educação superior. Para tal, o conceito de qualidade do contexto da 

produção e prestação de serviços precisa influenciar o da educação, na concepção 

voltada à gestão de organizações eliminando a possibilidade de os processos 

educacionais serem classificados como uma simples mercadoria. 

Na síntese teórica sobre a evolução do conceito de qualidade 

aportado anteriormente, observamos os aspectos de confiabilidade e uniformidade 

associados a um produto ou serviço, de modo a lhe adicionar valor. Posteriormente, 

Garvin propôs a evolução e inovação do conceito na perspectiva das dimensões. A 

diversidade e mutabilidade da definição de qualidade também é reconhecida no 

campo da educação, contudo, a carga subjetiva e polissêmica da qualidade 

demanda preocupação quando aplicada nesta área, sobremodo pela organização 

heterogênea configurada na educação superior com segmentos institucionais 

diversos e com características distintas nos setores público e privado. 

A heterogeneidade institucional e os dilemas atualmente 
enfrentados pela educação superior brasileira, particularmente 
quanto à questão da qualidade, suscitam questões como: a) que 
lugar e sentido a qualidade assume na relação público-privado, 
considerando a política educacional definida para o setor?; b) em 
razão da centralidade assumida pela avaliação, como política 
pública, a partir da década de 1990, que tendências as IES revelam 
para o conceito de qualidade?291 

Neste cenário, ainda que a qualidade seja definida como atributo que 

caracterize algo, se torna complexa a atribuição de valor absoluto no campo 

educacional, considerando os padrões e normas estabelecidas e o contexto 

histórico, social e econômico em que se desenvolve. Assim, no campo educacional, 

a qualidade tem uma concepção específica, ainda que a educação seja comparada 

a um negócio e as instituições de ensino a qualquer empresa. 

A despeito de a educação ser vista como um negócio que gera um 
produto educacional, como uma fábrica que produz brinquedos, 
automóveis ou alimentos, a visão crítica não prevê que seus 
resultados sejam considerados produtos, mas sim bem público. [...] 

 
291 SOUSA, José Vieira de. Qualidade na educação superior: lugar e sentido na relação público-

privado. Cadernos Cedes, Campinas, v. 29, n. 78, p. 242-256, maio/ago. 2009.p.246. Disponível 
em https://www.scielo.br/j/ccedes/a/DRPk59FDMcGJtNYjYfpXGYF/?format=pdf&lang=pt. Acesso 
em 14 de agosto de 2021. 
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o produto educacional é a formação do ser humano, tendo em vista 
sobretudo sua condição ontológica [...].292 

A UNESCO trouxe a qualidade da educação superior na perspectiva 

do compromisso com a melhoria constante dos produtos e serviços oferecidos aos 

usuários, incorporando os conceitos de capacidade, eficiência, efetividade e 

eficácia nos processos, abrangendo métodos de elevados padrões que convergem 

em bons resultados. De outro lado, a qualidade institucional estaria relacionada a 

um contexto de competitividade.293 

Na Conferência Mundial sobre Educação Superior, a UNESCO define 

a qualidade do ensino superior de forma bastante pluralista, ao salientar a 

necessidade de evitar a uniformidade, destacando a diversidade: 

A qualidade em educação superior é um conceito multidimensional 
que deve envolver todas as suas funções e atividades: ensino e 
programas acadêmicos, pesquisa e fomento da ciência, provisão 
de pessoal, estudantes, edifícios, instalações, equipamentos, 
serviços de extensão à comunidade e o ambiente acadêmico em 
geral. [...] 

A qualidade requer também que a educação superior seja 
caracterizada por sua dimensão internacional: intercâmbio de 
conhecimentos, criação de redes interativas, mobilidade de 
professores e estudantes, e projetos de pesquisa internacionais, 
levando-se sempre em conta os valores culturais e as situações 
nacionais.294 

Neste entendimento, a qualidade da educação superior precisa ser 

avaliada na inserção do contexto, essencialmente, no papel desempenhado na 

sociedade e na efetividade de sua missão com a pesquisa, a extensão e a 

prestação de serviços que dela decorrem, bem como sua relação com o Estado e 

 
292 SANTANA, Flávia Feitosa. A dinâmica da aplicação do termo qualidade na educação 
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com as fontes de financiamento a partir da atenção aos requisitos necessários para 

inserção nestes programas. 

Enguita traz uma interpretação para o termo qualidade na concepção 

da democratização da educação, acessível para todos e sem vantagens para 

ninguém, senão a aptidão de quem merecidamente se qualifica para tal. Entretanto, 

sugere a comparação da qualidade com um bem de alcance para classes mais 

favorecidas economicamente, logo, caminho de acesso àqueles com melhores 

condições financeiras, estabelecendo uma definição numa conotação de proteção 

de elites, que perpetua vantagens e condições adquiridas por este grupo social.295 

É notório que as noções de qualidade propagadas no contexto 

empresarial não foram absorvidas na íntegra no âmbito da educação superior, dado 

que, inevitavelmente, ela se reconfigura em função de um conjunto de 

particularidades inerentes às instituições de educação. Contudo, não se pode 

desprezar totalmente a definição originária das indústrias sob o argumento de que 

nada há em comum entre estes setores.296 Apesar de tudo, “[...] a nova retorica da 

qualidade no campo educacional assume grande parte dos conteúdos que este 

debate possui no campo produtivo-empresarial”297.  

Nesta posição admite-se aferir à educação a racionalidade do 

mercado e conceber sua orientação para traçar os caminhos da educação superior. 

Afinal, o movimento de expansão deste setor foi demandado pela necessidade do 

mercado e sujeitado à vontade deste e a necessidade do capitalismo, numa relação 

político econômica que promove a ideia de educação como produto desenvolvido 

para atender determinados interesses. Sobremodo, a educação superior está para 

formar cidadãos íntegros e qualificados, numa perspectiva social humanista 

diferente da lógica do mercado. A educação superior atrelada ao desenvolvimento 

 
295 ENGUITA, Mariano Fernández. O discurso da qualidade e a qualidade do discurso. In: 

GENTILI, Pablo A. A.; SILVA, Tomaz Tadeu da. Neoliberalismo, qualidade total e educação: 
visões críticas. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.p.103-104. 
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foi estabelecida nas décadas de 1960 e 1970, fundamentando-se na teoria do 

capital humano, período em que o Estado não conseguiu garantir à população o 

acesso à educação superior pública, estimulando a expansão do setor pela via 

privada na perspectiva de garantia de mais oportunidades de acesso e de novos 

cursos. 

Este movimento, revestido de caráter claramente político econômico 

trouxe reflexos antidemocráticos e de conotação mercantil impulsionando a 

adversidade da qualidade, “[...] comutando a problemática da igualdade e da 

igualdade de oportunidades”298. Neste cenário a educação superior passa de direito 

social a serviços definidos pelo mercado, demonstrando que se a reforma do 

Estado transforma a educação de direito em serviço a própria autonomia 

universitária pode estar comprometida, de forma que se reduz a um sistema de 

gerenciamento empresarial, tendo sua qualidade medida pela produtividade.299  

A Constituição Federal de 1988 traz a importância da qualidade no 

ensino público e gratuito apregoando a liberdade, a igualdade e a solidariedade 

como princípios deste processo sem reputar sua acepção. Ainda que apregoada 

esta qualidade, decorre ausência de definição legal do que seja este preceito, 

dispondo genericamente de garantia de padrão de qualidade destes serviços de 

modo a assegurar o direito à igualdade. 

De forma diversa do conceito aferido no contexto da indústria, a 

qualidade da educação superior precisa ser entendida como atributo que assente 

o ensino como um produto equivalente e sem diferenciação, cujo conteúdo seja 

suficiente para capacitar o cidadão em sua vida social e profissional. A qualidade é 

o atributo que norteia a igualdade de acesso ao mesmo ideal de ensino à sociedade 

como um todo e, para sedimentar os padrões de qualidade da educação superior 

 
298 ENGUITA, Mariano Fernández. O discurso da qualidade e a qualidade do discurso. In: GENTILI, 
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a Lei de Diretrizes e Bases estabelece os parâmetros curriculares como referenciais 

comuns para todas as instituições. 

A garantia deste padrão de qualidade tornou-se complexo num 

cenário em que o ensino superior tem se convertido aos paradigmas da qualidade 

da indústria tornando a educação em produto comerciável. Este cenário 

compromete a democratização do direito a educação de qualidade, todavia, direitos 

não são passíveis de comercialização. 

Frigotto insere a questão da qualidade da educação superior num 

contexto mais abrangente e na acepção da reestruturação social frente à 

contextualização mundial do capitalismo no sentido da teoria do capital humano 

numa simbiose estabelecida entre as necessidades do mercado e a fabricação do 

produto pelo sistema educacional.300  Contudo, a democratização deste processo 

demandou a melhoria do acesso ao sistema educacional superior atendendo a 

igualdade de oportunidades. Posicionando a igualdade de oportunidades como 

ponto de partida deste processo de democratização, temos qualidade em contraste 

como ponto de chegada.301  

Ora, no entendimento de que a qualidade na educação superior é o 

atributo que assegura a igualdade de acesso e oportunidades na aquisição de um 

bem em condições equivalentes a todos, mostra-se necessário a definição deste 

equilíbrio e do padrão de qualidade apregoado na constituinte. Ademais, de 

maneira geral, a atribuição de qualidade é dependente de monitoramento contínuo 

do produto, considerando que,  

[...] não existe um padrão ou uma receita única para uma escola de 
qualidade. Qualidade é um conceito dinâmico, reconstruído 

 
300 FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e formação humana: ajuste neoconservador e alternativa 
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constantemente. Cada escola tem autonomia para refletir, propor e 
agir na busca da qualidade da educação.302 

O Plano Nacional de Educação aborda a qualidade da educação 

superior numa relação com a expansão de matrículas em cursos de graduação e 

como aspectos relevantes para um ensino de qualidade a qualificação do corpo 

docente e recursos de infraestrutura física, bem como, a existência de um sistema 

de avaliação.303 

Outrossim, com a privatização da educação superior é evidente o 

rumo de mercantilização deste setor dominado por grupos, por consequência 

convertendo o sistema de educação em sistema de avaliação, de modo que não 

cabe mais ao Estado definir o aumento ou a redução de instituições e cursos 

superiores, mas sim, utilizar do sistema de avaliação como instrumento de 

controle.304 

Na perspectiva contextualizada do entendimento de qualidade na 

educação superior, é consenso a polissemia do termo dada a subjetividade do 

contexto social, histórico e do sistema educacional brasileiro. Neste cenário 

complexo a efetividade da qualidade é inerente à garantia de padrões. 

3.3 EFETIVAÇÃO DA DIRETRIZ DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A evidência da qualidade na educação superior é norteada pelo 

preceito constitucional da garantia de padrões de qualidade, inquirido ao próprio 

Estado o dever de fiscalizar as instituições educacionais de todos os sistemas de 

ensino. A educação superior enquanto obrigação do Estado, de forma direta ou 

indireta, demanda a responsabilidade por descrever os padrões de qualidade, com 

base em critérios que fornecem subsídios de qualidade.  

 
302 UNICEF. Indicadores da qualidade na educação. PNUD e INEP-MEC. São Paulo: Ação 

Educativa, 2004.p.5. Disponível em: 
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Nesse contexto se insere o processo avaliativo da educação superior, 

que emergiu como responsável por descrever e valorar a realidade da oferta de 

educação superior nacional. 

A qualidade de ensino é garantida através dos processos de 
avaliação comandados pelo poder fiscalizado do Estado. A 
obrigação jurídica do estabelecimento escolar de prestar o serviço 
de ensino com qualidade, portando, é passível de ser exigida da 
fiscalização do Estado, que pode utilizar os instrumentos jurídicos 
adequados, de modo a compelir o estabelecimento para que este 
melhore seus índices. 305  

É nesta perspectiva do Estado Avaliador que se apreende a relação 

da avaliação e da regulação da educação superior, propriamente pelos 

desdobramentos viabilizados pelos critérios que devem estabelecer os padrões de 

qualidade. Evidentemente, um processo que deve contemplar indicadores para 

valorar e monitorar o processo de forma a emitir resultados de aptidão e 

reconhecimento. 

Quanto à forma de avaliação, tema bastante debatido e, por vezes, 
sem consenso entre os estudiosos e envolvidos no assunto, é algo 
para ser discutido e aprimorado, visando o método mais completo 
possível. Não se pode negar, no entanto, que a avaliação cria uma 
saudável competição entre as instituições e a busca do melhor 
desempenho faz com que mudanças importantes ocorram na 
instituição, o que beneficia, diretamente os alunos.306 

Nessa abordagem, um processo avaliativo contempla a mediação de 

interesses, dado que os resultados afetam valores e visões de instituições, numa 

conotação que pode ser entendida de forma política enquanto os resultados 

sintetizam a definição de critérios de qualidade como subsídios para sua 

sustentação. 

Quando se tem uma perspectiva de qualidade baseada em critérios 

apropriados que padronizem um produto, ganha relevância um processo avaliativo 

com parâmetros e indicadores que traduzirão a realidade de uma forma mensurável 

que permite aferi-la e julgá-la pelos resultados, os quais se tornam subsídios à 

 
305 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.186. 

306 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.186. 
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tomada de decisões e direcionamentos que denotam o papel do Estado na busca 

do padrão de qualidade. 

Conforme desenvolvido, a Lei de Diretrizes e Bases dispõe incumbir 

o Estado a coletar, analisar e divulgar informações sobre a educação nacional, 

assegurando o processo de avaliação da educação superior abrangendo neste os 

atos de autorização e reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento 

e recredenciamento de instituições de ensino superior. Nesta mesma esteira, estão 

os processos de supervisão de cursos e instituições que não atendam aos critérios 

estabelecidos e indicadores da avaliação.307 

No processo de efetivação da qualidade da educação superior os 

conceitos de avaliação, regulação e padrões de qualidade de relacionam, uma vez 

que todos têm o mesmo objetivo neste contexto e, os interesses em torno deste 

objetivo costumam movimentar-se pelo processo regulatório viabilizado pelas 

ações de avaliação, cujos resultados refletem a convergência, ou não, com os 

padrões almejados. 

A competência do Estado em fiscalizar a qualidade do ensino agrega 

o dever da instituição de ensino com a qualidade, de forma a constituir uma 

obrigação jurídica do estabelecimento e, portanto, não poderá ser encarado apenas 

como uma finalidade do ensino, mas sim, uma meta que deve ser atingida. A 

ausência de condições exigidas para a manutenção da qualidade pode servir como 

fundamento na alegação de violação do princípio da qualidade.308 

No contexto da educação superior o processo regulatório 

instrumentalizado pela avaliação tem se manifestado notadamente com 

repercussões dos resultados que enquadram os cursos e instituições nos padrões 

de qualidade exigidos pelo Estado, tornando-se elementos auxiliares para a 

compreensão do conceito de qualidade da educação superior, todavia: 

[...] A interpretação do princípio da qualidade de ensino deve levar 
em consideração critérios racionais, ou seja, critérios que são 

 
307 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.185. 

308 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.187. 
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exigidos pela fiscalização do Estado como o mínimo à obtenção de 
padrões de qualidade.309 

A modificação do papel do Estado na educação superior, de sujeito 

direto para indireto, de provedor para regulador caracteriza a função requerida para 

a garantia da prática educacional nos moldes da legislação.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) na sua essência de impulsionar 

a educação de qualidade, sobretudo o PNE aprovado pela Lei nº 10.172, de 09 de 

janeiro de 2001, trouxe o mesmo viés da LDB, dispondo que: 

Art. 3º A União, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, 
os municípios e a sociedade civil, procederá a avaliações 
periódicas da implementação do Plano Nacional de Educação. 

[...] 

Art. 4º A União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e 
estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento 
das metas constantes do Plano Nacional de Educação.310 

As diretrizes, os objetivos e as metas traçadas neste PNE para a 

educação superior e para a regulação de seu sistema, evidenciavam a ênfase dada 

aos processos de avaliação, prescrevendo que “deve-se planejar a expansão com 

qualidade, evitando-se o fácil caminho da massificação”311.  Todavia, de forma a 

respeitar os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas e para lidar com 

a necessária expansão, preconiza: 

É igualmente indispensável melhorar a qualidade do ensino 
oferecido, para o que constitui instrumento adequado a 
institucionalização de um amplo sistema de avaliação associada à 
ampliação dos programas de pós-graduação, cujo objetivo é 
qualificar os docentes que atuam na educação superior.312 

O atual PNE, fundamentado no art. 214 da Constituição Federal de 

1988 e promulgado pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, conserva a melhoria 

 
309 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição.  p.187-188. 

310 BRASIL. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001: Plano Nacional de Educação. arts. 3º e 4º. 
Brasília, DF: 2001. Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf  Acesso em 
30 de agosto de 2021 

311 BRASIL. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001: Plano Nacional de Educação. p.34;  

312 BRASIL. Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001: Plano Nacional de Educação. p.34;  

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/L10172.pdf
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da qualidade da educação superior como uma das diretrizes a serem cumpridas no 

seu prazo de vigência. A Meta 12 preconiza a expansão deste nível de ensino com 

a elevação da taxa de matrícula, todavia, ainda que todas as estratégias traçadas 

direcionem para a viabilidade da ampliação de matrículas, estabelece que a 

qualidade deve ser assegurada na oferta.313 

Neste entendimento, o PNE concebe a efetividade da qualidade a 

partir de processos de avaliação, estabelecendo a necessidade de:  

6. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação 
interna e externa que englobe os setores público e privado, e 
promova a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da 
extensão e da gestão acadêmica. 

7. Instituir programas de fomento para que as instituições de 
educação superior constituam sistemas próprios e sempre que 
possível nacionalmente articulados, de avaliação institucional e de 
cursos, capazes de possibilitar a elevação dos padrões de 
qualidade do ensino, de extensão e no caso das universidades, 
também de pesquisa.314 

A relação direta entre a efetivação da qualidade e a avaliação, no que 

se refere ao sistema federal de educação superior, é evidenciada no PNE, ficando 

a cargo da avaliação a promoção da melhoria da qualidade nas diferentes 

dimensões da oferta da educação superior. Desse modo, caberá ao Estado o 

delineamento do projeto de avaliação deste setor, culminando num direcionamento 

para uma definição do que seria a qualidade da educação superior brasileira.  

Contudo, apreendendo que a efetivação da qualidade se concebe na 

composição da regulação, avaliação e de critérios de qualidade que se manifestam 

com os resultados dos processos avaliativos, é compreensível que o padrão de 

qualidade preconizado na legislação seja extraído deste mesmo processo, por 

indicadores que sintetizam o que é considerado tecnicamente legitimado dentro dos 

padrões que conferem tal qualidade para a oferta de cursos superiores. 

 
313 BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014: Plano Nacional de Educação. Art. 2º; Meta 12. 

Brasília, DF: 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em 30 de agosto de 2021. 

314 BRASIL. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de base. Brasília, DF: INEP, 
2015.Metas 6 e 7. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
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Neste sentido, desde a década que assinala a expansão da educação 

superior no Brasil, sobretudo, o deslocamento da demanda para o setor privado, há 

uma inquietude genérica no que se refere à qualidade da oferta deste nível de 

ensino. Aliada a esta preocupação intensificaram-se as discussões acerca da 

garantia e da efetividade da qualidade, ainda que não haja direcionamento 

conceitual deste termo na legislação. 

Desde então, os movimentos para a aferição de qualidade da 

educação superior avalizavam a avaliação como instrumento de efetivação desta 

qualidade.  

3.4 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: TRAJETÓRIA NACIONAL 

Notadamente, os programas de avaliação nacionais se constituem no 

mecanismo mais relevante e eficiente para o controle e a regulação dos sistemas 

educacionais e da reestruturação das políticas públicas educacionais. Os países 

latino-americanos empreendem significativas reformas na educação superior a 

partir da década de 1980, que demandou ações governamentais para chancelar a 

qualidade da educação num cenário de diversificação de provedores de ensino 

superior. Desde então, a avaliação se manifesta como mecanismo de controle e 

regulação estatal para impor a presença do Estado, na oferta de serviços sociais 

públicos que dantes fora delegado à iniciativa privada. 

No entendimento de que a educação superior se insere como fator 

essencial do mercado e sua diversificação se dissemina num cenário de 

descentralização estatal, a avaliação deste setor se configura como atividade 

predominantemente técnica que visa a mensuração de resultados produzidos pelas 

instituições e pela prestação dos serviços a sociedade, estabelecendo uma 

classificação de instituições representando, supostamente, a qualidade com efeitos 

na alocação de políticas públicas e certificações que lhe favorecem com 

determinado grau de autonomia, numa perspectiva regulatória.315 

 
315 BRASIL. Uma nova política para a educação superior brasileira. Relatório da Comissão 

Nacional de Reformulação da Educação Superior, Ministério da Educação, 1985.p.13. Disponível 
em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002096.pdf. Acesso em 19 de junho de 
2021. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002096.pdf
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A experiência nacional mais antiga e duradoura de aspectos de 

avaliação da educação superior está relacionada aos programas de pós-

graduação, desenvolvidos desde a década de 1970 pela Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Até o começo da década de 1980 

não se manifestava o interesse pela avaliação da educação superior, de modo que 

a produção acadêmica no âmbito desta temática se revela no final desta década, 

com publicações expressivas em periódicos de circulação nacional. Nos anos 1990, 

o crescimento acelerado de publicações nesta área reflete o interesse da temática 

como centralidade no âmbito das reformas e das políticas públicas de educação.316 

3.4.1 A avaliação na década de 80  

É no ano de 1983, num contexto de debates da temática da avaliação 

da educação superior que se revelaram as preocupações com o controle da 

qualidade da educação superior em razão do crescimento do setor e da prestação 

de contas à sociedade pelos investimentos estatais praticados no setor privado que 

surgiu a primeira proposta de avaliação da educação superior nacional, o Programa 

de Avaliação da Reforma Universitária – PARU317. Este programa surgiu no 

contraponto da avaliação da pós-graduação realizada pela CAPES e “priorizava 

duas áreas temáticas principais – a gestão das instituições de ensino superior e o 

processo de produção e disseminação do conhecimento”318. A proposta do 

programa não atingiu um consenso necessário para o fortalecimento dado o seu 

propósito focado nos processos institucionais e na legitimação das decisões 

internas que refletiam, tão somente, os modos de gestão e de política institucional, 

e por esta razão, foi desativado em 1984. 

 
316 BRASIL. Uma nova política para a educação superior brasileira. Relatório da Comissão 

Nacional de Reformulação da Educação Superior, Ministério da Educação,1985. p.15.. 

317 O principal objetivo do PARU foi encadear de que jeito a Reforma Universitária de 1968 foi 
instituída nas universidades públicas federais e identificar quais os progressos desencadeados 
com as modificações impostas com os novos mecanismos de gestão e de produção e 
disseminação do conhecimento. A proposta do PARU não produziu os efeitos esperados, cujo 
objetivo central esperado era que este processo pudesse subsidiar políticas públicas que 
proporcionassem mudanças naquela configuração. 

318 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
São Paulo, SP: Editora Cortez, 2003.p.72. 
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Nesta ocasião, a avaliação já era considerada um instrumento 

indispensável para o Estado ter o controle sobre a educação superior. Em 1985 foi 

criada a Comissão Nacional para a reformulação da Educação Superior que 

elaborou o documento “Uma nova política para a educação superior brasileira”, 

cujas formulações objetivavam atender a política de ampliação das políticas que 

favorecem a privatização, a diversificação e a diferenciação das instituições 

educacionais, porém, apontando a necessidade de intervenção do governo por 

meio de mecanismos de avaliação permanente do sistema com apoio de comissões 

de especialistas na perspectiva de refletir uma ideologia de excelência, eficiência e 

de gestão de qualidade.319 

A proposta se fundamentou na necessidade de estabelecer processos 

de acompanhamento frente à ausência de parâmetros para subsidiar a adoção de 

políticas nacionais de alocação de recursos público para o fortalecimento das 

melhores instituições, por outro lado, induzir as demais ao aperfeiçoamento. A 

avaliação estava sinalizada como importante instrumento a ser considerado na 

reforma da educação superior brasileira, figurando como mecanismo de controle 

institucional e de regulação com a valorização do mérito individual e compensação 

pelos resultados.320 

No início da Nova República, foi constituído o GERES – Grupo de 

Estudos da Reforma da Educação Superior, criado para dar continuidade às ideias 

lançadas pela Comissão Nacional para a reformulação da Educação Superior, que 

aperfeiçoou o documento na mesma concepção regulatória, condicionando os 

resultados da avaliação à distribuição de recursos públicos, como uma forma de 

controle da qualidade das instituições de ensino.321 

 
319 BRASIL. Uma nova política para a educação superior brasileira. Relatório da Comissão 

Nacional de Reformulação da Educação Superior, Ministério da Educação,1985. p.50. Disponível 
em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002096.pdf. Acesso em 19 de junho de 
2021. 

320 BRASIL. Uma nova política para a educação superior brasileira. Relatório da Comissão 
Nacional de Reformulação da Educação Superior, Ministério da Educação,1985. p. 52. 

321 BRASIL. Sistema SINAES: Bases para uma nova proposta de avaliação da educação superior. 
MEC/INEP, 2004, SINAES, 2003.p.17-18. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/informacao-da-
publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404. Acesso em 19 de junho de 
2021. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002096.pdf
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404
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O documento proposto pelo GERES delineava o papel de controle 

que seria desempenhado pela avaliação e a estrutura dos instrumentos avaliativos 

com indicadores de eficiência e produtividade, condicionando a distribuição de 

recursos aos resultados da avaliação. A avaliação de cursos de graduação por 

especialistas já constava no relatório, bem como indicadores para analisar as 

condições e recursos financeiros, físicos, pedagógicos e de gestão. O 

desdobramento mais evidente dessa fase foi a proposta de um Exame Nacional de 

Cursos (ENC), que seria aplicado com todos os alunos concluintes de cursos de 

graduação, por área do conhecimento ou amostragem, de forma padronizada e 

com definição de indicadores de desempenho de cursos, que se tornou realidade 

em 1995, com a promulgação da Lei nº 9.131 de 1995 e que recebeu o apelido de 

“Provão”.322 

No ano de 1987, o Encontro Internacional sobre a Avaliação do Ensino 

Superior realizado em Brasília corroborou com os esforços empreendidos para a 

consolidação de uma cultura avaliativa da educação superior. O evento foi 

promovido pela Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da 

Educação e obteve o apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA). Os 

anais deste encontro foram publicados pelo Ministério da Educação, com os relatos 

de experiência de diversos países, e, ainda que não tenha sido objeto de 

visibilidade, seu conteúdo é expressivo e foi relevante para o entendimento da 

proposta de avaliação que se consolidou posteriormente. O evento aproximou 

outras experiências e oportunizou o envolvimento de docentes e outros atores da 

educação ampliando os horizontes para as perspectivas da avaliação 

institucional.323 

Nesta década, a avaliação como estratégia de governo se revelava e 

se apresentava como instrumento indispensável. Assim, ainda que a forma de 

materialização da proposta fosse tema das discussões neste período, o papel do 

 
322 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 

p.74. 

323 BRASIL. Avaliação do ensino superior: encontro internacional. Ministério da Educação: 
Brasília, 1988.p.5. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002288.pdf. Acesso em 19 de junho de 2021. 
Acesso em 19 de junho de 2021. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002288.pdf
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Estado como Avaliador já se configurava. O PARU se constituiu num marco na 

trajetória da avaliação da educação superior brasileira. Nos anos 1980, as efetivas 

avaliações foram configuradas por este programa, uma experiência breve que não 

logrou êxito, mas se configurou nas primeiras inciativas nacionais deste processo 

em nível de graduação, acenando para a reorganização do sistema de educação 

superior nacional. Foi nesta década que se intensificou o debate no âmbito 

científico e acadêmico acerca da importância da avaliação e sobre as formas para 

sua implementação como instrumento regulador na busca de padrões de qualidade 

para a educação superior brasileira. 

3.4.2 A avaliação na década de 1990  

A discussão em torno da avaliação das universidades na década de 

1980 deflagrou algumas experiências em universidades, dentre elas se destacam 

as seguintes instituições: Universidade Federal do Pará (UFPa); Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Federal do Ceará (UFC) e 

Universidade Estadual Paulista (UNESP). A Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) realizou um processo de avaliação global dentro da instituição com a 

implantação de um Projeto de Qualidade. O processo foi desencadeado no ano de 

1991 e realizado nos dois anos consecutivos, com a divulgação dos resultados no 

ano de 1994. Estes resultados evidenciaram a importância que representava a 

avaliação institucional no cenário de crise estabelecido no país, fundamentado nos 

esforços das instituições de ensino brasileiras na busca do melhor caminho para 

desencadear um processo de melhoria da qualidade dos cursos ofertados.324 

Num cenário de discussões sobre a crise das universidades 

brasileiras, os debates sobre a avaliação ganharam proporções mais sólidas diante 

da necessidade de rever os rumos da educação superior. Deste modo, a avaliação 

como estratégia de monitoramento das reformas empreendidas se tornou realidade 

com a implantação do Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

 
324 FREITAS, Iêda Maria Araujo Chaves. Avaliação da Educação Superior. Florianópolis, SP: 

Insular, 1997.p.19-20 e p.42. 



150 
 

Brasileiras – PAIUB, resultado do trabalho da Comissão Nacional de Avaliação325. 

Este Programa foi inspirado no processo de avaliação institucional da UNICAMP, 

focalizando a melhoria da qualidade da formação oferecida no âmbito da 

graduação, e despertou o interesse de vários dirigentes institucionais, que de 

imediato deram início ao processo de avaliação nas suas instituições. A adesão 

dos governos brasileiros ao neoliberalismo e o envolvimento das instituições neste 

processo fortaleceu a concepção de avaliação como instrumento regulatório.  

A aprovação desta concepção veio a ser legitimada no texto na nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação promulgada em 1996. 

Desde 1995, o Ministério da Educação passou a dedicar grande 
importância à avaliação como controle e instrumentalização de 
suas políticas reformistas. Estas reformas requerem uma avaliação 
que seja capaz de medir de modo objetivo as instituições e 
averiguar as competências e habilidades profissionais que os 
cursos estão propiciando aos alunos, tendo em vista as 
necessidades de produtividade e competitividade que as empresas 
e o próprio governo apresentam.326 

O PAIUB concebeu uma proposta de avaliação organizada em dois 

momentos, a interna como etapa inicial, e a externa como etapa final do processo, 

propiciando as primeiras iniciativas de autoavaliação como instrumento de auxílio 

no processo de melhoria da qualidade das instituições. Este movimento promoveu 

uma cultura de avaliação no interior das instituições com a participação dos 

membros da comunidade acadêmica e o envolvimento destes em todas as fases 

do processo, da implementação aos resultados, com foco na adoção de medidas 

que proporcionassem a melhoria institucional. O PAIUB era sustentado nos 

princípios da globalidade, comparabilidade, respeito a identidade institucional, não 

premiação ou punição, adesão voluntária, legitimidade e continuidade visando a 

construção de um processo e uma cultura de avaliação com foco na melhoria das 

 
325 A Comissão Nacional de Avaliação foi instituída pela Portaria n. 130 de 14 de julho de 1993 com 

o objetivo de estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do processo de avaliação 
institucional nas universidades brasileiras. Esta Comissão foi composta com representantes do 
Ministério da Educação e de Associações de Dirigentes Institucionais, do sistema público e 
privado.  

326 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. 
p.41. 
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atividades e na prestação de contas à sociedade, numa perspectiva democrática, 

oportunizando uma reflexão da instância institucional.327 

Este programa objetivava um processo contínuo de aperfeiçoamento 

acadêmico numa sistemática que demonstrava que as competências 

governamentais não exerciam a centralidade dos processos avaliativos. A 

autoavaliação conduzida autonomamente pela instituição oferecia elementos de 

autocontrole e autorregulação, pressupondo uma predisposição institucional a 

mudanças, admitindo uma transparência que concebia ao Estado e à sociedade o 

direito de conhecer o modus operandi de gestão institucional, de forma a 

acompanhar os patamares de qualidade dos serviços ofertados.  

O PAIUB estruturou em sólidas bases a política de avaliação da 

educação superior, preservados no sistema de avaliação da educação superior 

vigente, integrando o ensino, pesquisa e extensão, associados à gestão 

institucional, representando o embrião da concepção formativa e democrática da 

avaliação, enleando o conceito de qualidade como atributo que se evidencia nos 

resultados do processo de autoavaliação e de avaliação externa. Esta concepção 

de avaliação foi amplamente liderada pelas universidades proporcionando um 

equilíbrio de poder entre as instituições de ensino e o Estado, que assumiu a função 

de supervisor do processo na medida em que a adesão, ainda que voluntária, era 

incitada pela vinculação do processo à distribuição de recursos.  

O princípio da adesão voluntária e a vinculação de repasse de 

recursos tendo como critérios os pareceres favoráveis dos resultados da avaliação, 

desfavorecia as instituições privadas que, por sua vez, não aderiam ao processo 

por não poderem se beneficiar de recursos públicos. A inexpressiva adesão das 

instituições de ensino do setor privado no programa de avaliação institucional 

representou a insensibilidade destas com a melhoria da qualidade da educação 

superior, num cenário onde o sistema privado era o alvo de maior preocupação 

neste quesito. Todavia, o PAIUB legitimou a cultura de avaliação e promoveu 

mudanças na dinâmica das universidades, contudo, ainda que representasse uma 

 
327 BRASIL. Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Brasília: 

MEC/SESu, 1994.p.7-9. 
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iniciativa assertiva para a política de avaliação da educação superior subsistiu 

pouco tempo, sendo substituído pelo Exame Nacional de Cursos no ano de 1995, 

instrumento concebido pelo MEC destinado a avaliar os conhecimentos obtidos 

pelos estudantes nos cursos de graduação.328 

Algumas medidas favoreceram a organização do sistema de 

avaliação do ensino superior, dentre elas a mudança do Conselho Federal de 

Educação (CFE) para Conselho Nacional de Educação (CNE) por meio da MP nº 

661/1994, bem como sua reestruturação e redefinição de competências trazidas na 

MP nº 967/1995, esta criou, inclusive o Exame Nacional de Cursos - ENC, 

popularizado como Provão, regulamentado definitivamente pela Lei 9.131/1995329.  

A Lei 9.131/1995 definiu funções do Ministério da Educação e 

estabeleceu duas espécies de avaliação: a das instituições e a dos cursos. Ainda 

que o governo possuísse outros mecanismos para a avaliação das instituições de 

ensino superior, o ENC esteve como instrumento central, tendo como característica 

principal a obrigatoriedade de realização do exame condicionada a emissão do 

diploma e com o objetivo básico de avaliar a qualidade de ensino das instituições 

de ensino superior, ainda que seu foco estivesse centrado no estudante.  

O ENC foi estabelecido numa concepção distinta da democratização 

retratada no processo anterior, sem a participação das universidades, convertendo-

se numa medida polêmica da avaliação da educação superior que reacendeu as 

discussões sobre o tema, uma vez que as contribuições do processo anterior e as 

experiências internacionais foram desprezadas pelo Estado. As principais críticas 

relacionadas a este exame referenciavam a redução da avaliação das 

 
328 SANTOS FILHO, José Camilo dos. Análise teórico-política do exame nacional de 

cursos. Revista da Avaliação da Educação Superior, 4(3), 1999. Disponível em:  
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/1058. Acesso em 29/ de junho de 
2021.p.16. 

329 A Lei 9.131 de 24 de novembro de 1995, assentada na política educacional baseada na avaliação 
com o propósito de promover a melhoria da qualidade da educação e da ampliação das 
instituições de ensino superior privadas foi parcialmente instituída por força de Medidas 
Provisórias e posteriormente convertidas em Lei. Esta Lei determinou a alteração de artigos da 
Lei nº 4.024/1961, limitando as diretrizes da antiga Lei de Diretrizes e Bases da Educação para 
ampliar as atribuições do Ministério da Educação. O art. 3º e seus parágrafos definiram como 
seriam os procedimentos para a avaliação dos cursos, cujo instrumento principal seria o Exame 
Nacional dos Cursos. 

http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/1058
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universidades a uma única prova geral, que após os primeiros posicionamentos 

veio a ser complementado pela Análise das Condições de Oferta – ACO, passando 

posteriormente a ser chamada de Análise de Condições de Ensino (ACE)330. O 

Decreto n. 2.026 de 1996 definiu uma série de medidas para a avaliação da 

educação superior, num conjunto de indicadores analíticos para expressar o 

desempenho do sistema tendo em conta a localização geográfica, o tipo de 

instituição e ainda, parâmetros de avaliação considerando o ensino, a pesquisa e 

a extensão.331 

Em contraposição à dimensão da avaliação institucional, o ENC 

versava sobre a avaliação individual do aluno concluinte, ainda que sua finalidade 

consistisse em examinar os conhecimentos básicos adquiridos no intento de 

aprimoramento dos cursos. O resultado do desempenho individual era endereçado 

apenas ao estudante e os resultados agregados eram socializados com as 

instituições, caracterizando-se numa concepção tecnocrática e fragmentada de 

avaliação, na medida que procurava soluções meramente técnicas desprezando 

aspectos humanos e sociais. Num contexto polêmico, o ENC foi se efetivando, 

gradativamente, no instrumento central da avaliação da educação superior. 

O ENC era composto por dois instrumentos: um deles é o teste de 

conhecimentos viabilizado pela aplicação de provas, sendo uma delas composta 

por questões objetivas e discursivas e a outra composta apenas por questões 

discursivas. O segundo instrumento é composto por um conjunto de questionários 

com aplicação em dois momentos distintos: antes da realização do Exame para 

coletar informações socioculturais dos estudantes, suas expectativas e suas 

impressões sobre os recursos, instalações, estrutura curricular e desempenho dos 

docentes do curso do aluno; o outro questionário era apresentado após a realização 

 
330 Mecanismo de avaliação criado pelo MEC por meio da Portaria nº 990, de 02 de abril de 2002, 

estabelecendo diretrizes para a organização e execução das instituições de ensino superior e das 
condições de ensino. Consistia numa ferramenta informacional, realizada in loco, por meio de 
visitas externas, agregando critérios e procedimentos que se transformou num instrumento que, 
mais tarde, foi incorporado ao sistema nacional de avaliação atual. 

331 BRASIL. Decreto nº. 2.026 de 10 de outubro de 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d2026.htm. Acesso 01 de julho de 2021. 
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do Exame para coletar informações sobre o instrumento aplicado em termos de 

clareza, adequação, tempo de realização etc.332 

De acordo com Sobrinho, a publicação dos resultados do ENC 

estabelecia um ranking das instituições de ensino superior estimulando a lógica da 

competitividade, da mercantilização da educação, do sucesso individual 

desconsiderando o interesse social, na contramão da democratização e do sentido 

público.333 Cabe destacar: 

[...] embora o ENC pretenda apreender os conhecimentos e 
competências adquiridos pelos alunos que estão em vias de 
concluir o curso de graduação, o objetivo principal é avaliar os 
cursos de graduação das IES e utilizar essas avaliações como um 
dos instrumentos de regulação do sistema de educação superior.334 

Na perspectiva deste Exame continuar proporcionando a expansão 

do sistema de ensino superior e a diversificação de oferta sem perder a qualidade 

dos cursos, claramente apresentada como desafios deste processo, evidencia-se 

o caráter regulatório do ENC aliado a outros instrumentos de coleta de dados. 

Com o amparo legal da Constituição Federal de 1988335, o Censo da 

Educação Superior se configura um instrumento de coleta de dados da educação 

 
332 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.58-59. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-
/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404. Acesso em 19 de junho de 2021. 

333 DIAS SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. Avaliação e compromisso público: a educação 
superior em debate. Florianópolis, SC: Insular, 2003.p.41 

334 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.57-58. Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-
/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404. Acesso em 19 de junho de 2021. 

335 O primeiro levantamento de dados da educação superior aconteceu no ano 1916 com a 
publicação do Primeiro Anuário Estatístico do Brasil que trouxe a coleta de dados deste setor do 
período de 1908 a 1912. Em 1956, o Decreto nº 38.661 cria o Serviço de Estatísticas da Educação 
e Cultura (SEEC) com a finalidade de promover a definição de levantamentos sistemáticos e 
anuais, em trabalho conjunto com o IBGE. Mas, é na Constituição Federal de 1988 que se 
configura o marco legal do Censo da Educação Superior, prescrito no inciso XV do artigo 21: 
“Compete à União: organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e 
cartográfica de âmbito nacional”.  A partir de 1995, o Inep passa a publicar anualmente o resultado 
da coleta de dados das instituições de educação superior. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases 
encarrega a União pela coleta, análise e disseminação de informações sobre educação, todavia, 
a partir de 1997 o Inep é transformado em autarquia federal, e tem entre suas finalidades organizar 
e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais. Disponível em: 

 

http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/486404
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superior, com o levantamento de indicadores quantitativos globais produzidos por 

meio de análises estatísticas. A Avaliação das Condições de Ensino (ACE)336, 

realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) por meio das 

visitas externas aos cursos, era outro instrumento incorporado ao processo de 

avaliação da educação superior. Assim, paralelamente, a ACE, o Censo da 

Educação Superior e a Avaliação Institucional eram os instrumentos bases, ainda 

que de menor relevância em relação ao ENC, que se configurava como o processo 

de avaliação da educação superior. Todavia, a realidade do ENC como instrumento 

central de avaliação foi muito questionada pelos critérios utilizados para a obtenção 

das médias gerais. Ainda que o discurso apresentasse outros instrumentos de 

coleta de informações, estes não se concretizavam nos resultados e as maiores 

críticas a esses instrumentos dizem respeito à falta de interação entre eles. 

Nesta mesma linha, a grande repercussão da opinião pública e as 

mais severas e contundentes críticas recaiam na ênfase da divulgação dos 

resultados que focalizava as notas obtidas nas provas do ENC, não dando 

importância para outras informações coletadas no contexto deste processo de 

avaliação, sendo, assim, um processo considerado ineficaz para a tomada de 

decisões relativas a uma regulação de sistema. Por outro lado, os defensores do 

ENC sustentavam sua função diagnóstica, ao proporcionar um levantamento da 

realidade do ensino, tendo como fonte os graduandos dos cursos específicos. E, 

neste mesmo entendimento, o ENC teve o mérito de colocar a avaliação na agenda 

da educação superior e de toda a sociedade, produzindo efeitos importantes na 

modelagem do sistema de avaliação da educação superior.337  

Estes movimentos representam duas configurações de avaliação da 

educação superior com concepções bastante distintas. Na trajetória dos sete anos 

que se seguiram à aplicação do primeiro ENC, ainda que outros instrumentos de 

 
http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior/historico. Acesso em 01 de setembro de 
2021. 

336 A Avaliação das Condições de Ensino instituída com fundamento na LDB e implementada em 
1996 com o objetivo avaliar as condições de ensino a partir de visitas in loco, averiguando a 
situação dos cursos levando em conta três grandes dimensões: a qualificação do corpo docente, 
a organização didático-pedagógica e a infraestrutura, com ênfase nas condições da biblioteca. 

337 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.60.  

http://portal.inep.gov.br/censo-da-educacao-superior/historico
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avaliação tenham sido incorporados ao processo, se efetivava um modelo de 

avaliação centrado em instrumentos de controle por resultados que posteriormente 

absorveria outros elementos que correspondem o escorço do sistema de avaliação 

atual.338 

Sobre o ENC, além de ser o mais criticado, destaca-se que no ano de 

2003 avaliou 5.890 dos 8.878 cursos existentes com alunos concluintes, indicando 

que a lógica adotada representava um peso administrativo e um ônus financeiro 

para o Estado, cujo impacto deveria ser considerado.339 

Desta forma, além das deficiências técnicas e outros elementos 

insurgidos, o ENC se revelou com dados que desorientavam a população quanto à 

real qualidade dos cursos e, de outro lado o seu peso administrativo se tornou 

extremamente oneroso para o orçamento, de forma que foi considerado por críticos 

e estudiosos da área como uma “quase avaliação” distante de processos 

verdadeiramente avaliativos, não se configurando numa avaliação plena em razão 

de suas limitações, questão fundamental à apreciação da qualidade acadêmica de 

um curso ou instituição, objetivo central do processo.340 

Por outro lado, se evidenciava a discussão acadêmica e social com 

severas críticas a um modelo de avaliação orientado à elaboração de rankings que 

enfatizavam cursos e se utilizam de instrumentos que não se articulavam entre si, 

denotando a necessidade de revisão dos instrumentos atuais de avaliação que 

precisariam ser orientados por outra lógica.341 

 
338 SANTOS FILHO, José Camilo dos. Análise teórico-política do exame nacional de 

cursos. Revista da Avaliação da Educação Superior, 4(3), 1999. Disponível em:  
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/1058. Acesso em 29/ de junho de 
2021.p.18-21. 

339 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.61.  

340 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.61-62.  

341 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.69. 

http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/1058
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No contexto das discussões sobre a avaliação do ensino superior, 

considerando as experiências experimentadas, surge a proposta do Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

3.4.3 Ano 2000: concepção de um sistema nacional de avaliação 

No período de 1996 a 2003, a avaliação ganhou importância 

tornando-se subsídio para decisões referente à regulação da educação superior. 

Destaca-se que o ENC e a Avaliação Institucional eram aliados nas questões 

decisórias de processos de credenciamento e recredenciamento, sobretudo, de 

instituições de ensino superior privadas. 

Neste período, a avaliação já estava atrelada ao processo regulatório 

da educação superior, num processo mais legalista, inferência da política de 

expansão de oferta deste setor orientada nas instituições privadas, demandando a 

função de controle do Estado para assegurar o disposto no texto constitucional e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.  

A construção de um sistema de avaliação neste contexto requer a 

observância do princípio constitucional que trata do regime de colaboração entre 

os sistemas de ensino, reforçado no art. 8º da LDB, estabelecidos para a 

organização da educação nacional.342  

Todavia, no âmbito específico da educação superior, cabe à União 

assegurar o processo nacional de avaliação, em colaboração com os sistemas, com 

o objetivo de assegurar a qualidade. Quanto aos atos autorizativos de cursos e 

instituições de ensino superior, os Estados compartilham desta competência, 

respectivamente, nos seus sistemas de ensino. Notadamente, a competência para 

regular e avaliar cursos e instituições de educação superior está vinculada a cada 

sistema de ensino, federal ou estadual. 

Desta forma, uma ampla articulação entre os sistemas de ensino 

federal e estadual, torna-se indispensável para a construção de um Sistema 

 
342 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.35.. 



158 
 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, para que, de fato, a avaliação de 

caracterize num instrumento de regulação da educação superior, atendendo a todo 

o sistema de forma igualitária. Todavia, os Conselhos Estaduais de Educação 

(CEE) possuem prerrogativas e funções de regulação e avaliação da educação 

superior de seus sistemas. Porém, o grande desafio recaía na compreensão de um 

regime de colaboração para um sistema nacional de avaliação que atendesse aos 

anseios de toda a sociedade. 

Em 2003, com o Decreto nº 4.791 que aprovou nova estrutura 

regimental do Ministério da Educação, mantendo suas competências, a política 

regulatória da educação superior estava direcionada a uma estrutura funcional 

organização em três secretarias que exerciam competências de avaliação e 

regulação da educação superior: a Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

(Semtec), para atender aos cursos superiores de tecnologia e os centros de 

educação tecnológica; a Secretaria de Educação a Distância, para os cursos desta 

modalidade e a Secretaria de Educação Superior (SESu), com atribuições mais 

amplas no que se refere à Política Nacional da Educação Superior. 

Neste contexto, visando a reformulação do processo avaliativo da 

educação superior, foi criada a Comissão Especial de Avaliação da Educação 

Superior (CEA) com a finalidade analisar, propor, recomendar, oferecer subsídios 

para a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior. 

Composta por representantes de instituições de ensino superior da rede pública e 

privada, representantes da Secretaria de Educação Superior (SESu), do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), além de 

representantes da União Nacional de Estudantes (UNE), a CEA apresentou a 

proposta original do Sistema Nacional da Educação Superior (SINAES) em 27 de 

agosto de 2003. 

Na proposta inicial, a CEA identificou o documento como “Bases para 

uma proposta de avaliação da educação superior” como ponto de partida para a 

construção de um sistema nacional de avaliação, resultado de audiências públicas 

e ampla consulta a comunidade acadêmica e a sociedade civil, submetendo o 
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documento a análise do Ministério da Educação e de órgãos competentes. Desse 

debate surgiram diversas contribuições que alteraram as propostas do texto 

original, no entanto, sem ferir os princípios e diretrizes principais. Nesta proposta,  

O conceito de avaliação que se constituiu nos estudos e reflexões 
da Comissão Especial de Avaliação (CEA) tem como ideias 
centrais, entre outras, as de integração e de participação – 
conceitos fundamentais para a construção de um sistema de 
avaliação capaz de aprofundar os compromissos e 
responsabilidades sociais das instituições, bem como promover os 
valores democráticos, o respeito à diversidade, a busca da 
autonomia e a afirmação da identidade.343 

Neste entendimento, a CEA buscou a articulação de um sistema de 

avaliação com autonomia e funções de regulação, que são inerentes à supervisão 

estatal, com o objetivo de fortalecer o comprometimento com os processos 

educativos. De modo especial, a proposta do sistema de avaliação  

Deve articular duas dimensões importantes: a) avaliação educativa 
propriamente dita, de natureza formativa, mais voltada à atribuição 
de juízos de valor e mérito em vista de aumentar a qualidade e as 
capacidades de emancipação e b) regulação, em suas funções de 
supervisão, fiscalização, decisões concretas de autorização, 
credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, 
transformação institucional, etc., funções próprias do Estado.344 

Para tanto, a proposta apresentou um conjunto de princípios e 

critérios, representando o compromisso político educacional do sistema: 1) 

Educação é um direito social e dever do Estado; 2) Valores sociais historicamente 

determinados; 3) Regulação e controle; 4) Prática social com objetivos educativos; 

5) Respeito à identidade e à diversidade institucionais em um sistema diversificado; 

6) Globalidade; 7) Legitimidade; e 8) Continuidade. 

A partir desses valores, foram desenhados a estrutura e a 

operacionalização da nova política para a avaliação da educação superior, 

fundamentada na autoavaliação e complementada pelas avaliações externas. 

Desta forma, a política de avaliação da educação superior consubstanciada num 

 
343 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.81.  

344 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.83.  
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sistema nacional de avaliação, tornou-se um marco legal com a proposta do 

SINAES. Para coordenar e supervisionar este sistema, a CEA sugeriu ao MEC a 

criação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), cuja 

atribuição é voltada a assegurar o adequado funcionamento da avaliação e o 

cumprimento da política proposta. 

3.4.4 A Regulamentação do Sistema de Avaliação da Educação Superior 

Conforme desenvolvido no capítulo anterior, as normas brasileiras 

estabelecem uma forte ligação entre avaliação e regulação da educação superior, 

firmando esta como instrumento de medida de qualidade deste setor fundamentada 

da legislação educacional brasileira. 

A legislação educacional consolidou a necessidade de processos 

avaliativos como fundamento para a orientação das diretrizes políticas da educação 

superior, sobretudo, visando a melhoria da qualidade do ensino. Todavia, é após a 

promulgação do Plano Nacional de Educação de 2001 que se evidencia o 

movimento que regulamentou o sistema de avaliação da educação superior 

vigente. Os Decretos nºs 2.026 de 1996 e 2.306 de 1997, ainda que abordassem 

procedimentos para o processo e avaliação dos cursos e instituições de ensino 

superior, regulamentaram a avaliação e a organização da educação superior, 

respectivamente. Posteriormente, o Decreto nº 3.860 de 2001 revogou os Decretos 

anteriores e abordou as duas matérias em seus dispositivos, dispondo sobre a 

classificação das instituições de ensino superior e sua organização acadêmica, das 

entidades mantenedoras e, da avaliação e seus procedimentos operacionais.345   

O Decreto nº 3.860 dedicou um capítulo específico para tratar da 

avaliação, determinando que, para fins de cumprimento do disposto nos arts. 9º e 

46 da LDB, o Ministério da Educação deveria coordenar a avaliação de cursos, 

programas e instituições de ensino superior, de forma que a competência pela 

 
345 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.30. 
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avaliação e sua regulamentação fossem legalmente atribuídas à União, conforme 

disposto no texto constitucional detalhado neste Decreto.346 

Em seu art.19 e seguintes, regulamentou o estabelecido no art. 46 da 

LDB, detalhando o caráter periódico dos processos de autorização e 

reconhecimento de cursos, bem como o de credenciamento e recredenciamento de 

instituições de educação superior. A limitação de prazo estabelecida vincula a 

regularidade de cursos e instituições aos processos regulares de avaliação. 

De forma, expressa o Decreto estabeleceu os procedimentos 

operacionais do processo avaliativo, atribuindo ao INEP a responsabilidade de 

organizar e executar a avaliação dos cursos de graduação e das instituições de 

ensino superior, prescrevendo indicadores e dimensões de abrangência: 

Art. 17 [...] 

I - avaliação dos principais indicadores de desempenho global do 
sistema nacional de educação superior, por região e Unidade da 
Federação, segundo as áreas do conhecimento e a classificação 
das instituições de ensino superior, definidos no Sistema de 
Avaliação e Informação Educacional do INEP; 

II - avaliação institucional do desempenho individual das instituições 
de ensino superior, considerando, pelo menos, os seguintes itens: 

a) grau de autonomia assegurado pela entidade mantenedora; 

b) plano de desenvolvimento institucional; 

c) independência acadêmica dos órgãos colegiados da instituição; 

d) capacidade de acesso a redes de comunicação e sistemas de 
informação; 

e) estrutura curricular adotada e sua adequação com as diretrizes 
curriculares nacionais de cursos de graduação; 

f) critérios e procedimentos adotados na avaliação do rendimento 
escolar; 

g) programas e ações de integração social; 

 
346 BRASIL. Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001. Art. 16. Portal do Planalto: Legislação. 

Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3860.htm Acesso em 
03 de setembro de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3860.htm
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h) produção científica, tecnológica e cultural; 

i) condições de trabalho e qualificação docente; 

j) a auto-avaliação realizada pela instituição e as providências 
adotadas para saneamento de deficiências identificadas; e 

l) os resultados de avaliações coordenadas pelo Ministério da 
Educação; e 

III - avaliação dos cursos superiores, mediante a análise dos 
resultados do Exame Nacional de Cursos e das condições de oferta 
de cursos superiores. 

§ 1o A análise das condições de oferta de cursos superiores 
referida no inciso III será efetuada nos locais de seu funcionamento, 
por comissões de especialistas devidamente designadas, e 
considerará: 

I - organização didático-pedagógica; 

II - corpo docente, considerando principalmente a titulação, a 
experiência profissional, a estrutura da carreira, a jornada de 
trabalho e as condições de trabalho; 

III- adequação das instalações físicas gerais e específicas, tais 
como laboratórios e outros ambientes e equipamentos integrados 
ao desenvolvimento do curso; e 

IV - bibliotecas, com atenção especial para o acervo especializado, 
inclusive o eletrônico, para as condições de acesso às redes de 
comunicação e para os sistemas de informação, regime de 
funcionamento e modernização dos meios de atendimento.347 

O art. 17 do Decreto estabelece que as essas avaliações subsidiarão 

os processos de recredenciamento de instituições de ensino superior e de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos superiores, 

configurando o caráter regulatório da avaliação. 

Ademais, os procedimentos operacionais definidos no Decreto 

deverão considerar, obrigatoriamente, os resultados da avaliação do Exame 

Nacional de Cursos, deliberando-o como instrumento de avaliação inserido no 

processo. Expressamente, o caráter regulamentar manifesta-se ao prescrever 

ações que determinam a suspensão de atos autorizativos, suspensão temporária e 

até a desativação de cursos superiores nos casos de baixo desempenho nas 

 
347 BRASIL. Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001. Art. 17. 
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avaliações conduzidas pelo INEP, de acordo com as regras prescritas no Decreto. 

Da mesma forma, aplica-se aos atos autorizativos de instituições de ensino 

superior.348 

 A regulamentação da avaliação e o reconhecimento desta como 

instrumento de regulação da educação superior transcende a autonomia 

universitária disposta no texto constitucional, especificamente, no que tange às 

consequências de uma avaliação que evidencie deficiências em relação ao 

atendimento dos critérios definidos no sistema de avaliação da educação superior. 

O Decreto nº 3.860/2001 modificou as regras de organização do 

sistema federal de ensino e os procedimentos de avaliação de cursos e instituições, 

reiterando aspectos que vieram sendo inseridos na legislação educacional desde a 

Lei nº 9.131/95 até a nova LDB. Da mesma forma, afetou atores e entes do sistema 

ao promover o reordenamento de competências no âmbito do Ministério da 

Educação e do Conselho Nacional de Educação, especialmente, nas atribuições 

destinadas ao INEP.349 

3.5 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELO SINAES 

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), 

instituído pela Lei nº 10.861 de abril de 2004, foi influenciado por uma série de 

acontecimentos anteriores, reunindo uma série de instrumentos avaliativos com 

foco na qualidade e na expansão da educação superior, representando uma 

estratégia do Estado na promoção de melhorias neste campo educacional. Ao 

CONAES350, instituída pelo art. 6º da própria lei do SINAES, coube a função de 

coordenar e supervisionar o sistema, seguindo a orientação da CEA.  

 
348 BRASIL. Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001. Arts. 35 e 36. 

349 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.34.  

350 Instituída pelo art. 6º da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, vinculada ao Gabinete do Ministro 
da Educação, teve sua primeira formação designada pelo Decreto do Ministério da Educação nº 
103, de 28 de maio de 2004, sendo constituída de 13 membros, entre membros do INEP, CAPES 
e MEC e representantes de instituições de ensino superior. 
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De forma diversa de seu antecessor, o SINAES foi concebido sobre 

os pilares da participação democrática e fundamentado no princípio de que a 

educação superior se constitui num direito social e um dever do Estado.  Assim, em 

2002, no contexto das discussões acerca da qualidade da educação superior e das 

experiências anteriores, o SINAES tem a perspectiva de organizar um sistema de 

avaliação da educação superior numa concepção que envolve intencionalidade e 

coerência para uma organização desencadeada por normas próprias, se 

configurando em autonomia para definir e delinear a consecução do sistema. Tendo 

como perspectivas esses princípios, embora com mudanças em relação ao relatório 

inicial, o SINAES foi estabelecido por Medida Provisória no ano de 2003 e aprovado 

com as alterações pela Lei nº 10.861 de 2004.  

O SINAES propõe avaliar os aspectos relacionados ao ensino, 

pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos estudantes, gestão, 

corpo docente e infraestrutura institucional, cujos resultados fornecem subsídios 

para orientação da eficácia e efetividade acadêmica das instituições e ainda, para 

encaminhamento de políticas públicas para a instrução de ações e decisões com 

fomento à qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. A 

estruturação deste sistema busca a coerência de forma a assegurar a articulação 

de natureza formativa para as instituições, a promoção de autoconhecimento e, 

para o Estado, fundamentar as funções de natureza regulatória. Neste 

entendimento, este sistema de avaliação representaria instrumento de 

planejamento e intervenção do Estado para assegurar a qualidade da educação 

superior, dentre outras finalidades. 

§ 1º O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da 
educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o 
aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 
acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais 
das instituições de educação superior, por meio da valorização de 
sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do 
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e 
da identidade institucional.351 

 
351 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. § 1º Art. 1º. Disponível em: 
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Não obstante, como processos distintos, avaliação e regulação da 

educação superior são conduzidas por entidades diferentes, de modo que a 

avaliação do âmbito do SINAES é coordenada pela CONAES e efetivada pelo 

INEP, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, enquanto que para a 

regulação, conforme dispõe a legislação educacional, é necessário considerar o 

vínculo com o respectivo sistema, compreendendo que o sistema federal abrange 

cursos de instituições federais e privadas e os sistemas estaduais e municipais 

recebem regulamentação dos Conselhos Estaduais de Educação. 

Todavia, a perspectiva do SINAES fundamenta-se numa concepção 

de avaliação de abrangência nacional, constituindo-se num sistema que integra três 

componentes distintos e articulados entre si: Avaliação Institucional (AVALIES), 

Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e Avaliação do Desempenho de 

Estudantes (ENADE). A proposta deste sistema aduz a instituição como elemento 

central do processo, de modo a apreciar  

[...] os esforços institucionais no sentido do cumprimento científico 
e socialmente relevante dos processos de construção de 
conhecimentos e de formação de sujeitos com autonomia 
epistêmica, ética, social e política.352 

Ademais, o SINAES requer que as instituições de ensino superior 

criem seus órgãos de organização e coordenação de avaliação interna, formalizada 

e denominada Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Nesta concepção, o SINAES se articula com princípios e objetivos 

vinculados aos interesses sociais da Educação Superior, cuja operacionalização 

deve envolver a ampla participação da comunidade educativa e membros da 

administração central nacional. A articulação proposta entre os instrumentos 

 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso em 10 de 
setembro de 2021. 

352 DIAS SOBRINHO, Jose. Qualidade, avaliação: do SINAES a índices. Revista Da Avaliação Da 
Educação Superior, Campinas; Sorocaba, v. 13, n. 3, p.825, nov. 2008. Disponível em: 
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/284/285. Acesso em 11 de setembro 
de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/avaliacao/article/view/284/285
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avaliativos envolve procedimentos metodológicos operacionais comuns que devem 

ser aplicados em todas as instituições de ensino superior do país.353 

Dessa maneira, o SINAES evidenciou a necessidade de um sistema 

de educação disponível a todos com qualidade e autonomia, associada à regulação 

do Estado, por meio de um processo de avaliação que deveria centrar-se na 

integração e participação. Para efetivar-se num sistema coeso, coerente e 

democrático que se propõe, visando a efetivação de um processo educativo e de 

certa forma emancipatório, evidenciar a intervenção do Estado necessária para o 

desenvolvimento educativo, sem desatender a autonomia universitária. 

O princípio do caráter público de todos os procedimentos que 

concebem que a avaliação da educação superior transcorra na esfera pública é 

indicado no art. 2º da Lei 10.861 e, desta publicização incorre a participação de 

toda a comunidade acadêmica da instituição de ensino superior e a sociedade civil, 

por meio de suas representações, evidenciando a democratização do debate neste 

processo.354 

Neste entendimento, o sistema de avaliação da educação superior 

estabelece indicadores e um conjunto de informações que subsidia o processo de 

regulação e o controle de qualidade da educação superior, ao mesmo tempo em 

que coloca à disposição da sociedade na forma pública e privada. Por sua vez, a 

regulação é afirmada pela lei ao submeter o credenciamento e recredenciamento 

das instituições e a autorização e o reconhecimento de cursos ao SINAES. Assim, 

o SINAES promove, reciprocamente, subsídios que importam à avaliação e à 

regulação de forma articulada ao planejamento e a ação governamental.  

3.5.1 Instrumentalização e regulamentação do SINAES 

A partir das diretrizes iniciais estabelecidas pela Comissão Especial 

da Avaliação Superior, um repertório de atos foi promulgado para instrumentalizar 

o SINAES, dentre eles, Decretos, Portarias e Normas Técnicas, com destaque para 

 
353 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.92. 

354 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Art. 2º. 
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o Decreto nº 5.773 promulgado em 09 de maio de 2006 para a Portaria nº 40 de 12 

de dezembro de 2007. 

O Decreto nº 5.773 objetivava regulamentar o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação do sistema federal de ensino, descrevendo os critérios 

deste processo e estabelecendo que a regulação se efetivaria por meio de atos 

administrativos de funcionamento de instituições e cursos, associada à supervisão 

no intuito de avaliar a manutenção da oferta de cursos, zelando pela conformidade 

da oferta de educação superior, tendo a avaliação como instrumento de referencial 

para os processos de supervisão e regulação.355 

A interligação dessas três funções expressas no Decreto objetiva a 

garantia da qualidade da educação superior brasileira. Para tanto, a Portaria nº 

40356 promulgada no ano seguinte institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de 

trabalho e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da 

educação superior no sistema federal de educação, com o objetivo de dar 

transparência a todo o processo. Todavia, a Portaria nº 40 dava continuidade à 

regulamentação, criando indicadores de qualidade de forma a explicitar os 

indicadores produzidos pelo SINAES que subsidiariam o processo de regulação.357 

Todavia, cabe salientar a alteridade entre a proposição inicial da CEA 

e a regulamentação proposta para o SINAES. Essa instrumentalização demonstra 

contrastes nos processos de avaliação e regulação à luz de sua concepção, onde 

 
355 BRASIL. Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006.Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 
graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Art. 1º. Disponível em: - 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5773.htm. Acesso em 14 de 
setembro de 2021. 

356 MEC. Portaria nº 40, 12 de dezembro de 2007. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-
seres/30000-uncategorised/18977-portarias. Ministério da Educação: Brasília, 2007. Acesso em 
14 de setembro de 2021. 

357 A Portaria nº 40, 12 de dezembro de 2007 foi alterada inúmeras vezes para adequar processos 
e indicadores de qualidade à margem da Lei do SINAES, pela Portaria Normativa nº 24, de 03 de 
dezembro de 2012; Portaria Normativa nº 23, de 20 de dezembro de 2016; Portaria Normativa nº 
3, de 17 de janeiro de 2017; Portaria Normativa nº 10, de 18 de maio de 2017. 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/30000-uncategorised/18977-portarias
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-regulacao-e-supervisao-da-educacao-superior-seres/30000-uncategorised/18977-portarias
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/1310/portaria-normativa-n-24
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/1310/portaria-normativa-n-24
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2015/portaria-normativa-n-23
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2028/portaria-normativa-n-3
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2028/portaria-normativa-n-3
https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2114/portaria-normativa-n-10
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traz a avaliação como processo central do SINAES, consumando a deferência à 

regulação após a promulgação dos atos que regulamentaram o sistema. 

Originalmente, o SINAES propõe a Avaliação Institucional (interna e 

externa), a Avaliação de Cursos e a Avaliação do Desempenho dos Estudantes 

como processos basilares do sistema e, ainda que ofereça subsídios para a 

definição de políticas regulatórias para a educação superior, seu propósito inicial 

foi atribuído à avaliação. Entretanto, ainda que a doutrina manifeste diferentes 

dimensões da avaliação para o SINAES, dando importância à avaliação 

institucional, sobremodo na autoavaliação, o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 

10.861 prescreve claramente o papel deste sistema e sua contribuição para os 

processos de regulação da educação superior. Ademais, sua inserção neste 

processo é incisiva, encenando ações que abortam a autonomia universitária, como 

prescrito no art. 10: “resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração 

de protocolo de compromisso, a ser firmado entre a instituição de educação 

superior e o Ministério da Educação”358. 

3.5.2 A Avaliação Institucional do SINAES - AVALIES 

A avaliação de instituições de ensino superior integra a avaliação da 

educação superior brasileira, compreendendo avaliações internas e externas, de 

acordo com o disposto no incido VIII do art. 3º da Lei do SINAES, atendendo um 

conjunto de dimensões que visa identificar qualitativa e quantitativamente o 

desempenho institucional com o objetivo de desvendar ao público destinado.  

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por 
objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por 
meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, 
considerando as diferentes dimensões institucionais [...].359 

O texto legal oferece indicadores que devem orientar este processo, 

bem como assegura o dever de utilização de procedimentos e instrumentos 

diversificados para compor a avaliação institucional: a autoavaliação e a avaliação 

 
358 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Art. 10. 

359 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Art. 3º. 
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externa. Originalmente, a Avaliação Institucional foi concebida em dois segmentos, 

interno e externo, considerada o pilar de sustentação e de subsídios para o 

processo regulatório, assinalada como o processo central do SINAES. A 

importância dedicada à Avaliação Institucional baseia-se no amplo balanço que a 

instituição deve desenvolver para se autoconhecer, de forma a promover uma 

profunda análise e reflexão interna, seja no processo de autoavaliação ou a partir 

dos resultados da avaliação externa. 

O objetivo da avaliação institucional interna e externa, na concepção 

inicial do SINAES, focaliza as atividades pedagógicas e cientificas desenvolvidas 

em seu sentido técnico e formativo, assim como as atividades vinculadas aos 

compromissos sociais da instituição.360  

A avaliação interna constitui-se no ponto de partida dos processos 

que integram o sistema avaliativo e, aliada ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional, é considerada um instrumento que promove o autoconhecimento 

institucional num processo conduzido por comissão própria intitulada Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), constituída por representantes de todos os segmentos 

da comunidade acadêmica interna e representantes da sociedade civil organizada. 

Este processo se consolida por meio da elaboração de Relatórios de Autoavaliação 

Institucional periódicos, com roteiro definido em documento específico, 

compartilhados com o Ministério da Educação, que servem de base para o 

processo de avaliação institucional externa.361 

Nesta concepção, o processo de autoavaliação institucional tem como 

objetivo apresentar um diagnóstico analítico da instituição, de forma progressiva e 

contínua, demonstrando as ações empreendidas e os avanços obtidos, tendo como 

parâmetro o que foi estabelecido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
360 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.94. 

361 O roteiro para a elaboração do Relatório de Autoavaliação foi definido na Nota Técnica nº 065 
INEP/DAES/CONAES, publicada em 2014. A proposta foi embasada no instrumento de Avaliação 
Institucional Externa publicado em 4 de fevereiro de 2014, definindo a organização em cinco 
tópicos correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões do SINAES: Eixo 1: 
Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: Políticas 
Acadêmicas; Eixo 4: Políticas de Gestão; Eixo 5: Infraestrutura Física. 
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O relatório deve apresentar uma proposição de ações previstas para garantir a 

melhoria dos processos das atividades institucionais. É com base na dimensão 

deste processo participativo e reflexivo que envolve diferentes atores da 

comunidade acadêmica focados no questionamento global significativo das ações 

institucionais que se consolidou a compreensão deste instrumento para promoção 

do autoconhecimento institucional. 

A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos 
produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto 
de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as 
causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência 
pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-
administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os 
diversos atores institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da 
instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica 
e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à 
sociedade.362 

Nesta perspectiva, a autoavaliação é um instrumento fundamental 

para a tomada de decisões da gestão institucional. A partir de um processo 

contínuo e cooperativo, a instituição organiza informações de sua realidade 

buscando a compreensão dos resultados com alvo da melhoria da qualidade de 

suas atividades. As informações sistematizadas em relatórios com roteiros pré-

definidos promovem a identificação de potencialidades institucionais na mesma 

medida em que requer a definição de estratégias para a superação de problemas 

apresentados. 

Por outro lado, os processos de autoavaliação, ainda que conduzidos 

individualmente pelas instituições, também são vinculados a funções de regulação 

e de autorregulação, portanto, obrigatórios para a regularidade institucional, 

inseridos dentre as exigências concernentes a autorizações de funcionamento 

representadas pelos processos de recredenciamento ou transformações e demais 

 
362 BRASIL. Ministério da Educação. Orientações gerais para roteiro da autoavaliação das 

instituições. CONAES. Brasília, 2004b. p.10. Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_sup
erior/roteiro_de_auto_avaliacao_institucional_2004.pdf.  Acesso em 23 de setembro de 2021. 

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/roteiro_de_auto_avaliacao_institucional_2004.pdf
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/roteiro_de_auto_avaliacao_institucional_2004.pdf
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instrumentos legais. Assim, é processo obrigatório e imprescindível para a 

expedição de todos os atos regulatórios, prerrogativas do Estado.363 

O Relato Institucional (RI) pode ser considerado outro instrumento, 

apartado do Relatório de Autoavaliação (RA), todavia, concebido como uma 

inovação do Instrumento de Avaliação Institucional Externa que amplia e fortalece 

a relação entre os processos de avaliação institucional, interna e externa, 

corroborando para o autoconhecimento e subsidiando a avaliação externa.364 O 

Instrumento de Avaliação Externa instituído em outubro de 2017 manteve o Relato 

Institucional na mesma concepção concebida originalmente, conforme prescrito no 

documento, é um: 

Documento que contempla um relato avaliativo do PDI, uma síntese 
histórica dos resultados dos processos avaliativos internos e 
externos da IES e uma síntese histórica do planejamento de ações 
acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das 
avaliações.365 

De forma distinta do processo de autoavaliação conduzido pela CPA, 

que materializa a avaliação interna nos Relatórios periódicos, o Relato Institucional 

demonstra o comportamento da gestão institucional a partir dos resultados dos 

processos de avaliação interna e externa. Nesta concepção, o documento deverá 

evidenciar a relação dos resultados destes dois instrumentos de avaliação 

institucional e demonstrar as ações implementadas com vistas a promover a 

melhoria dos resultados registrados, evidenciando a intervenção da avaliação no 

planejamento da instituição.366 

 
363 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 

proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.96. 

364 O Relato Institucional (RI) foi instituído pela Nota Técnica nº 062 INEP/DAES/CONAES, 
publicada em 2014, como instrumento para subsidiar os atos de credenciamento e 
recredenciamento institucional e a transformação de organização acadêmica, quando for o caso. 

365 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. INEP, 2017. 
p. 43. Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_ 
institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf. Acesso em 22 de setembro de 2021. 

366 BRASIL. Ministério da Educação. Nota Técnica nº 062 INEP/DAES/CONAES. INEP, 2014.p.3. 
Disponível em: https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_ 
institucional/nota_tecnica/2014/nota_tecnica_n62_relato_institucional.pdf. Acesso em 22 de 
setembro de 2021. 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_%20institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_%20institucional/instrumentos/2017/IES_recredenciamento.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_%20institucional/nota_tecnica/2014/nota_tecnica_n62_relato_institucional.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_%20institucional/nota_tecnica/2014/nota_tecnica_n62_relato_institucional.pdf
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A Avaliação Externa Institucional é realizada in loco, por comissão 

externa de avaliadores designadas pelo INEP, nos processos de credenciamento 

e recredenciamento ou quando a instituição não alcançar um indicador de 

qualidade satisfatório no final de cada ciclo avaliativo do processo regulatório.  

 A dimensão da avaliação externa institucional é considerada 

essencial para promover o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 

instituição de ensino superior, pois além de contribuir para o autoconhecimento traz 

subsídios importantes para o processo regulatório e a formulação de políticas 

públicas para a educação superior.367 

A avaliação externa, coerente com a dimensão interna, é um 
importante instrumento cognitivo, crítico e organizador. Ela exige a 
organização, a sistematização e o inter-relacionamento do conjunto 
de informações, de dados quantitativos, de juízos de valor sobre a 
qualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição 
que está sendo avaliada.368 

No entendimento de que a avaliação externa se apresenta como um 

componente que tem o papel de ser complementar à avaliação interna, justifica ter 

como base estes processos para a avaliação institucional. Em ambos os processos 

desta dimensão institucional, é importante a possibilidade de análises específicas 

e globais, buscando-se sobremodo a totalidade e a globalidade.369 

Semelhante à avaliação interna, a externa promove um relatório final 

do processo, porém, afere à instituição um conceito de qualidade denominado 

Conceito Institucional (CI) que varia de 1(um) a 5(cinco), sendo os conceitos 1(um) 

e 2(dois) considerados insatisfatórios e os conceitos 3(três), 4(quatro) e 5(cinco) 

satisfatórios em ordem crescente de qualidade.370  

 
367 BRASIL. Ministério da Educação. Orientações gerais para roteiro da autoavaliação das 

instituições. CONAES. Brasília, 2004b. p.10. Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_sup
erior/roteiro_de_auto_avaliacao_institucional_2004.pdf.  Acesso em 23 de setembro de 2021. 

368 BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova 
proposta de avaliação da educação superior. MEC/INEP, 2004. p.105. 

369 FREITAS, Iêda Maria Araujo Chaves. Avaliação da Educação Superior. p.74. 

370 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. § 3º, Art. 3º. 

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/roteiro_de_auto_avaliacao_institucional_2004.pdf
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/roteiro_de_auto_avaliacao_institucional_2004.pdf
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Os relatórios produzidos pelas comissões externas orientam-se pelos 

critérios estabelecidos no SINAES, sendo requisito seu alinhamento com os 

objetivos gerais definidos, representados nos instrumentos de avaliação, 

considerando os pressupostos de avaliação e regulação propostos no sistema. 

Assim, de forma coerente com a sistematização da autoavaliação no seu conjunto 

de informações, objetiva trazer elementos às instituições e recomendações aos 

órgãos avaliadores, que subsidiam e fundamentam ações corretivas por parte da 

instituição e providências de ordem, de acordo com os critérios do sistema de 

avaliação.     

3.5.3  Avaliação de Cursos de Graduação do SINAES (ACG) 

A Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) objetiva “identificar as 

condições de ensino oferecidas aos estudantes”371, a partir de visita in loco, 

realizada por comissão externa de avaliadores selecionados pelo INEP, com base 

em indicadores de qualidade alusivos à organização didático-pedagógica, ao corpo 

docente e às instalações físicas definidos no instrumento de avaliação específico. 

Na mesma perspectiva da avaliação externa institucional, resulta num relatório final 

que afere um conceito de qualidade denominado Conceito de Curso (CC). 

A ACG trata da análise de objetos pertinentes ao contexto do curso, 

englobando as dimensões estabelecidas pelo sistema na proporção do ato 

regulatório vinculado ao processo, orientada por instrumento de avaliação 

específico que visa retratar de forma fidedigna o objetivo da avaliação, de forma a 

apoiar a tomada de decisão. O resultado desta avaliação é exposto do relatório e 

as evidências fundamentam a homologação dos respectivos atos autorizativos. A 

aplicação de conceitos ordenados em uma escala de cinco níveis em cada uma 

das dimensões avaliadas e ao seu conjunto transparecem o grau de qualidade do 

curso. 

Conforme prescreve Dias Sobrinho, 

A avaliação dos cursos de graduação considera principalmente a 
organização didático-pedagógica, corpo docente e infra-estrutura 

 
371 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Art. 4º.. 
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física, a articulação entre o Projeto de Desenvolvimento 
Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso, inserção social e 
correspondência com as Diretrizes Curriculares Nacionais.372 

No âmbito do sistema de avaliação da educação superior, a ACG se 

caracteriza como um processo que fornece elementos para a avaliação da 

qualidade dos cursos superiores, por meio de ciclos avaliativos periódicos e como 

instrumento vinculado à expedição de atos autorizativos da regulação da educação 

superior. Assim, os cursos de graduação passam por avaliações em três processos 

distintos, para autorização, quando ofertados por instituições de ensino superior 

sem autonomia ou quando se trata de cursos não amparados pela autonomia 

universitária. No processo de reconhecimento de cursos a avaliação externa é 

obrigatória, de forma evidenciar a implementação da proposta inicial do curso. A 

periodicidade da avaliação externa nos processos de renovação de 

reconhecimento de cursos acontece de acordo com o ciclo avaliativo do SINAES, 

definida em decorrência das exigências legais estabelecidas no processo 

regulatório. 

O reconhecimento de curso, assim como suas renovações, 
transcorre dentro de um fluxo processual composto por diversas 
etapas, dentre as quais a avaliação in loco, que culmina em um 
relatório da comissão de avaliadores, em que constam aferidas as 
informações apresentadas pelo curso relacionadas à realidade 
encontrada durante a visita. É gerado, assim, o Conceito de Curso 
– CC, graduado em cinco níveis, cujos valores iguais ou superiores 
a três indicam qualidade satisfatória.373 

As visitas externas in loco são orientadas por instrumento de 

avaliação de cursos, com diferentes edições desde sua implementação. A edição 

vigente, seguida das últimas estabelecidas, é composta de três dimensões: 

organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura, que 

apresentam diversos indicadores que detalham dados e condições de oferta da 

instituição e do curso avaliado. A avaliação requer a atribuição de conceitos 

 
372 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação e transformações de educação superior brasileira (1995- 

2009): do provão aos Sinaes. Revista Avaliação, v. 15, n. 1, p.195-224, 2010 p.211. 

373 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação de Cursos de graduação: 
presencial e a distância. Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento. p.7. INEP, 2017. 
Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017
/curso_reconhecimento.pdf.  Acesso em 22 de setembro de 2021. 

https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf
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individuais que no conjunto aferem o Conceito de Curso (CC), numa escala que 

varia de 1(um) a 5(cinco), sendo os conceitos 1(um) e 2(dois) considerados 

insatisfatórios e os conceitos 3(três), 4(quatro) e 5(cinco) satisfatórios em ordem 

crescente de qualidade.374 

A partir dos resultados destes processos, sobretudo de 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, a avaliação externa de 

cursos de graduação fornece referencial básico que fundamenta o processo 

decisório de regulação e de supervisão da educação superior que transcorre de 

forma transparente, dispondo de todas as informações à sociedade em geral, de 

modo público e de acesso comum, fornecendo parâmetros que proporcionam 

orientação na escolha de cursos.  

3.5.4 A Avaliação do desempenho de Estudantes pelo SINAES 

O SINAES inclui o desempenho dos estudantes nos cursos de 

graduação, realizado mediante a aplicação do Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), como instrumento associado às avaliações externas 

realizadas por especialistas, ambos subsidiam a produção de indicadores de 

qualidade e o processo de avaliação e regulação de cursos de graduação.375 

§ 1º O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação 
aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares 
do respectivo curso de graduação, suas habilidades para 
ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 
conhecimento e suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à 
realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.376 

A verificação do desempenho dos estudantes é aplicada com 

periodicidade trienal à amostra significativa de alunos de ingressantes e 

concluintes. A aplicação é acompanhada de outros instrumentos de coleta de dados 

destinados a levantar o perfil dos estudantes e verificar a percepção destes sobre 

 
374 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação de Cursos de graduação: 

presencial e a distância. Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento. INEP, 2017. 

375 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Art. 5º. 

376 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. § 1º, Art. 5º. 
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elementos que associam a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a 

infraestrutura de oferta dos cursos. A participação no ENADE é componente 

curricular obrigatório, inscrito no histórico escolar, de forma que a situação regular 

requer a participação ou a dispensa oficial do estudante. 

Art. 41. A realização do Enade abrangerá os seguintes 
instrumentos de coleta de dados: 

I - Prova, destinada a aferir o desempenho dos estudantes em 
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 
curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades 
para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 
conhecimento e suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à 
realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 

II - Questionário do Estudante, destinado a levantar informações 
que permitam caracterizar o perfil dos estudantes e o contexto de 
seus processos formativos, relevantes para a compreensão dos 
resultados dos estudantes no Enade. 

III - Questionário de Percepção de Prova, destinado a levantar 
informações que permitam aferir a percepção dos estudantes em 
relação ao instrumento previsto no inciso I, auxiliando, também, na 
compreensão dos resultados dos estudantes no Enade. 

IV - Questionário do Coordenador de Curso, destinado a levantar 
informações que permitam caracterizar o perfil do coordenador de 
curso e o contexto dos processos formativos, auxiliando, também, 
na compreensão dos resultados dos estudantes no Enade.377 

Ainda que se faça alusão entre o ENC e o ENADE, a natureza destes 

instrumentos fundamentam as diferenças entre eles. O ENADE, sendo um exame 

de amplitude nacional, emprega o entendimento de desempenho e não vincula 

automaticamente os resultados à qualidade do curso. Sua concepção é de um 

instrumento de avaliação com o objetivo de diagnosticar, periodicamente, as 

habilidades acadêmicas e as competências profissionais que os estudantes 

demonstram, de forma articulada com suas percepções em relação à instituição e 

ao curso.  

Mas há diferenças essenciais. É um grande equívoco, considerar o 
ENADE o substituto do Provão, como muitas vezes se divulga. 
Apesar de guardarem semelhanças operacionais, os dois exames 
pertencem a paradigmas diferentes. Portanto, se fundam em 

 
377 BRASIL. Portaria Normativa nº 840, de 24 de agosto de 2018. Art. 41. 
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conceitos distintos, têm objetivos diferentes, requerem atos 
distintos de avaliação e produzem diferentes efeitos.378 

Os conceitos de desempenho dos estudantes são individualizados, 

cabendo ao INEP a comunicação exclusiva com cada estudante, de forma que não 

são tornados públicos nominalmente. Os resultados que se tornam públicos para 

toda a comunidade são obtidos por meio de conceitos compostos pelos demais 

instrumentos agregados ao processo. 

O ENADE propõe-se a ser um instrumento educativo, global e 
formativo, e tem a intenção de avaliar a efetividade científica e 
social dos cursos, e de compreender os dinamismos e as 
tendências das áreas, coerentemente articulado com os outros 
instrumentos de avaliação. Em síntese, esse Exame visa um 
acompanhamento longitudinal das ações pedagógicas, articulando 
aspectos gerais e comuns de cada área e curso, e uma análise 
sobre a evolução dos processos educativos no que diz respeito à 
formação cidadã/profissional dos estudantes, ou seja, pretende 
avaliar o conhecimento agregado pelos alunos no decorrer do 
curso.379 

Todavia, a proposta do ENADE importa em verificar as competências 

e habilidades, assim como sua evolução entre as duas inserções realizadas no 

mesmo público, no primeiro e no último ano. Desta forma, tem a pretensão de ser 

um instrumento que contribua para o processo de aprendizagem, agregando as 

competências profissionais e a abordagem de temas transversais de forma 

relevante para a formação geral. Porém, ainda que este processo enriqueça o 

sistema de avaliação agregando-lhe elementos de reflexão, propicia a subjetividade 

aumentando as dificuldades de análise.380 

Entretanto, como um instrumento que visa avaliar desempenho de 

estudantes, promove resultados que evidenciam a qualidade dos cursos 

apresentando-se como ferramenta estratégica na promoção de melhorias 

 
378 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação e transformações de educação superior brasileira (1995- 

2009): do provão aos Sinaes. Revista Avaliação, v. 15, n. 1, p.195-224, 2010 p.212. 

379 DAVOK, Delsi Fries; BROTTI, Maria Gorete. Panorama da Avaliação da Educação Superior 
no Brasil.   IV Colóquio Internacional sobre gestão Universitária na América do Sul.  Florianópolis, 
2004. p.8. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/35663/Delsi%20Fries%20Davok%20-
%20panorama.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em 28 de setembro de 2021. 

380 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação e transformações de educação superior brasileira (1995- 
2009): do provão aos Sinaes. Revista Avaliação, v. 15, n. 1, p.195-224, 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/35663/Delsi%20Fries%20Davok%20-%20panorama.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/35663/Delsi%20Fries%20Davok%20-%20panorama.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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institucionais de forma voluntária ou impulsionada pelo sistema de avaliação. 

Evidentemente, todo o conteúdo é alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs), sendo igual para todas as instituições de ensino, possibilitando a 

parametrização do aprendizado de forma global. Desta forma, os resultados do 

ENADE, aliados às respostas do Questionário do Estudante, são insumos para o 

cálculo dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior.381 

Na compreensão de que o SINAES estabelece a avaliação da 

educação superior regulando diretamente os cursos e instituições, os indicadores 

de qualidade se constituem como base e fundamento do processo de avaliação 

externa (institucional e de cursos) e regulação do sistema de ensino superior. 

Todavia, os insumos que geram os indicadores de qualidade da educação superior 

podem revelar pouca evidência desta plausível qualidade na prática. A 

complexidade deste processo de avaliação e representação de qualidade da 

educação superior brasileira será abordado no capítulo a seguir. 

  

 
381 BRASIL, Ministério da Educação. Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 

Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-
educacionais/enade. Acesso em 28 de setembro de 2021. 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/enade
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Capítulo 4  

 

INDICADORES DE QUALIDADE INSTITUCIONAL E 

CONVERGÊNCIA REGULATÓRIA 

A avaliação da educação superior transformou-se num referencial 

para a condução dos sistemas educacionais fundamentando a promoção de 

políticas públicas que potencializam ações na busca de qualidade de ensino para 

o setor. Nessa perspectiva, as políticas públicas nacionais definem a avaliação 

institucionalizada deste setor como referencial básico e norteador para a regulação 

e a supervisão de cursos e instituições de ensino superior, que se configuram como 

instrumentos que potencializam a responsabilidade do controle da qualidade pelo 

Estado. 

Nesta concepção, é fundamental que a regulamentação da educação 

superior se efetive com evidências fundamentadas na articulação entre as ações 

do processo de avaliação planejado e implementado pelo governo de forma que a 

regulação esteja alinhada à regulamentação do setor e das instituições de ensino 

superior brasileira, visando coerência entre as políticas públicas deste segmento. 

4.1 INDICATIVOS DE QUALIDADE INSTITUCIONAL DO SINAES 

A ampliação de instituições de ensino superior conduziu à criação do 

sistema de avaliação de ensino superior e, por sua vez, o estabelecimento de 

indicadores de qualidade que possibilitam uma avaliação da qualidade deste nível 

de ensino. Estes indicadores passaram por modificações, sobretudo no seu cálculo, 

no curso de sua implementação, em 2004, até os dias atuais.  

Os conceitos e indicadores de qualidade no cenário da educação 

superior surgem a partir da Lei nº 10.861 de 2004, que instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), como política pública em favor da 

efetivação de diretrizes de qualidade deste segmento, empreendendo ainda, a 

garantia de qualidade de forma a promover o disposto na legislação educacional 
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brasileira. No sistema de avaliação da educação superior brasileira a qualidade das 

instituições de ensino superior, expressa em conceito ou indicadores, retrata a 

responsabilidade institucional com a manutenção ou melhoria contínua da 

qualidade dos seus serviços e dos cursos por elas ofertados, constituindo-se em 

elementos de extrema relevância para o controle das condições de oferta de cursos 

superiores. 

Desta forma, o desempenho das instituições de ensino superior é 

evidenciado por indicadores de qualidade e conceito institucional que foram 

estruturados a partir da Lei do SINAES, posteriormente ratificados no Decreto nº 

9.235 de 2017 e Portaria Normativa MEC nº 840, com instrumentalização definida 

na Portaria INEP nº 515 de 2018. 

Na perspectiva da qualidade como um conjunto de atributos inerente 

à instituição de forma articulada com seu propósito, as ações governamentais em 

atenção às expectativas preceituadas na legislação educacional estruturadas nas 

funções de avaliação, regulação e supervisão estão interligadas, adotando o 

processo de avaliação como referencial, de forma que os resultados dos processos 

avaliativos exibem o desempenho das instituições gerando resultados satisfatórios 

ou não, a partir de indicadores e conceitos de qualidade estabelecidos e 

fundamentados nas avaliações propostas pelo SINAES. 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) produz 

insumos fundamentais para o cálculo dos Indicadores de Qualidade da Educação 

Superior, tais como o Conceito ENADE; o Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observado e Esperado (IDD), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC).382  

Os Indicadores de Qualidade da Educação Superior são 
importantes instrumentos de avaliação da educação superior 
brasileira. Expressos em escala contínua e em cinco níveis, têm 

 
382 BRASIL, Ministério da Educação. Portaria nº 515, de 14 de junho de 2018. Art. 2º. Disponível 

em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/25808072/do1-
2018-06-15-portaria-n-515-de-14-de-junho-de-2018-25807995. Acesso em 20 de janeiro de 2022. 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/25808072/do1-2018-06-15-portaria-n-515-de-14-de-junho-de-2018-25807995
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/25808072/do1-2018-06-15-portaria-n-515-de-14-de-junho-de-2018-25807995
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relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, que determina as 
áreas de avaliação e os cursos a elas vinculados.383 

O Conceito ENADE, por sua vez, representa a avaliação do curso a 

partir dos resultados obtidos pelo desempenho dos estudantes. O Indicador de 

Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) mede o valor 

agregado pelo curso no desenvolvimento dos estudantes concluintes, tendo como 

ponto de partida o Enem e de chegada o ENADE. O Conceito Preliminar de Cursos 

estabelece, em uma única medida, diferentes aspectos dos cursos de graduação, 

desde o desempenho dos estudantes, os valores agregados pelo processo 

formativo oferecido pelo curso, infraestrutura, corpo docente e a percepção dos 

estudantes sobre a oferta. O Índice Geral de Cursos (IGC) estabelece uma média 

ponderada a partir das notas do CPC e das notas de avaliações dos cursos de 

programas de pós-graduação stricto sensu, estes, atribuídos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).384 

Os indicadores de qualidade são considerados de grande relevância 

no processo de regulação e na ampliação da qualidade da educação superior 

brasileira, todavia, foram não previstos originalmente na Lei do SINAES. Com o 

objetivo de operacionalizar este processo, no mesmo ano que foram estabelecidos 

os indicadores de qualidade, foram instituídos o Conceito Preliminar de Curso 

(CPC), pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008 e o Índice Geral de 

Curso (IGC), pela Portaria Normativa nº 12, de 05 de setembro do mesmo ano. 

O IGC é um indicador de qualidade de instituições de educação 

superior disposto como sinônimo de qualidade geral da instituição e, de certa forma, 

tendenciando seu uso para a promoção de ranking entre as instituições, de forma 

diversa de seu objetivo que fomentar a melhoria do desempenho dos cursos 

institucionais, assim como, sua adequação às Diretrizes Curriculares de cada 

curso. Entretanto, ainda que tenha se convertido num instrumento de marketing da 

 
383 BRASIL, Ministério da Educação. Indicadores de Qualidade da Educação Superior. Disponível 

em: https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-
indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior. Acesso em 28 de setembro de 
2021. 

384 BRASIL, Ministério da Educação. Indicadores de Qualidade da Educação Superior. 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/indicadores-de-qualidade-da-educacao-superior
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educação superior brasileira, é um indicador que possibilita o mapeamento 

situacional da qualidade das instituições de forma ampla e globalizada. 

Com a mesma finalidade, o Conceito Institucional – CI é outro 

indicador de qualidade proposto pelo SINAES ligado ao processo de avaliação 

institucional externa, promovido pelo Ministério da Educação, que objetiva verificar 

se a instituição oferece as condições necessárias ao seu funcionamento e a oferta 

de seus cursos. O instrumento instituído para este processo aborda questões 

diversas dos parâmetros que envolvem o IGC, dentre elas, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional; a gestão institucional; as políticas de pessoal e de 

ensino de graduação, pós-graduação e extensão. O desempenho da instituição 

nesta avaliação é essencial para o processo de credenciamento e 

recredenciamento institucional, contudo, de forma semelhante ao que ocorre com 

o IGC, o CI também se converteu num indicador de marketing institucional por 

representar a qualidade do desempenho de cursos e programas institucionais. 

4.1.1 O Índice Geral De Cursos (IGC) como Indicador de Qualidade 
Institucional  

O universo da educação superior se converteu numa arena complexa 

para a concretude da responsabilidade legal atribuída ao Estado de inspeção e  

monitoramento da qualidade de ensino, sobretudo num cenário que se reconfigurou 

nas últimas décadas com expressiva expansão de oferta via liberalização de 

serviços educacionais à gestão da iniciativa privada, atendendo aos interesses 

governamentais que converteu o ensino superior num instrumento de produção de 

conhecimentos necessários ao sucesso do desenvolvimento econômico.  

Desse modo, os processos de avaliação propostos pelo SINAES 

constituem-se em ações intervencionistas que se configuram em instrumentos de 

regulação das instituições de ensino superior, de forma que, os indicadores de 

qualidade que resultam deste processo expressam a performance de cada 

instituição, sobretudo, o indicador de qualidade institucional, o Índice Geral de 

Cursos – IGC. Instituído pela Portaria Normativa 12, de 05 de setembro de 2008, é 

considerado pelo Ministério da Educação um indicador de qualidade institucional e 

serve de referencial para a sociedade e para os que buscam por cursos superiores. 



183 
 

De acordo com o IEP, o IGC sintetiza num único indicador a qualidade de todos os 

cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino, 

ademais, o IGC é referencial orientador do processo de avaliação institucional 

externa, realizado in loco por avaliadores.385 

A Portaria que estabelece o IGC consolida informações relativas aos 

cursos de graduação e pós-graduação disponibilizadas nos cadastros de cursos, 

no censo da educação superior, nas avaliações oficiais viabilizadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP e pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Apresentado em valores 

contínuos que variam de 0 a 500, transformados em conceitos que vão na faixa de 

1(um) a 5(cinco), considera insatisfatório o conceito preliminar inferior a 3(três) 

insatisfatório.386 

Os indicadores de qualidade da educação superior são constituídos 

com base nos resultados do Exame Nacional de Cursos – ENADE e demais 

insumos coletados pelo Ministério da Educação, segundo metodologia própria 

aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

O IGC é calculado anualmente, 

Art. 2º O IGC será calculado com base nas seguintes informações: 

I - média ponderada dos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC) 
[...] sendo a ponderação determinada pelo número de matrículas 
em cada um dos cursos de graduação correspondentes; 

II - média ponderada das notas dos programas de pós-graduação, 
obtidas a partir da conversão dos conceitos fixados pela CAPES, 
sendo a ponderação baseada no número de matrículas em cada 
um dos cursos ou programas de pós-graduação stricto sensu 
correspondentes. 

§ 1º A ponderação levará em conta a distribuição dos alunos da IES 
entre os diferentes níveis de ensino (graduação, mestrado e 
doutorado).  

 
385 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES e dá outras providências. § 2º, Art. 3º.. 

386 BRASIL, Ministério da Educação. Portaria Normativa nº 12, de 5 de setembro de 2008. Art. 1º. 
Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
. Acesso em 20 de janeiro de 2022.  

https://download.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
https://download.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
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§ 2º Nas instituições sem cursos ou programas de pós-graduação 
avaliados pela CAPES, o IGC será calculado na forma do inciso I.387 

 A média ponderada estabelecida no preceito legal refere-se aos 

últimos Conceitos Preliminares dos Cursos oferecidos pela instituição e que foram 

avaliados no ano de cálculo do IGC e nos dois anos anteriores, de forma que 

quando o índice é divulgado corresponde a um período de três anos cobrindo uma 

análise completa de todas as áreas que envolvem a prova do ENADE dos anos 

referenciados. Da mesma forma, é estabelecida a média dos conceitos de 

avaliação trienal dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

notadamente, de acordo com metodologia própria e escala compatível e ponderada 

definida para o processo. 

No entendimento de que o IGC representa uma medida de qualidade 

institucional no processo de avaliação, a estratégia do Ministério da Educação para 

a garantia de qualidade da educação superior está fortemente fundamentada numa 

das etapas do processo de avaliação do SINAES, o desempenho dos estudantes 

por meio do ENADE, cujos resultados são consumidos para compor o índice 

institucional. Deste modo, é necessária uma abordagem deste processo para que 

se compreenda os parâmetros utilizados para o cálculo dos indicadores de 

qualidade da educação superior, sobretudo, o IGC.  

O ENADE revela o desempenho dos cursos de graduação visto que 

avalia os estudantes concluintes, medindo o nível de aprendizado. Atendendo ao 

ciclo avaliativo proposto pelo SINAES e aos parâmetros de sua organização, as 

avaliações ocorrem anualmente por subdivisão em áreas pré-estabelecidas. Por se 

tratar de um componente curricular obrigatório, se configurou num instrumento 

integrante da política de fiscalização da qualidade do ensino superior brasileiro.  

Originalmente, o ENADE foi proposto com o objetivo de avaliar o 

conhecimento de alunos concluintes em relação às diretrizes curriculares e aos 

 
387 BRASIL, Ministério da Educação. Portaria Normativa nº 12, de 5 de setembro de 2008. Art. 2º. 

Disponível em: 
https://download.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
. Acesso em 20 de janeiro de 2022. 

https://download.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
https://download.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2008/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
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Projetos Pedagógicos dos Cursos, bem como identificar situações externas ao 

conhecimento, habilidades e competências essenciais para a formação na visão do 

estudante. Deste modo, os instrumentos da avaliação do ENADE se constituem em 

prova, questionário de percepção da prova, questionário socioeconômico de 

estudantes e questionário de gestão de curso, entretanto, o mais expressivo do 

processo é a prova cujo conteúdo aborda os conhecimentos gerais e específicos 

relativos ao curso. Os resultados deste processo são expressos nos níveis de 1 a 

5, sendo os níveis 4 e 5 considerados de alta performance e os níveis 1 e 2 são de 

baixa performance e o nível 3 é considerado o mínimo aceitável.  

Contudo, os resultados do ENADE têm expressiva relação com a 

regulação, constituindo-se em referencial básico dos processos regulatórios da 

educação superior, de forma que, a expedição de atos à margem da proposta do 

SINAES converte o ENADE num essencial instrumento de avaliação das 

instituições de ensino superior por meio de seus cursos que produzem insumos 

para o IGC. Tendo em conta que o IGC depende estreitamente da média dos 

Conceitos Preliminares dos Cursos – CPC, é considerável a compreensão desta 

composição para que o entendimento possa transcender a simplificação de um 

rótulo gerado pelo valor do conceito do IGC, cuja divulgação tendencia o processo 

de marketing e ranking no setor no ensino superior.  

Considerando que o CPC é composto pelas notas do ENADE, do IDD, 

das informações de infraestrutura, instalações e recursos didáticos, coletados pelo 

questionário do estudante, bem como, informações de docentes de cada curso, 

sobretudo numa análise da titulação e de tempo de dedicação à instituição, é 

refutável a simplificação em um único indicador que representa a qualidade 

institucional, estendendo este entendimento a todos os cursos superiores ofertados 

na instituição integrando, inclusive, cursos que não estejam contemplados no ciclo 

avaliativo do ENADE. 

Não se pode perder de vista o objetivo original do sistema de 

avaliação brasileiro, sobretudo, na percepção de que a divulgação dos Indicadores 

de Qualidade tem ocupado eminentes espaços na mídia em todo o território 

nacional, recebendo o ENADE importância demasiada no processo avaliativo 
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governamental, de forma a desviar o foco da proposta inicial do sistema. Este 

cenário motiva um alerta para o reducionismo que está se configurando o sistema 

de avaliação na denotação da qualidade institucional. 

Conforme preceitua Dias Sobrinho, 

A avaliação da educação superior brasileira, em razão das recentes 
medidas do INEP, está deixando de ser uma produção de 
significados, questionamento sobre a pertinência e a relevância 
científica e social da formação e dos conhecimentos, e passando a 
reduzir-se à medida e ao controle. Assim sendo, a educação (em 
sentido pleno) se reduz a ensino, os processos formativos se 
anulam ante os resultados quantificáveis, a valoração dá lugar a 
exames que medem desempenhos estudantis, estes servem de 
informação básica aos índices, que se transformam em 
classificações e rankings e representam numericamente a 
“qualidade” dos cursos e das instituições.388 

Neste entendimento, a avaliação institucional prevista como ponto 

central do SINAES torna-se suplementar enquanto o ENADE e o estudante 

tornaram-se as principais fontes de informação para a composição de um índice 

que passa a expressar a qualidade das instituições. É importante observar que 

neste contexto, a avaliação institucional interna, conduzida pela instituição e 

retratada de forma tão contundente na proposição do sistema, esmorece.  

Esta prática do processo avaliativo abstrai os objetivos originais do 

SINAES, enquanto os destaques são direcionados para ações de controle, 

hierarquia, comparação e ranqueamento como se a avaliação fosse isenta de 

valores e interesses e os índices que representam a qualidade pudessem dar conta 

da complexidade deste fenômeno educacional.389 

Dias Sobrinho prescreve ainda que, 

A nova fórmula de qualidade resulta da combinação de 3 
indicadores: o desempenho do estudante no exame nacional, mais 
o IDD (Índice de Diferença de Desempenho) e o índice de insumos. 
Assim, a qualidade medida objetivamente é o produto estatístico 
dessas informações do estudante: seu desempenho numa prova, a 

 
388 DIAS SOBRINHO, José. Qualidade, Avaliação: do SINAES a índices. Avaliação, Campinas; 

Sorocaba, v. 13, n. 3, p. 817-825, nov. 2008.  

389 DIAS SOBRINHO, José. Qualidade, Avaliação: do SINAES a índices. Avaliação, Campinas; 
Sorocaba, v. 13, n. 3, p. 817-825, nov. 2008. 
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diferença entre o primeiro e o último exame e a sua opinião sobre 
plano de curso e condições de infraestrutura. Toda a 
responsabilidade cabe ao estudante; a qualidade final depende do 
seu desempenho em exame e de sua opinião, independente da 
área profissional e de estudos, dos compromissos e idiossincrasias, 
da capacidade de discernimento e de tantas outras variáveis que 
dificilmente podem avalizar essa metodologia como adequada e 
suficiente para determinar com precisão, rigor e justiça as escalas 
de qualidade de uma instituição ou de um curso.390 

Ora, no entendimento de que o IGC representa a performance 

institucional significa dizer que um único indicador certifica a qualidade e confere 

confiança recomendando todos os cursos de graduação e pós-graduação 

vinculados àquela instituição. Observa-se que a amplitude de publicidade deste 

índice é fomentada pelo entendimento de que seu valor representa a medida de 

qualidade da educação entregue pela instituição. 

Bittencourt; Casartelli e Rodrigues participam do entendimento de                                 

que “a grande repercussão da divulgação do IGC pela imprensa transformou este 

indicador num poderoso e polêmico instrumento de marketing institucional e de 

formação de opinião pública”.391 

Barreyro preconiza que os indicadores de qualidade, sobretudo o IGC, 

não evidencia um modelo de avaliação em transformação e em movimento, pelo 

contrário, parecem aproximar dos rankings das avaliações mercadológicas e 

simplificações midiáticas, com visibilidade publicitária e distante de uma avaliação 

da qualidade.392 Este entendimento não considera as especificidades institucionais 

da avaliação inicialmente previstas pelo sistema. 

 
390 DIAS SOBRINHO, José. Qualidade, Avaliação: do SINAES a índices. Avaliação, Campinas; 

Sorocaba, v. 13, n. 3, p. 817-825, nov. 2008. 

391 BITTENCOURT, Hélio Radke; CASARTELLI, Alam de Oliveira; RODRIGUES, Alziro César de 
Morais. Sobre o índice geral de cursos (IGC). Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 14, n. 3, 
p. 667-682, nov. 2009. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/aval/a/YXprdnRXspPSt7jKYWY5vVy/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 25 
de abril de 2022. 

392 BARREYRO, Gladys Beatriz. De exames, rankings e mídia. Avaliação, Campinas; Sorocaba, 
v. 13, n. 3, p. 863-868, nov. 2008. p.867. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/aval/a/qXYXfm3tM5YrVFDRYQDxXhN/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 
24 de abril de 2022.  

https://www.scielo.br/j/aval/a/YXprdnRXspPSt7jKYWY5vVy/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/aval/a/qXYXfm3tM5YrVFDRYQDxXhN/?format=pdf&lang=pt
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Observa-se que o IGC, por exemplo, surge para possibilitar rankings 

das instituições de ensino superior, dado que seu fundamento esteja em alguns 

dados de alguns cursos avaliados. Vale registrar ainda que a construção das 

ponderações para a sumarização de seu conceito não se mostra inocente e 

tampouco neutra. 

4.1.2 O Conceito Institucional (CI) como indicador de Qualidade 

O Conceito Institucional (CI) é um indicador de qualidade integrante 

do processo avaliativo do SINAES, resultado de uma avaliação externa in loco feita 

por especialistas e promovida pelo Ministério da Educação. Toda instituição de 

ensino superior é obrigatoriamente submetida a esta avaliação, cujo resultado se 

configura num parâmetro fundamental para os processos de credenciamento e 

recredenciamento institucional. 

Este processo de avaliação considera uma série de atributos da 

instituição que serão avaliados a partir de um instrumento com indicadores 

específicos que analisam o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a gestão 

acadêmica, as políticas de pessoal, as políticas para o ensino graduação, pós-

graduação, pesquisa extensão e irão gerar uma nota que varia numa escala de 1 a 

5, sendo 1 e 2 conceitos insatisfatórios e, de 3 a 5, a avaliação é positiva e a 

instituição é classificada como satisfatória no quesito qualidade. 

Este processo se alicerça na natureza da avaliação formativa, que 

deve privilegiar a condição diagnóstica e reflexiva, identificando situações que 

podem ou devem ser aperfeiçoados na instituição, da mesma forma, como 

identificar seus pontos de excelência acadêmica. Desta forma, o resultado desta 

avaliação deve produzir uma série de encaminhamentos, tais como, 

recomendações e indicações de ações que possam melhorar aspectos para os 

alinhamentos institucionais.393  

Dentre os processos de avaliação estabelecidos pelos SINAES, a 

avaliação institucional externa merece destaque pela reverberação de seus 

 
393 BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: 

diretrizes e instrumento. Brasília, 2006. p. 13.  
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resultados, sobretudo, numa função qualitativa. É importante considerar a 

amplitude dos indicadores do instrumento de avaliação institucional utilizado para 

constatar as condições da instituição, de maneira global, de forma que seu objetivo 

é proporcionar melhoria em todos os segmentos avaliados. 

Segundo Reis,  

[...] a avaliação é um mecanismo que permite o diagnóstico, o 
aperfeiçoamento e o (re)planejamento institucional. Permite ainda 
a leitura da situação da IES, no que se refere aos procedimentos 
pedagógicos e administrativos.394 

A avaliação institucional na concepção inicial do SINAES tem por 

objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação considerando 

diferentes dimensões institucionais. Tais dimensões foram expressas no art. 3º da 

Lei do SINAES, compreendendo a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional; a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; a 

responsabilidade social da instituição; a comunicação com a sociedade; as políticas 

de pessoal; a organização e gestão da instituição; a infraestrutura física; o 

planejamento e a avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes; a 

sustentabilidade financeira.395  

Neste sentido, o instrumento inicial esteve organizado nestas 10 (dez) 

dimensões descritas na Lei e, a partir no novo instrumento de avaliação externa, 

instituído em 2014, tais dimensões foram agrupadas por afinidade em 5 (cinco) 

eixos, cada um deles com respectivos indicadores de avaliação e critérios de 

verificação. 

É inequívoco o entendimento de que as avaliações externas do 

SINAES oferecem informações importantes da oferta de educação superior e seus 

resultados servem de insumos para os processos regulatórios e, tecnicamente, 

processos avaliativos no campo educacional gira em torno do acompanhamento da 

qualidade de ensino. Todavia, assim como o IGC sumariza a qualidade institucional 

 
394 REIS, Fábio José Garcia dos. Perspectivas da Gestão Universitária. Taubaté: Cabral Editora 

e Livraria Universitária, 2003. p.49. 

395 BRASIL. Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.  Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. § 1º Art. 3º.. 
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em um único indicador, o CI se mostra nos mesmos moldes a partir de uma 

avaliação instrumentalizada. 

Retomando a proposta original do SINAES, é notório que a avaliação 

institucional alicerça este sistema e as dimensões constituídas revelam que os 

componentes destas avaliações identificam características da instituição e de sua 

realidade institucional contribuindo para a tomada de decisão no âmbito da gestão, 

no caso da avaliação interna e, subsidiando a instituição no preparo das avaliações 

externas. Assim, é contestável que o resultado de uma avaliação externa 

institucional instrumentalizada seja acolhido como um indicador de qualidade, 

atendendo uma política de avaliação institucionalizada para evidenciar a qualidade 

de ensino requerida na legislação educacional. 

Segundo Sawicki e Pagliarin, a avaliação deve ser um instrumento 

para a promoção de melhorias na educação, de forma que nada resolve avaliar e 

divulgar o resultado da avaliação sem analisar e traçar estratégias de melhoria para 

a educação.396 

É importante destacar que, assim como o IGC, o resultado do 

processo de avaliação externa institucional não deveria ser utilizado pelas 

instituições como pauta de ações mercadológicas para a oferta de cursos de 

educação superior, bem como a utilização deste indicador como expressão de 

qualidade de todas as suas ofertas. Vale ainda reiterar que o objetivo principal da 

avaliação da educação superior é assegurar a qualidade de ensino e os processos 

e instrumentos desta avaliação devem proporcionar bases sólidas para que a 

educação superior atinja patamares mais altos de qualidade. Seu emprego de 

forma deturpada reflete de forma negativa para o sistema e demonstra a redução 

do papel do Estado neste cenário. 

A Avaliação Institucional Externa realizada por comissões designadas 

pelo INEP é um dos processos implementados que possibilitam a 

 
396 SAWICKI, Simone Salete; PAGLIARIN, Lidiane Limana Puiati. Gestão escolar e avaliação em 

larga escala: realidades, possibilidades e desafios. Regae-Revista de Gestão e Avaliação 
Educacional, v. 7, n. 15, p. 25-39, 2018. p. 5. Disponível em: 
https://periodicos.ufsm.br/regae/article/view/32461/pdf. Acesso em 27 de abril de 2022. 

https://periodicos.ufsm.br/regae/article/view/32461/pdf
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operacionalização do SINAES, sobretudo, nos que regulam as instituições de 

ensino superior quanto a sua criação e subsistência que, obrigatoriamente se 

submetem para o credenciamento inicial e, periodicamente, para os processos 

avaliativos de recredenciamento institucional. 

O processo de avaliação externa institucional in loco, devidamente 

instruído pelo Ministério da Educação, é subsidiado por instrumento de avaliação 

organizado com indicadores e objetos de análise que devem ser observados pela 

comissão de avaliadores, de forma a seguirem somente os aspectos estabelecidos 

nos respectivos indicadores. O núcleo desta avaliação se constitui de bases de 

informações qualitativas e quantitativas:397 

[...] com a aprovação da Lei do Sinaes, a avaliação da educação 
superior brasileira adquire, pela primeira vez, um caráter sistêmico, 
integrando os espaços, os momentos e os diferentes instrumentos 
de avaliação e de informação em torno de uma concepção global 
única.398 

 

O Instrumento de Avaliação Institucional Externa (IAIE) é a ferramenta 

que fornece os indicadores de análise deste processo. Alinhado à concepção do 

SINAES, deve ser utilizado, obrigatoriamente, na verificação dos dados e situações 

apresentadas pela instituição, dado que seus indicadores são pontuados segundo 

uma referência pré-estabelecida com o intuito de reduzir a subjetividade do 

avaliador e estabelecer padrões para a avaliação.399 Nesta concepção, é gerado 

um conceito final deste processo de avaliação, o denominado CI, resultado dos 

conceitos atribuídos os eixos que exploram as dimensões avaliadas.  

O instrumento contempla as 10 dimensões determinadas pelo art. 
3º da Lei do SINAES (a missão e o plano de desenvolvimento 
institucional (PDI); a política para o ensino, a pesquisa, a pós-
graduação e a extensão; a responsabilidade social da instituição; a 
comunicação com a sociedade; as políticas de pessoal; a 
organização e gestão da instituição; a infraestrutura física; o 
planejamento e a avaliação; as políticas de atendimento aos 

 
397 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. INEP, 2014. 

p. 2. 

398 BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: 
diretrizes e instrumento. Brasília, 2006. p. 7.  

399 BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: 
diretrizes e instrumento. Brasília, 2006. p. 14. 
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estudantes; a sustentabilidade financeira) agrupadas por afinidade 
em cinco eixos, com indicadores que apresentam elementos de 
avaliação e os respectivos critérios para sua análise e 
verificação.400 

 

Na concepção de que a avaliação se constituiu em instrumento de 

política educacional que objetiva a consolidação da qualidade, da participação e da 

ética da educação superior, de modo que respeite as diferentes identidades 

institucionais, o núcleo da Avaliação Externa constitui-se de bases de informação 

quantitativas e qualitativas. As bases quantitativas são constituídas por 

informações coletadas na instituição, com dados referentes à infraestrutura e 

recursos humanos. As bases qualitativas são estruturadas a partir dos dados 

coletados na base quantitativa e da análise e comparação destes a partir da 

observação entre o que a instituição se propõe a cumprir e a sua capacidade para 

tal. É nesta base que se insere a interação dos avaliadores externos no contexto 

avaliado.401 

É na dimensão qualitativa que os movimentos institucionais são 

observados e analisados na direção das referências de qualidade estabelecidas 

nas dimensões do SINAES.  

A avaliação qualitativa desenvolve-se a partir de indicadores que 
objetivam compreender e analisar a qualidade dos processos e 
práticas vivenciados, em uma perspectiva dinâmica e auto-
referenciada.402 

Os indicadores do IAIE expressam os aspectos quantitativos e 

qualitativos que possibilitam obter evidências que caracterizam a realizada 

institucional, desta forma, é importante explorar os Eixos e Indicadores distribuídos 

no IAIE, de forma a articular estes com as dimensões da avaliação institucional 

proposta na Lei do SINAES para que se contemple a finalidade deste processo, 

 
400 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. INEP, 2014. 

p. 9. 

401 BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: 
diretrizes e instrumento. Brasília, 2006. p. 16. 

402 BRASIL. Ministério da Educação. Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: 
diretrizes e instrumento. Brasília, 2006. p. 16. 
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considerando que cada indicador deste instrumento avalia, predominantemente, 

um objeto de análise. 

O primeiro Eixo do IAIE observa o Planejamento e a Avaliação 

Institucional delineado na oitava dimensão do SINAES. Este eixo avalia a evolução 

institucional a partir dos movimentos de planejamento e avaliação institucional, com 

distinta visibilidade para o processo de autoavaliação, seja na forma análise 

projetual quando se trata de ações de credenciamento institucional ou de uma 

análise mais ampla do processo nos movimentos de recredenciamento. Nos 

processos de recredenciamento institucional, a autoavaliação é observada numa 

visão de atenção às necessidades institucionais, sobretudo de ponderar esta ação 

como um instrumento de gestão com vistas à melhoria institucional.   

Os Indicadores do IAIE pertinentes ao Eixo 1 observam os 

documentos institucionais, de forma ampla e geral, compreendendo o Relato 

Institucional, os resultados (conceitos) das avaliações externas e as ações 

institucionais para o desenvolvimento e a divulgação dos processos avaliativos, 

sejam internos ou externos com toda a comunidade acadêmica. 

Considerando que cada indicador possui os critérios e referenciais 

mínimo e máximo que assinala a qualidade institucional, a análise externa deve 

expressar a coerência do planejamento institucional, sobretudo, em relação à 

eficácia da autoavaliação por meio de evidências nos documentos institucionais. É 

oportuno ponderar que a observação e análise dos indicadores não está livre da 

visão de mundo e experiência do sujeito avaliador. 

O segundo Eixo do IAIE traz indicadores para analisar o 

Desenvolvimento Institucional a partir da missão, objetivos, metas e valores 

institucionais expressos no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Este eixo 

contempla as dimensões um e três da Lei do SINAES que evidenciam a Missão e 

o Plano de Desenvolvimento Institucional, considerando as metas e as ações 

institucionais previstas no PDI e a Responsabilidade Social da Instituição, 

especialmente sua contribuição para a inclusão e o desenvolvimento econômico e 

social, bem como seu envolvimento nas questões ambientais, artísticas e culturais. 
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Os indicadores estabelecidos para este eixo apoiam-se nos dados 

registrados no PDI e sua coerência com as evidências a serem observadas no que 

tange ao planejamento didático-instrucional e as políticas de ensino de graduação, 

de pós-graduação, de pesquisa ou iniciação científica, de inovação tecnológica e 

de desenvolvimento artístico e cultural, de meio ambiente e as ações afirmativas 

de defesa e promoção dos direitos humanos, de igualdade étnico-racial e as 

políticas institucionais para oferta de cursos na modalidade a distância.403 

É notória a aplicabilidade correspondente de alguns indicadores deste 

eixo ao tipo de organização acadêmica, conforme orientação inserida no próprio 

indicador do IAIE, de forma que os indicadores não aplicáveis ao tipo de 

organização são excluídos do cálculo que gera o conceito desta avaliação. Todavia, 

a manutenção desta coerência é discutível em indicadores que serão abordados 

mais adiante. 

No eixo três do IAIE estão agrupadas três dimensões do SINAES e 

são contempladas as políticas acadêmicas que englobam, de forma mais precisa, 

as políticas para o ensino, pesquisa e extensão (dimensão 2); a comunicação com 

a sociedade (dimensão 4) e a política de atendimento aos discentes (dimensão 9). 

Na concepção de que a avaliação institucional externa concerne nas 

políticas institucionais fundamentada na análise global de fatores e processos e sua 

convergência com a missão da instituição, o eixo 3 fundamenta-se na articulação 

da política de graduação e pós-graduação que estimule inovações e melhorias da 

qualidade, com destinação de recursos para projetos, bolsas de iniciação científica, 

tais como, carga-horária, infraestrutura com ambientes apropriados.404 Assim 

sendo, é oportuno registrar a não aplicabilidade de alguns dos indicadores deste 

eixo para organizações acadêmicas diversa de universidade, de modo que, além 

da subjetividade fulgurada neste processo, é discutível a isonomia. Ora, se o 

resultado desta avaliação é consumido pelas instituições como sinônimo de 

 
403 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. INEP, 2014. 

p.15-16. 

404 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. INEP, 2014. 
p.18-20. 2 
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qualidade institucional, não há que se equiparar conceitos obtidos por 

universidades e outras organizações acadêmicas como as faculdades e centros 

universitários. 

Outro indicador deste eixo avalia a consistência e praticabilidade das 

propostas de comunicação com a comunidade interna e externa, constituindo-se 

como parâmetro para a identificação e solução de problemas.  Ainda neste 

seguimento, são analisadas as políticas definidas de atenção e acompanhamento 

dos estudantes. 

O eixo quatro do IAIE integra as Políticas de Gestão institucional, 

tendo como foco as políticas de pessoal (dimensão 5) e de organização e gestão 

da instituição (dimensão 6), incluindo indicadores para análise do planejamento e 

de sustentabilidade financeira da instituição (dimensão 10). Os indicadores deste 

eixo explicitam elementos que possam evidenciar a titulação do corpo docente e a 

política de capacitação ou de formação continuada de professores, tutores e 

funcionários técnico-administrativo da instituição, com o objetivo de assegurar a 

promoção de participações em eventos científicos, artísticos ou culturais, bem 

como, em cursos de desenvolvimento pessoal e qualificação acadêmica, tais como, 

programas de cursos stricto sensu.405 

Os indicadores que evidenciam a gestão institucional neste eixo 

consideram a política de participação da comunidade acadêmica, interna e externa, 

nos órgãos gestores e colegiados e, no que tange à análise da sustentabilidade 

financeira, são observadas o planejamento financeiro com base nas fontes de 

recursos e no orçamento previsto e executado, bem como, o alinhamento com o 

PDI.  

No último eixo do IAIE, eixo cinco, verificam-se a infraestrutura física 

da instituição para coletar as evidências das condições disponibilizadas para o 

desenvolvimento de suas atividades (dimensão 7). Os indicadores deste eixo 

abordam os espaços administrativos, salas de aula, auditórios, sala de professores, 

 
405 BRASIL. Ministério da Educação. Instrumento de Avaliação Institucional Externa. INEP, 2014. 

p.23-24.  
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espaços para atendimento da comunidade acadêmica, laboratórios de forma geral, 

áreas comuns, bibliotecas, recursos e instalações tecnológicas, dentre outros.  

Cabe observar que uma avaliação constituída por instrumento 

baseado em indicadores requer a atribuição de valores que revelam grande 

variabilidade na sua aplicação. O IAIE apresenta indicadores numa abordagem 

quantitativa e outros que se inserem numa abordagem qualitativa, entretanto, em 

ambas as situações se revelam ampla carga de subjetividade. No paradigma de 

uma avaliação que expressa o nível de qualidade de uma instituição e, ao 

considerar que seu resultado tem se tornado um elemento de promoção da imagem 

institucional, é de extrema relevância a concepção destes indicadores, dado que se 

revelam de forma incongruente com a usabilidade de seus resultados.  

A avaliação institucional externa foi concebida com objetivo diverso 

do associado nas últimas décadas, sobretudo com o uso da sumarização de seu 

resultado. Assim, é refutável que o resultado de um processo avaliativo que se 

baseia num conceito gerado por indicadores de eficiência contestável tenha se 

convertido em políticas de premiação numa visão orientadora para consumidores 

ou clientes, na acepção de uma qualidade de ensino adequada aos padrões 

governamentais exigidos, portanto, incapaz de expressar a qualidade do produto 

associado ao conceito gerado. 

Ao que parece, o CI não mostra e representa apenas questões 

estratégicas, de planejamento, de processos e infraestrutura da instituição, mas 

parece atender propostas diferentes das estabelecidas na concepção do SINAES, 

de forma que, além de este conceito não trazer a resposta para a garantia da 

qualidade de ensino preconizada na norma constitucional, vai na direção dos 

imperativos de sobrevivência das instituições de ensino, com foco nas estratégias 

de marketing e no consumidor agregando valores à venda de cursos. 

Ademais, as limitações e entraves apresentados demonstram a 

conversão em gabaritos disponibilizados para avaliar instituições de ensino 

superior de natureza diferenciada. 
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4.2 AVALIAÇÃO REGULATÓRIA 

É questionável atribuir o significado de qualidade da educação 

superior com base nos resultados dos processos institucionais avaliativos do 

SINAES descritos anteriormente, sobretudo quando surgem num cenário de 

reformas educacionais limitando e empobrecendo as discussões sobre a avaliação, 

às quais foram vinculadas à bandeira de melhoria da qualidade da educação a partir 

de ações intervencionistas do Estado, no papel de Estado Avaliador. 

É controverso que as avaliações que sumarizam os processos 

avaliativos em conceitos ou indicadores referenciam a qualidade do ensino de uma 

instituição. O proveito do uso desalinhado e de forma equivocada associando a 

estes resultados serviços e ofertas que nem sequer são evidenciadas no processo 

avaliativo geram críticas ao modelo. Por outro lado, a concepção original dos 

processos avaliativos, que compreendem o IGC e o CI, pode ser considerada de 

natureza regulatória, ou seja, avaliações instituídas com o propósito de garantir o 

preceito constitucional da qualidade, numa configuração de ação regulatória na 

condução do Estado. 

A mostra de que os conceitos divulgados à população, supostamente 

como indicativos de qualidade, não expressam a real realidade dos cursos, gerando 

desinformação e desorientação do grande público”406. Um determinado conceito 

institucional não significa qualidade dos cursos da instituição como é divulgado, da 

mesma forma, um conceito inferior ao desejado não quer significar que os cursos 

daquela instituição são de má-qualidade. Os intervalos das avaliações e a 

diversidade de instituições correlacionados com os indicadores genéricos para 

atender estas variantes não podem ser dispostos nas mesmas condições, de forma 

que cada instituição se caracteriza de maneira particular. 

[...] a adoção de políticas de premiação e punição de instituições 
com base em conceitos gerados por um instrumento e por uma 

 
406 BRASIL, Ministério da Educação. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da 

concepção à regulamentação.4 ed., ampl. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, 2007. p.67.  
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metodologia deficientes e, portanto, incapazes de expressar com 
confiabilidade a qualidade dos cursos.407 

Por outro lado, ainda que os resultados das avaliações estabelecidas 

estão sujeitos à interpretação pelos sujeitos que participam do processo, acredita-

se que a política de avaliação da educação superior oferece diretrizes para as 

ações de regulamentação do setor. 

O sistema de avaliação, sobretudo o SINAES, se constituiu num 

mecanismo que pondera a atuação do Estado no cenário da educação superior na 

contemporaneidade, pois trata-se de demonstrar seu controle por meio da 

intervenção. Todavia, a centralidade outorgada à avaliação denota a lógica 

neoliberal imperante dada a parcialidade do Estado em suprir ensino superior de 

forma inclusiva. 

No fundamento do Estado mínimo que delega mais atribuições à 

iniciativa privada, as avaliações institucionais ganharam força e as iniciativas de 

rankeiamento com os melhores e piores resultados impacta na visão institucional, 

sobretudo na desvalorização das instituições denominadas universidades. Tal 

consequência revela a importância de readequação dos conceitos que direcionam 

para a qualidade da educação.  

A avaliação das instituições de ensino superior precisa subsidiar a 

regulamentação deste setor e não dar foco a um resultado sumarizado que ambas 

as modalidades aplicadas sugerem. Não basta a divulgação dos resultados, é 

preciso analisar os resultados para traçar estratégias e ações que poderão 

contribuir para a melhoria da educação. Os resultados da avaliação precisam ser 

empregados de forma positiva para o todo, sendo fundamento para a definição de 

políticas e regulamentação, de forma focalizar o favorecimento apenas das 

instituições. Ressalta-se que a regulamentação baseada nos conceitos e índices 

destes processos podem constituir instrumento na contramão da qualidade da 

educação. 

 
407 BRASIL, Ministério da Educação. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da 

concepção à regulamentação. p.67-68. 
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É controverso quando a qualidade institucional é compreendida e 

sumarizada pelos conceitos do CI e IGC, sobretudo, quando os resultados são 

consumidos para assentir qualidade da educação de uma massa de cursos que 

sequer foram objeto do processo. Na concepção do Estado neoliberal, a retirada 

parcial de suas responsabilidades e o incentivo à competitividade imposta pelo 

mercado modifica o papel do Estado, agora dotado de controle gerencial da 

qualidade da educação superior, cuja medida está fundamentada no padrão 

nacional de qualidade definida por tais indicadores. 

A avaliação nesta perspectiva pode ser observada no texto da 

constituinte, ao instituir condicionantes para oferta da educação à iniciativa privada 

e, dentre elas, temos a “autorização e avaliação da qualidade pelo Poder Público.408 

O papel avaliador do Estado emergido na década de 1980, por meio das políticas 

educacionais instituídas de forma a redistribuir suas funções para o controle da 

qualidade ofertada por instituições não estatais, revela a necessária relação da 

avaliação com a regulação. Este entendimento está em consonância com as ações 

públicas que se orientam pelos resultados das avaliações promovidas no setor, 

identificando potencialmente as instituições possíveis de serem beneficiárias por 

recursos do Estado.  

Desta forma, o Estado tem abandonado progressivamente seu papel 

de provedor de serviço público com a educação superior para desempenhar o papel 

de regulador neste cenário de mercado educacional, e a avaliação para fins de 

regulamentação se efetiva em razão da massificação da oferta de educação 

superior pela iniciativa privada e a diversificação das instituições. Este panorama 

reforma o conceito e modelos de instituições de ensino superior e seu 

relacionamento com o Estado. 

Conforme preceitua Demarchi409, esta realidade vem confirmar uma 

nova relação entre educação superior e o desenvolvimento econômico, onde a 

 
408 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Portal do Senado Federal: 

Legislação. Brasília. Inciso II, art. 209. 

409 DEMARCHI, Clovis. Direito e Educação: A regulação da Educação Superior no contexto 
transnacional. 2012. p.206. Tese de Doutorado em Ciência Jurídica. Programa de pós-graduação 
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educação superior tem o papel de prover a qualificação de mão de obra para 

atender a necessidade diversificada do mercado, atendendo orientações da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), de forma a se estabelecer uma relação 

de consumo entre a educação e as empresas.   

Essa nova relação incorpora outros elementos à função do Estado 

neste cenário de expansão do sistema, sobretudo o papel de avaliador da qualidade 

das instituições de ensino privada atrelado a regulação, tornando-se uma ação 

fundamental do Poder Público e um requisito obrigatório para o funcionamento de 

instituições de ensino superior privadas. 

Notadamente a questão da qualidade foi o fato gerador das 

discussões sobre um processo de avaliação institucional e os marcos legais sobre 

o tema começaram a partir da Constituição Federal de 1988, seguindo da Lei nº 

9.131 de 1995, que criou o Conselho Nacional de Educação estabelecendo suas 

atribuições normativas e deliberativas junto ao Ministério da Educação para fins de 

assegurar a participação democrática no processo de garantia da qualidade da 

educação superior.410 

Este novo perfil da educação superior brasileira que diversificou as 

características das instituições e justificou a implementação das políticas de 

avaliação e suas nuances revelam as redefinições no papel do Estado, sobretudo, 

nas políticas sociais para o setor privado por intervenção de avaliação em processo 

denominado regulatório, que se tornou requisito para funcionamento e manutenção 

de instituições de ensino superior.411 

Do ponto de vista do Estado, o resultado das avaliações externas ou 

a composição de indicadores vinculados a processos regulatórios institucionais se 

tornaram medida de controle gerencial para justificar o preceito constitucional, 

todavia, é discutível que os conceitos resultantes destes processos possam ser 

 
stricto sensu em Ciência Jurídica – PPCJ. Curso de Doutorado em Ciência Jurídica. Universidade 
do Vale do Itajaí. 

410 BRASIL. Lei nº. 9.131, de 24 de novembro de 1995.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9131.htm. Acesso em 27 de junho de 2022.  

411 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 209.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9131.htm
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relacionados à regulamentação para a qualidade do setor num cenário de 

competição acirrada que revelam descrença entre qualidade e os resultados 

apresentados. 

[...] o Estado reforçado o seu poder de regulação e retomado o 
controle central (nomeadamente sobre o currículo escolar), a 
avaliação tenha, de forma congruente, sido acionada como suporte 
de processos de responsabilização ou de prestação de 
contas relacionados com os resultados educacionais e 
acadêmicos, passando estes a ser mais importantes do que 
os processos pedagógicos (que teriam implicado outras formas de 
avaliação).412 

A perspectiva estatal de instituir a avaliação com caráter regulatório 

reforça a gestão gerencial do aparelho do Poder Público, notadamente 

fundamentado na eficiência e eficácia do setor, e a descentralização do sistema de 

educação superior, serviço originalmente imputado à União. 

4.3 A ESTRUTURA REGULATÓRIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

A concepção de regulação na educação superior brasileira supera o 

entendimento da regulação do setor econômico, pois além de suprir lacunas de 

mercado, incorpora o controle da qualidade por meio de políticas públicas e de 

regulamentação e fomentos, sobretudo, para determinados segmentos de 

instituições de ensino. 

O Ministério da Educação é o órgão que representa o Poder Público 

no processo de regulação da educação superior brasileira. Os fluxos dos processos 

regulatórios envolvem uma estrutura organizacional que evidenciam o papel do 

Estado e suas atribuições constitucionalmente estabelecidas para fiscalização da 

garantia do padrão de qualidade do setor, pautadas em políticas públicas 

regulatórias com o objetivo de concretizar os deveres assim atribuídos. 

 
412 AFONSO, Almerindo Janela. Estado, mercado, comunidades e avaliação: esboço para uma 

rearticulação crítica. Educação e Sociedade, ano. 20, nº 69, Dezembro, 1999.p.148. Disponível 
em: https://www.scielo.br/j/es/a/PzG4WMcRBwdbvnSkrDKfF8J/?lang=pt&format=pdf.  

https://www.scielo.br/j/es/a/PzG4WMcRBwdbvnSkrDKfF8J/?lang=pt&format=pdf
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A regulação da educação superior brasileira segue o disposto no 

Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro e 2017413, que estabelece os procedimentos 

regulatórios e as competências para as funções de regulação, avaliação e 

supervisão, complementadas por um conjunto de Portarias aplicadas ao contexto. 

Desta forma, unindo-se a legislação educacional brasileira, eminentemente os 

preceitos dispostos na Constituição e da LBD, o Decreto nº 9.237 disciplina o 

exercício das funções de regulação, supervisão das instituições de educação 

superior e dos cursos superiores do sistema federal de ensino, de modo que outros 

sistemas de não estão subordinados a este instrumento, sobretudo, os sistemas 

públicos não federais.  

Confirmando o dispositivo constitucional, o § 1º do art. 1º do Decreto 

prescreve a regulação da educação superior por meio de atos autorizativos de 

funcionamento de instituições e de cursos superiores de graduação414 a fim de 

promover a igualdade de condições de acesso e garantir o padrão de qualidade 

das instituições e dos cursos de forma a promover a coexistência de instituições 

públicas e privadas neste setor.415 Cabe destacar que todas as instituições de 

ensino superior estão subordinadas às exigências deste documento para seu 

funcionamento, considerando do ato autorizativo às regras regulatórias para a 

continuidade de suas atividades. Todavia, instituições privadas enquadram-se no 

conceito de ato autorizativo de credenciamento e instituições públicas federais ao 

ato de criação legal. 

As atividades de supervisão e avaliação também são fundamentadas 

pelo encargo constitucional da qualidade e sua efetividade se formalizam por ações 

de intervenção do Poder Público por meio de seus Órgãos Federais de Educação 

 
413 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm. Acesso em 01 de 
julho de 2022. 

414 Os Atos Autorizativos requeridos para o funcionamento de Instituições de Ensino Superior 
previstos na Constituição e na legislação correlata são indispensáveis para o setor privado, não 
sendo aplicáveis a setor público que tem previsão de criação por outra forma legal. 

415 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior. § 1º do art. 1º 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm. 
Acesso em 01 de julho de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm
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Superior, ainda que possam ser exercidas em cooperação com os sistemas de 

ensino estaduais, distritais e municipais.416 

Neste contexto, observa-se que a regulação da educação superior do 

sistema federal de ensino evidencia-se, fundamentalmente, para atender um 

cenário de desfecho da expansão da educação superior, sobretudo, na iniciativa 

privada. É também neste contexto que a LDB acresceu os requisitos do 

autofinanciamento das instituições privadas, manifestando assim o novo papel 

desempenhado pelo Estado, o de regulador417, evidenciado nos atos normativos 

que regulamentam o setor. 

O projeto de reforma universitária em curso ganharia corpo [...] 
envolvendo questões como a qualidade dos cursos, a necessidade 
de diversidade e diferenciação do sistema, a resolução dos 
consistentes problemas envolvendo recursos, o aprimoramento dos 
mecanismos de regulação sobre a expansão dos sistemas e o peso 
do setor privado no seu conjunto.418 

Os movimentos que conduziram as reformas educacionais 

empreenderam a remodelação da estrutura estatal para atender as metas traçadas 

no Plano Nacional da Educação, estratégia alinhada à legislação educacional com 

vistas ao fortalecimento do sistema de avaliação da educação superior e as ações 

de cunho regulatório. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) compõe a estrutura 

nacional da regulação da educação superior, com atribuições normativas e 

deliberativas de assessoramento ao representante do poder público nesta esfera e 

competência para formular e avaliar a política nacional da educação, zelando pela 

 
416 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior. § 4º do art. 1º. 

417 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 9º.. 

418 PASSONE, Eric Ferdinando Canai; MACHADO, Marcos. Política pública de regulação da 
educação superior brasileira: análise documental do decreto 9.235/2017. Revista Estudos 
Aplicados em Educação. v.6. n. 1. p.244. São Paulo: 2021  Disponível em: 
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/download/7715/3408/26240
#:~:text=Extrai%2Dse%20da%20normatiza%C3%A7%C3%A3o%20da,indiv%C3%ADduo%20pe
rante%20os%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos. Acesso em 08 de julho de 2022. 

https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/download/7715/3408/26240#:~:text=Extrai%2Dse%20da%20normatiza%C3%A7%C3%A3o%20da,indiv%C3%ADduo%20perante%20os%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/download/7715/3408/26240#:~:text=Extrai%2Dse%20da%20normatiza%C3%A7%C3%A3o%20da,indiv%C3%ADduo%20perante%20os%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos
https://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_estudos_aplicados/article/download/7715/3408/26240#:~:text=Extrai%2Dse%20da%20normatiza%C3%A7%C3%A3o%20da,indiv%C3%ADduo%20perante%20os%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos


204 
 

qualidade do ensino e pelo cumprimento da legislação educacional, assegurando 

participação democrática.419 

O Ministro da Educação é a autoridade máxima da regulação da 

educação superior brasileira no sistema federal de ensino com competência para 

homologar pareceres do CNE em pedidos de credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento institucional, homologar propostas de atos normativos 

aprovados pelo CNE e deliberações da CONAES, bem como aprovar os 

instrumentos de avaliação elaborados pelo Inep e expedir normas e instruções para 

a execução de leis, decretos e regulamentos.420 

Na estrutura do Ministério da Educação, destaca-se a Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) com funções de 

planejamento e coordenação do processo de formulação de políticas e diretrizes 

para a educação superior alinhadas ao disposto no PNE e de deliberação nos 

processos regulatórios de cursos. Ademais, suas funções regulatórias lhe permitem 

estabelecer diretrizes (emissão de atos regulatórios) e lhe conferem competências 

para supervisionar a qualidade das instituições de ensino superior do sistema 

federal.421 Neste âmbito, a SERES atua no monitoramento contínuo dos níveis de 

qualidade das instituições de ensino, utilizando os resultados fornecidos dos 

processos de avaliação coordenados pelo INEP. 

No âmbito das funções de avaliação de instituições de ensino superior 

e cursos, evidencia-se a estrutura do INEP com competências para elaborar os 

instrumentos e realizar as avaliações dos processos regulatórios de instituições, 

cursos e do desempenho dos estudantes.  

 
419 BRASIL. Lei nº 9.131 de 24 de novembro de 1995. Portal da Planalto: Legislação. Brasília. 

Art.8º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9131.htm. Acesso em 09 de julho 
de 2022. 

420 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções 
de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior. Art. 4º.. 

421 BRASIL. Decreto nº 9.005 de 14 de março de 2017. Art. 28. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9005-14-marco-2017-784453-
publicacaooriginal-152126-pe.html. Acesso em 01 de julho de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9131.htm
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A estrutura disposta para assegurar a regulação da educação superior 

brasileira, ainda que possa de manifestar de forma minimalista, envolve a 

participação destes diferentes órgãos e suas estruturas com atribuições distintas 

no mesmo processo que impactam na celeridade processual e na percepção do 

processo como um todo. Ao observar as competências legais que preveem 

situações em que um órgão elabora as diretrizes para um segundo efetiva e um 

terceiro homologar e, ademais, as várias instâncias e procedimentos tornam o 

processo moroso, dificultando a repercussão para atender os objetivos regulatórios 

da educação superior. 

4.4 SINAES E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA GARANTIA DE PADRÃO 
DE QUALIDADE 

No entendimento de que a educação é um bem público e que a 

Constituição Federal de 1988 prescreve a qualidade como elemento fundamental 

para a implantação de políticas públicas alinhadas a esta concepção, os processos 

de avaliação da educação superior até então instituídos fundamentam-se 

puramente na qualidade deste setor. Dias Sobrinho preconiza que: 

Todas las reflexiones que siguen parten de una premisa 
fundamental: la educación es un bien público, derecho de todos, 
deber del Estado. Esta premisa afirma dos cosas importantes: a) no 
sólo todos tienen derecho a la educación, como también es un 
deber del Estado proveer a todos una educación de calidad; b) la 
educación no es un bien negociable, aunque pueda ser impartida 
también por actores privados. Al ser pública, la educación tiene que 
ser de calidad para todos. Por ello, son beneficiosos los 
mecanismos que cumplan con las funciones de promover y 
asegurar la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
de acuerdo con las demandas prioritarias de la sociedad. En tanto 
bien público, el aseguramiento de la calidad no puede 
transformarse en un interesante rubro de comercio, sino que es 
imprescindible que sea un instrumento de profundización de los 
valores democráticos, fortalecimiento de la soberanía nacional y la 
identidad nacional.422 

 

 
422 DIAS SOBRINHO, José. Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad 

latinoamericana y Caribe. In: GAZZOLA, Ana Lúcia; DIDRIKSSON, Axel. Editores. Tendencias 
de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Caracas: UNESCO-IESALC, 2008. 
p.89. p.87-112. 
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Desde os primeiros relatos da concepção da avaliação da educação 

superior, perpassam preocupações com o controle da qualidade, sobretudo, em 

razão do crescimento e da diversidade de instituições deste setor. No contexto 

atual, a denotação da qualidade do setor relaciona-se intimamente com os 

resultados do processo de avaliação estabelecido pelo SINAES, seja no âmbito de 

cursos ou institucional. No entanto, é importante que o processo de avaliação não 

aconteça de forma generalista sendo salutar considerar o contexto dos avaliados 

para não incorrer resultados de forma padronizada. Desta forma, é oportuno  

considerar o que preceitua o Dias Sobrinho: “En rigor, sólo se puede establecer que 

una institución es mejor que otra cuando son homólogas en sus fines, concordantes 

en su misión y se encuentran en un contexto similar”423. 

A combinação de processos regulatórios distintos estabelecidos para 

assegurar a garantia da qualidade das instituições de ensino superior brasileiras 

envolve a expedição formal na forma de atos autorizativos cumulados com a 

publicação de valores que expressam o nível de qualidade da instituição, de forma 

que, todas as instituições do sistema federal de ensino (públicas e privadas) 

necessitam de credenciamento para operar e recredenciamento periódico. Na 

mesma concepção se inserem os cursos de graduação que, nos limites da 

autonomia institucional, quando for o caso, demandam atos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento periodicamente, com publicidade 

dos conceitos destinados a mensurar o nível de qualidade dos cursos. 

Neste contexto, é imprescindível a compreensão da relação entre 

avaliação e regulação e, eventualmente, a supervisão na educação superior. 

Manifestamente, a avaliação é concebida como um processo distinto da regulação, 

todavia, se conectam quando os insumos do processo de avaliação servem de 

referencial para o processo de regulação. Desta forma, a avaliação e a regulação 

precisam ser consideradas frente às responsabilidades do Estado com a Educação 

Superior, considerando que: 

 
423 DIAS SOBRINHO, José. Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad 

latinoamericana y Caribe. In: GAZZOLA, Ana Lúcia; DIDRIKSSON, Axel. Editores. Tendencias 
de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. p.90-91. 



207 
 

[...] Uma não de confunde com a outra, são distintas e devem se 
complementar. A função de regulação, de responsabilidade do 
Estado, instaura procedimentos de controle e fiscalização para 
assegurar as condições de existência de um sistema de boa 
qualidade e necessariamente consolidado como um serviço 
público.424 

Não há que se discutir que a política de avaliação se instituiu de forma 

a favorecer a qualidade, para tanto, este processo requer definição de ações e 

encaminhamentos que assegurem a articulação dos resultados deste processo 

com ações e encaminhamentos que intervenham de forma alinhada a delinear 

regulamentações que possam, não somente normatizar o fluxo contínuo da 

expansão do setor, mas privilegiar condições e assegurar o cumprimento do 

princípio constitucional de garantia do padrão de qualidade. 

Todavia, o processo de avaliação do SINAES não pode se resumir à 

aferição de números que mensuram o nível de qualidade a partir dos padrões 

instituídos, cujos encaminhamentos regulatórios destinam-se, principalmente, a 

protocolos de compromisso aplicáveis a conceitos insatisfatórios que geram 

processos administrativos, podendo desencadear a supervisão e a expedição de 

atos normativos destinados a conceitos satisfatórios que contribuem, tão somente, 

para a expansão e promoção da educação superior, sobretudo para as instituições 

do setor privado. 

A obtenção de conceitos insatisfatórios nos procedimentos e nos 

indicadores dos instrumentos do processo de avaliação do SINAES ensejará na 

instauração de processos administrativos denominados de Protocolo de 

Compromisso, no caso de cursos e Termo de Saneamento de Deficiências, com 

base apenas no Índice Geral de Cursos (IGC), onde caberá à instituição indicar os 

encaminhamentos e metas por ela adotados para suprir as fragilidades detectadas 

no processo avaliativo. O prazo máximo para a instituição implantar as ações 

corretivas é de doze meses e, finalizado o prazo de cumprimento, a instituição será 

 
424 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação da educação superior, regulação e emancipação. 

Avaliação, Campinas, v. 8, n. 1, p. 31-47, mar. 2003b. p.38. Disponível em: 
https://periodicos.uniso.br/avaliacao/article/view/1221/1211. Acesso em 22 de setembro de 2022. 

https://periodicos.uniso.br/avaliacao/article/view/1221/1211
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submetida à avaliação externa para verificação do seu cumprimento e da 

superação das fragilidades detectadas.425 

A observação deste movimento denota incompatibilidade entre o 

processo inicial que resultou no conceito insatisfatório e desencadeou a instauração 

de procedimento administrativo com o processo final de avaliação in loco que visa 

verificar a melhoria estabelecida e a ausência das fragilidades detectadas. O IGC 

pode ser apresentado como exemplo prático desta incompatibilidade, pois sintetiza 

em único indicador o resultado de um processo avaliativo que mensura a qualidade 

de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado de uma instituição que, 

notadamente, é um processo distinto de uma avaliação externa institucional 

baseada num instrumento de avaliação que traz indicadores que possibilitarão 

avaliar situações diversas da instituição, sem adentrar a nenhuma especificidade 

de cursos que geraram o respectivo índice insatisfatório. Ou seja, há necessidade 

de se identificar coerência e articulação entre o processo avaliativo inicial e o final 

para que se possa falar em atingir a meta desejada. 

Encaminhamentos e procedimentos análogos são comumente 

observados nas avaliações de desempenho dos estudantes, de forma que ressoa 

a indagação da efetividade da política de avaliação brasileira para a garantia de 

padrão de qualidade, no entendimento de que é a avaliação, nos distintos 

processos do SINAES, que estabelece o nível de qualidade admissível ao interesse 

público. 

É indiscutível que a avaliação da educação superior seja concebida 

tão somente como processo que atribui valores, mas que organize e instaure ações 

que privilegiem o cumprimento dos princípios constitucionais e o cumprimento da 

finalidade pública. Neste entendimento, 

[...] que a avaliação tenha sempre uma intencionalidade educativa, 
devendo ser concebida e praticada como ação social formativa e 
construtiva, não como mero controle, fiscalização e hierarquização. 
A avaliação educativa não deve ter conotação mercadológica é 

 
425 BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Art. 53-55. Portal do Planalto: 

Legislação. Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/D9235.htm#:~:text=DECRETO%20N%C2%BA%209.235%2C%20DE%2015,
no%20sistema%20federal%20de%20ensino. Acesso em 22 de setembro de 2022. 
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competitiva, nem vinculação com financiamento e tampouco pode 
dar margem ao estabelecimento de rankings.426  

A efetividade do SINAES como política de avaliação da educação 

superior contemporânea para assegurar o princípio constitucional da garantia de 

padrão de qualidade precisa sustentar uma correlação mecânica entre os 

resultados dos processos avaliativos, de forma a considerá-los insumos para a 

definição de outras políticas públicas que visam a melhoria da qualidade. Os 

resultados dos processos avaliativos devem ir além da formulação de índices e 

conceitos que dão lugar aos rankings do setor, da mesma forma, devem promover 

ações de melhoria que extrapolem procedimentos administrativos que, tão 

somente, e de forma superficial, demonstram superação de deficiências, sem 

garantia da qualidade. 

É importante frisar que a qualidade de um processo educativo não 
pode ser aferida num único momento, nem tomada sob uma só 
medida, e que o próprio processo de mensuração que está sendo 
utilizado, também deve ser avaliado, pois o instrumento de 
avaliação não deve objetivar pressionar as IES de tal forma que 
elas se tornem mais um setor burocrático do que um centro de 
excelência acadêmica.427 

Ademais, o processo de avaliação precisa gerar insumos para uma 

política pública de regulamentação do setor com vistas à qualidade, para além das 

medidas que regularizam a expansão e, sobretudo, promover medidas que 

promovam a conformação da educação superior como bem público e social. A 

avaliação como instrumento de medição da qualidade preconizada precisa ser 

ponderada em função heterogeneidade das instituições constatadas no cenário 

nacional. A utilização de índices para representar o nível de qualidade é 

incompatível com a conjuntura e com a proposta inicial do SINAES. 

Em evidente situação, outro registro que denota a inconsistência da 

efetividade da política de avaliação da educação superior para a garantia de padrão 

 
426 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação da educação superior, regulação e emancipação. 

Avaliação, Campinas, v. 8, n. 1, p. 31-47, mar. 2003b. p.38. 

427 BOTELHO, Rodrigo Otávio; SANTOS, Adalto Barros dos; SOUZA, Paula Clarissa de; LIMA, 
Mauricio Andrade de. Apreciação crítica ao sistema nacional de avaliação da educação 
superior – SINAES. XIV Colóquio Internacional de Gestão Universitária. Florianópolis, 2014. p.3 
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/131787/2014-
163.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 27 de setembro de 2022. 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/131787/2014-163.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/131787/2014-163.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de qualidade é a prerrogativa de autonomia prescrita do Decreto 9.057 de 2017, 

para a criação de polos de apoio presencial sem a necessidade de aditamento ao 

ato institucional, ou seja, a criação de polos de apoio presencial fica condicionada 

ao cumprimento de parâmetros de acordo com os resultados da avaliação 

institucional do SINAES.428 

A Portaria Normativa do Ministério da Educação apresenta a 

regulamentação atinente a polos de educação a distância, prescrevendo os 

espaços físicos adequados e obrigatórios que devem ser mantidos pela instituição, 

que de forma minimalista, se assemelham a infraestrutura inicial de uma instituição 

de ensino superior, tais como, salas de aula ou auditório, laboratório de informática, 

laboratórios específicos presenciais e virtuais, sala de tutoria, ambiente para apoio 

técnico administrativo, acervo físico ou digital de bibliografias básicas e 

complementar, recursos de tecnologia de informação e comunicação, organização 

de conteúdos digitais, dentre outros. Apesar de apresentar toda a descrição desta 

infraestrutura, a regulamentação dispensa toda e qualquer avaliação externa 

substituindo o ato autorizativo ao resultado do IGC, ou seja, uma medida instruída 

com base na média ponderada das notas dos cursos da instituição (graduação e 

pós-graduação stricto sensu), numa escala que ostensiva anual que autoriza a 

criação de novos cinquenta (50) polos anuais para instituições com IGC 3, de cento 

e cinquenta (150) polos anuais para quem atingiu IGC 4 e, duzentos e cinquenta 

(250) polos anuais para IGC 5.429 

Ora, a flexibilização da modalidade de educação a distância poderá 

se equiparar à modalidade presencial, quando aplicadas metodologias que 

permitem combinar atividades em ambas as modalidades, de forma que, a criação 

de polos de educação a distância equipara-se ao ato regulatório que confere a 

permissão legal para ofertar cursos em determinada infraestrutura física. Associada 

 
428 BRASIL. Decreto nº 9.057 de 25 de maio de 2017. Art. 16. Portal do Planalto: Legislação. 

Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2017/decreto/d9057.htm Acesso em 22 de setembro de 2022. 

429 BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017. Art. 12. 
Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66441-pn-n11-
2017-regulamentacao-ead-republicada-pdf&category_slug=junho-2017-pdf&Itemid=30192. 
Acesso em 22 de setembro de 2022. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66441-pn-n11-2017-regulamentacao-ead-republicada-pdf&category_slug=junho-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=66441-pn-n11-2017-regulamentacao-ead-republicada-pdf&category_slug=junho-2017-pdf&Itemid=30192
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às prerrogativas de autonomia para a criação de cursos, pode-se afirmar que os 

resultados do processo de avaliação da educação superior pelo SINAES fomentam 

a expansão da educação a distância em larga escala sem qualquer ação 

interventiva do Estado. Ao considerar que a avaliação de processo de 

credenciamento institucional é baseada em instrumento que fornece indicadores de 

avaliação com vistas a averiguar os diferentes espaços físicos obrigatórios para 

uma instituição de ensino superior operar, é contestável que resultados 

sumarizados do IGC possam regulamentar situações diversa do que foi avaliado 

para a composição desta medida. 

Diante disto, observa-se que a proposta do SINAES para avaliar a 

educação superior não converge em ações e regulamentações que possam 

atender ao compromisso do Estado com o princípio constitucional da garantia de 

padrão de qualidade, sobretudo, não reúne direcionamentos que possam 

demonstrar o compromisso de uma política de educação superior voltada a 

qualidade do ensino. Assim, a centralidade confiada à avaliação no contexto da 

educação superior é motivo de questionamento quando associada à política 

adotada para a aferição da qualidade do setor. 

4.5 REGULAÇÃO OU EMANCIPAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR? 

As consequências do movimento expansionista da educação superior 

brasileira resultaram num contexto de diversidade e de complexidade de 

instituições de ensino superior, cabendo ao Estado brasileiro o papel de agente 

regulador, fiscalizador e interventor, partilhando responsabilidades pela prestação 

de serviços educacionais neste setor. Desta forma, o acompanhamento legal dos 

cursos e instituições de ensino superior pelo SINAES compreende a expedição de 

atos administrativos que denota a regularidade para a oferta e funcionamento, 

todavia, todos os processos de regulação estão diretamente vinculados ao poder 

público. 

Nesta compreensão, cabe ao poder público exercer sua função de 

controle da educação superior, fixar as normas de organização e funcionamento, 

bem como, verificar e assegurar o seu fiel cumprimento. Um processo de regulação 

prevê três dimensões: a normativa, a verificadora e a controladora e, na primeira 
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destas dimensões é que se estabelecem as condições gerais para o 

desenvolvimento das demais. Todavia, é no entendimento de que as dimensões de 

verificação e controle são insuficientes para garantir a qualidade das instituições de 

ensino superior que a regulação estabelece o relacionamento com a avaliação.430  

Nas últimas décadas, as acentuadas mudanças que ocorrem no 

cenário da educação superior brasileira expressam, a seu modo, políticas guiadas 

pelos efeitos da liberalização mercantil, dado que a educação superior passou a 

adequar-se para atender as demandas impostas pelo mercado e, o papel do Estado 

se reestrutura, ajustando-se a política educacional vinculada a estes processos.   

Frigotto preceitua a concepção neoliberalista que aparece no campo 

educacional no entendimento de que os conhecimentos necessários para uma boa 

colocação no mercado de trabalho potencializam o desenvolvimento econômico 

“não só, substitui a reflexão teórica pela afirmação de um catálogo de princípios e 

verdades irreversíveis de caráter doutrinário e, portanto, ideológico”431, desta 

forma, a educação superior brasileira passa a ser correlacionada ao 

desenvolvimento econômico numa visão de custo e benefício. 

Notadamente, há políticas públicas que evidenciam e justificam este 

movimento que impulsionam de forma perseverante a educação superior para um 

contexto emancipatório, considerando a realidade do cenário brasileiro. Cabe 

destacar as metas estabelecidas nos Planos Nacionais de Educação, marco 

fundamental para políticas públicas brasileiras das últimas décadas, fundamentado 

no direito à educação consagrado na Constituição Federal de 1988 e outros 

instrumentos legais, perpassa pela garantia de que todos os cidadãos tenham 

oportunidades de acesso à educação superior, no entanto, dotada da qualidade 

que propicie transformação do cidadão para que tenham capacidade de modificar 

 
430 MARTINS, Ricardo Claves de Rezende. Novos Encontros, Novas Sínteses. Avaliação e 

Regulação da Educação Superior: experiências e desafios. Revista FUNADESP. Brasília, 
2005.p.41. 

431 FRIGOTTO, Gaudêncio. As novas e velhas faces da crise do capital e o labirinto dos referenciais 
teóricos. In: CIAVATA, Maria; FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Teoria e educação no labirinto do 
capital. 2. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2014.p.74 



213 
 

positivamente a sociedade.432 As ações que propiciam o acesso à educação 

superior apresentam resultados satisfatório progressivamente, ainda que não se 

configure no setor público e sim na iniciativa privada, todavia, monitorar e avaliar 

os serviços prestados com vistas à garantia de padrão de qualidade perpassam às 

políticas adotadas para este fim. 

Dentre as metas elencadas para a educação superior no PNE 2014-

2024, a meta 12 apresenta os objetivos para a expansão do setor em nível de 

graduação,  

[...] elevando a taxa bruta de matrícula na educação superior para 
50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) 
das novas matrículas, no segmento público.433 

Todavia, o percentual de novas matrículas nos cursos de graduação 

está distante da meta de 40% (quarenta por cento) de expansão relativa ao 

segmento público, ainda que se considere a variação deste indicador nas diferentes 

regiões. As matrículas na modalidade de educação a distância, por exemplo, em 

todas as redes, mais do que quintuplicou nas últimas décadas e, esta expansão é 

registrada predominantemente no segmento privado. De forma geral, o crescimento 

das matrículas ocorreu mais acentuadamente o segmento privado.434 

Este cenário denota que a articulação da política de avaliação do 

SINAES e a regulação tem sido nebulosa, sobretudo, quanto a missão desta 

política para atender a qualidade da educação superior e a convergência em atos 

de regulação para direcionamentos que possam regulamentar para esta finalidade. 

A Lei do SINAES prescreve que os resultados dos processos de 

avaliação constituirão referencial básico dos processos de regulação da educação 

superior, neles compreendidos todos os atos institucionais e de cursos de 

 
432 BRASIL. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de base. Brasília, DF: INEP, 

2015.p.12 

433 BRASIL. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de base. Brasília, p.209 

434 BRASIL. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de base. p.222-223 
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graduação.435 No entanto, na prática, os resultados têm sido utilizados como 

referencial para a liberalidade de atos regulatórios que promovem expansão do 

setor e a ausência de qualquer intervenção que possa averiguar as condições e a 

qualidade do ambiente ofertado; são exemplos deste cenário a reprodução de polos 

de educação a distância numa escala ampliada e sem regulamentação com 

fundamento unicamente no IGC. Há que se considerar que, 

A construção das políticas públicas voltadas para o acesso à 
educação, no Brasil, traduz-se num caminho marcado por desafios, 
contradições, possibilidades e proposições, pertinentes ao 
movimento constante da sociedade contemporânea.436 

Essa forma de se conceber os resultados dos processos de avaliação 

acomodam a política de avaliação da educação superior num contexto diverso do 

propósito deste processo, sobremaneira, na condição de submissão em larga 

medida ao segmento privado de movimentos mercadológicos, mercantilizando a 

educação superior que, por sua vez, se revela numa suposta democratização de 

acesso na contramão do princípio constitucional da garantia de padrão de 

qualidade. 

Tais dados revelam uma expansão intensa e acelerada do ensino 
superior privado e acabam por validar a concepção de uma política 
educacional privatista, pautada na inserção do ensino superior no 
paradigma empresarial e no encolhimento do setor público. Esta 
lógica aproveita-se do potencial de exploração e lucratividade 
gerado pelos serviços educacionais, no sentido da ampliação e 
reprodução do capital, o que acaba por tornar direitos sociais, 
também, produtos mercantilizáveis.437 

A realidade deste movimento é extremamente paradoxal ao 

considerarmos que a democratização do acesso na educação superior implicaria 

na expansão do segmento público, de modo contrário do que se estabeleceu nas 

 
435 BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Art. 2º. Portal do Planalto: Legislação. Brasília. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm. Acesso 
em 27 de setembro de 2022. 

436 SANTOS, Gabrielle; FREITAS, Leana Oliveira. Ensino superior público brasileiro: acesso e 
permanência no contexto da expansão. Argumentum, Vitória (ES), v. 6, n.2, p. 182-200, jul./dez. 
2014.p.183. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/8188/6217. Acesso 
em 26 de setembro de 2022. 

437 SANTOS, Gabrielle; FREITAS, Leana Oliveira. Ensino superior público brasileiro: acesso e 
permanência no contexto da expansão. Argumentum, Vitória (ES), v. 6, n.2, p.185. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/8188/6217
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últimas décadas, para tanto, os programas de assistência estudantil têm se 

revelado como mediador deste processo. Do outro lado, a política de avaliação e 

regulação caminha na contramão da democratização do acesso, mas é 

reconhecida como tal. 

Ademais, é fundamental considerar que a construção de uma política 

educacional deve pautar-se nos interesses comuns da sociedade e deve ser 

regulada pelo poder público de forma imparcial. Sobretudo, as políticas públicas 

significam um conjunto de ações e decisões que envolvem o Estado e a sociedade 

objetivando satisfazer as necessidades sociais e o Bem Comum, sem estreitar 

laços com a lógica da rentabilidade econômica do segmento privado. 

As ações de regulação da educação superior brasileira se revelam 

como componente fundamental do movimento do segmento privado e, nas últimas 

décadas, a avaliação tem sido praticada como instrumento privilegiado de 

regulação, de forma que vem exercendo sua dimensão burocrática-legalista de 

controle, modelação, ajustamento e fiscalização. Ainda que as ações de regulação 

sejam entendidas, equivocadamente, como ações de avaliação, tem se 

evidenciado como parte essencial da agenda de modernização e privatização.438 

O dilema da qualidade da educação superior está associado às 

políticas implementadas que orientaram a flexibilização, sobretudo, a diversificação 

de instituições de ensino superior num contexto de expansão em que a chamada 

mundialização do capital predomina e se abrem as cancelas para a constituição de 

instituições de ensino superior com fins lucrativos, anulando as fronteiras entre o 

público e o privado. Segundo Siguissardi, tal fato decorre da 

[...] a ausência de um planejamento estratégico ou de um simples 
plano nacional de graduação a partir de adequado diagnóstico da 
realidade; plano que pudesse prever a expansão, com participação 
majoritária de matrículas no setor público e moderado crescimento 
no setor privado.439 

 
438 DIAS SOBRINHO, José. Avaliação da educação superior, regulação e emancipação. 

Avaliação, Campinas, v. 8, n. 1, p. 31-47, mar. 2003b. p.31-32. 

439 SIGUISSARDI, Valdemar. Educação superior no Brasil. Democratização ou massificação 
mercantil? Educ. Soc., Campinas, v. 36, nº. 133, p. 867-889, out-dez., 2015. p.869 Disponível em: 
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A política de expansão instituída para a educação a distância, com 

base na regulação da educação superior, tem contribuído, significativamente, para 

a ampliação de matrículas nesse nível de ensino. É notório considerar que a 

orientação do uso da modalidade a distância para a expansão e massificação da 

educação superior é encontrada não apenas em documentos nacionais, mas 

também naqueles elaborados por organismos internacionais.440 

  Nesta esteira, a regulação da educação superior brasileira tem 

instituído políticas que incentivam a modalidade da educação a distância em larga 

escala de forma a aumentar a cobertura do segmento privado num sistema de 

educação em massa, atendendo tão somente às políticas de expansão em 

detrimento do princípio constitucional de garantia de padrão de qualidade neste 

setor.  

No entendimento de que a massificação da educação superior se 

refere à expansão quantitativa denota a desigualdade diante da diversidade de 

instituições legalmente constituídas, sobretudo, na direção daquilo que deveria ser 

direcionado para um determinado grupo e que passa a ser, na mesma medida, 

destinado para muitos. As evidências desta massificação apontam para um 

crescimento notável em matrículas e produzem novos processos de fragmentação 

do campo institucional que implicam em estruturas à margem da fiscalização pelo 

poder público, por meio do instrumento privilegiado de regulação – a avaliação. 

Não se trata aqui de questionar a qualidade de modalidade de uma 

ou outra modalidade, a questão que se coloca como exemplo é a seguinte: é correto 

avaliar instituições com organização diversa (faculdade e universidade) e 

considerar a mesma medida de qualidade institucional? E, a partir desta medida, 

aplicar a política de expansão de forma igualitária? Considerando aqui que é 

majoritariamente nas instituições de ensino superior não universitárias que se 

 
file:///C:/Users/Jeane/Downloads/Educacao_Superior_no_Brasil_Democratizacao_ou_mass.pdf. 
Acesso em 27 de setembro de 2022. 

440 CASTRO, Alda Maria Duarte Araújo; ARAÚJO, Nataniel da Vera-Cruz Gonçalves. Educação 
Superior no Brasil e a utilização da Educação a Distância como estratégica de expansão e 
massificação. RBPAE – v.34, n.1, p.189-209, jan-abr 2018. p.195 Disponível em: 
https://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/80574/48884. Acesso em 27 de setembro de 
2022. 
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estabelece a política de expansão com base nos resultados do IGC. Cabe destacar 

que a regulamentação da educação superior é que associou os resultados do 

processo de avaliação neste contexto de desregulamentação, fenômeno que 

divorcia ações de expansão da regulação numa concessão de autonomia e 

flexibilização legal. 

Evidente que a expansão embasada em informações do IGC possa 

justificar sua efetivação no sentido de atender Metas do PNE, no entanto, é 

necessário refletir se o ritmo de crescimento possibilitado na educação superior é 

aderente às condições prescritas na carta constitucional para a livre oferta à 

iniciativa privada, quais sejam: o cumprimento das normas gerais da educação 

nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público.441   

Ainda neste entendimento, a LDB expressa que os atos autorizativos 

terão prazos limitados, dentre eles, destaca-se o credenciamento institucional 

agregando ao exemplo, o credenciamento de campus fora de sede que requer ato 

autorizativo com visita in loco para verificação das condições de oferta e que se 

assemelha demasiadamente a um polo de educação a distância. Ora, se de um 

lado, se requer a expedição de ato autorizativo, é, no mínimo, contraditório do outro 

lado a regulação permitir a implantação de infraestruturas que informam legalmente 

à sociedade a existência de local que indica uma instituição de ensino superior que 

sequer passou às vistas do poder público e tampouco passará por processo 

regulador periódico como indica a LDB.442 

Os mecanismos legais implantados com base no processo de 

avaliação são intrinsicamente ligados a regulação que, por sua vez, deve buscar 

uma educação de qualidade e para tanto faz-se necessário minimamente estar 

inserido nos atos regulatórios previstos na legislação educacional brasileira. E, 

nesse sentido, cabe ressaltar que o Estado tem o dever de fiscalizar e intervir para 

que este processo aconteça de forma a atender a legislação educacional brasileira 

 
441 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 209.  

442 BRASIL. Lei n° 9.3494/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Art. 46.  
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democraticamente e que a regulação da educação superior não seja 

descaracterizada para os moldes capitalistas. 

A educação à luz do termo “regulação” está associada à 
intervenção do Estado na condução das políticas públicas. Muitas 
das referências que são feitas ao papel regulador do Estado servem 
para demarcar as propostas de modernização da administração 
pública das práticas tradicionais de controle burocrático. O Estado 
além de proporcionar o aumento de instituições públicas, com todas 
as suas burocracias envolvidas, incentiva o crescimento das 
instituições privadas e adota um novo papel, o do Estado regulador 
e avaliador que define as grandes orientações e os alvos a atingir, 
ao mesmo tempo em que monta um sistema de monitoramento e 
de avaliação para saber se os resultados desejados foram, ou não, 
alcançados.443 

Neste contexto, Barroso prescreve que a regulação na educação está 

associada ao objetivo de consagrar, simbolicamente, um outro estatuto à 

intervenção do Estado nas políticas públicas, de forma que o papel do Estado 

demarca propostas de modernização da administração pública de práticas 

educacionais de controle de normas e regulamentos que seriam inerentes da 

intervenção estatal. O autor se refere à regulação como forma de flexibilizar na 

definição de processos e mais firme na avaliação da eficiência e eficácia dos 

resultados, todavia, na contramão da regulamentação e indiferente às questões da 

qualidade e eficácia dos resultados.444   

É no contexto deste debate que, na educação, se promovem, se 
discutem e se aplicam medidas políticas e administrativas que vão, 
em geral, no sentido de alterar os modos de regulação dos poderes 
públicos no sistema escolar (muitas vezes com recurso a 
dispositivos de mercado), ou de substituir esses poderes públicos 
por entidades privadas, em muitos dos domínios que constituíam, 
até aí, um campo privilegiado da intervenção do Estado.445 

 
443 ACIOLI, Maria de Fátima da Costa Lippo; JUCÁ, Mario Cesar. O impacto dos mecanismos 

reguladores no sistema avaliativo da educação superior brasileira. p.4. XII Coloquio 
Internacional de Gestión Universitaria, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/97650. Acesso em 22 ago. 2022. 
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445 BARROSO, João. O estado, a educação e a regulação das políticas públicas.  Educ. Soc., 
Campinas, vol. 26, n. 92, p. 725-751, Especial - Out. 2005. p.726. Disponível em:  
https://www.scielo.br/j/es/a/TVLjsSNcwyChwwYkxtGX7YD/?format=pdf&lang=pt. Acesso em 22 
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Neste segmento, a regulamentação é um caso particular da regulação 

com a finalidade de estabelecer regras representadas por atos administrativos 

expedidos pelos representantes do poder público. Entretanto, a regulação 

compreende não só a definição de regras que regulamentam o funcionamento do 

sistema, mas, “o seu ajustamento provocado pela diversidade de estratégias e 

ações dos vários atores, em função dessas mesmas regras”446. 

Deste modo, a avaliação é o instrumento privilegiado da regulação 

que ao desempenhar um papel fundamental no sentido de induzir ações para 

garantir, não somente a expansão, sobretudo numa escala que promove uma 

massificação do segmento privado, mas, focalizar na qualidade da educação 

superior brasileira. Considerando que a garantia de padrão de qualidade é um 

princípio constitucional “a implantação do SINAES, desde 2004, para a avaliação 

da educação superior deveria ter apresentado resultados qualitativos após os 

sistemáticos processos avaliativos e não apenas resultados quantitativos”447. 

  

 
446 ACIOLI, Maria de Fátima da Costa Lippo; JUCÁ, Mario Cesar. O impacto dos mecanismos 

reguladores no sistema avaliativo da educação superior brasileira. p.4. XII Colóquio 
Internacional de Gestión Universitaria, 2012. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/97650. Acesso em 22 ago. 2022. 
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Capítulo 5  

 

A CONJUNTURA DA REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

BRASILEIRA E POSSÍVEIS LIÇÕES DO CENÁRIO 

INTERNACIONAL 

Na concepção de que o SINAES é uma política pública de avaliação 

da educação superior brasileira com a finalidade de melhorar a qualidade e orientar 

a expansão de oferta, de forma que envolve todas as instituições de ensino 

superior, cursos e estudantes, pressupõe-se que os processos e procedimentos 

por ele instituídos precisam convergir com vistas a atender o princípio constitucional 

da garantia do padrão de qualidade como um dos objetivos da instituição desta 

política. 

A avaliação caracterizada como instrumento para fins regulatórios da 

educação superior precisa atender ao que foi estabelecido na norma permeando 

modos e instrumentos que correspondam ao objetivo proposto e, por conseguinte, 

deve ser adequada aos processos em que será aplicada para que, de fato, haja 

congruência do instrumento adotado com o objetivo de atender ao preceito 

constitucional. 

O capítulo final caracteriza a conjuntura da educação superior 

brasileira num cenário produzido pelo processo de avaliação do setor 

demonstrando o direcionamento da regulação da educação superior brasileira 

tendo como foco o princípio constitucional da garantia do padrão de qualidade. 

Nesta perspectiva, optou-se por uma imersão no Espaço Europeu de 

Educação Superior e no sistema de educação superior Coreia do Sul, considerando 

sociedades com trajetórias que possam se assemelhar com o cenário brasileiro, 

com o objetivo de identificar as políticas públicas adotadas e os processos 

instituídos que possam servir de influência para o incremento de melhorias das 

políticas públicas brasileiras para garantir o princípio constitucional da garantia do 

padrão de qualidade. 
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5.1 ESTADO REGULADOR E DESREGULAMENTAÇÃO 

Considerando que o modelo de Estado evolui juntamente com a 

sociedade, observa-se que os novos desafios que emergem para a concretização 

do direito a educação intentam a remodelação do Estado Social para o modelo de 

Estado Regulador, sobretudo na educação superior, uma função de natureza 

subsidiária que se estatuiu sob influência de ordem econômica incorporando 

propostas de afastar o Estado de atividades produtivas diretas. 

Bonavides prescreve que o “Estado Social significa intervencionismo, 

patronagem, paternalismo”448, de forma que sua intervenção na sociedade é 

acentuada e tem como objetivo garantir o bem-estar social, a igualdade, fornecendo 

bens e serviços à população. O século XX apresenta o Estado como um 

“componente essencial na definição do conteúdo dos direitos fundamentais 

mediante enraizamento do conceito de serviço público e da ampliação concreta do 

rol de direitos dos cidadãos449. 

É neste contexto que o Estado se vê impossibilitado de cumprir suas 

funções e de atender as crescentes demandas sociais, tornando-se necessário 

reorganizar sua função estratégica, transmitindo à iniciativa privada atividades até 

então exploradas pelo setor público. 

Ao assumir tantas funções, o Estado logo se vê impossibilitado de 
satisfazer as crescentes demandas sociais. A burocracia Estatal, 
lenta e pouco dinâmica, não consegue desenvolver com eficiência 
funções tipicamente privadas, como é o caso de atividades 
econômicas e prestação de serviços públicos.450 

O Estado Regulador surge sobre influência de ordem econômica num 

movimento de privatizações que transformou o contexto jurídico, social e 

econômico brasileiro, diante da necessidade de avaliar a subsistência da máquina 

pública num cenário que manifestava tantas necessidades sociais coletivas. A 
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Createspace Independent Pub, 2014. p.20. 
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regulação da educação superior brasileira se revela, fundamentalmente, na década 

de 1990, quando a regulação setorial “[...] é, sem dúvida, a mais representativa dos 

estudos de direito regulatório muito em virtude da coincidência de sua projeção em 

conjunto com as reformas estruturais do Estado brasileiro de meados da década 

de 1990”.451 Este movimento marca a atuação estatal para funções de fiscalização 

e controle, de forma a caracterizar ações indiretas. 

Especialmente, a concepção de Estado Regulador se relaciona 

intimamente com o desenvolvimento econômico conduzido por uma política forte 

em diversos setores e serviços da sociedade civil e, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, princípios básicos e correlacionados foram 

prescritos, possibilitando a descentralização político-administrativa na 

implementação de políticas públicas que transfiguram o conceito de serviço público, 

tensionado por interesses públicos e privados. Neste contexto, a “atuação das 

empresas privadas enquanto prestadoras de serviços públicos, contrasta com o 

interesse social cada vez mais eloquente no contexto atual de Democracia”452. E 

ainda,  

Desde a promulgação da Constituição de 1988 é reconhecida 
formalmente a possibilidade de o cidadão, pertencente a um nicho 
social, reclamar seus direitos. Com o surgimento de um Estado 
Regulador – que compartilha com a Sociedade a responsabilidade 
de promover a Revolução Social –, alguns deslindes foram 
transformados, notadamente na seara da prestação do serviço 
público.453 

Notadamente, num ambiente de regulação com fundamento 

constitucional implica afirmar que o Estado possui competências para exercer o 

controle das políticas públicas educacionais, tendo como pressuposto a gestão 

normativa da realidade regulada por meio de atos administrativos de 

 
451 ARANHA, Marcio Iorio. Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório. 
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regulamentação. No entendimento de que a regulação é a presença de regras de 

atuação administrativa pautadas no pressuposto de constante reconfiguração dos 

atos administrativos que regulamentam o setor para a finalidade de 

redirecionamento constante do comportamento das atividades submetidas a este 

processo, tendo por objetivo direcionar para os princípios constitucionais que o 

norteiam.454 

Desta forma, se a regulação do setor da educação superior no Brasil 

encaminhou-se para adoção da avaliação para contribuir para ampliar o controle 

do crescimento e, sobretudo, para a garantia do nível de qualidade, faz-se 

necessário que ações para expansão e garantia de padrão de qualidade seja por 

intermédio de disciplina normativa legal e por atos autorizativos pertinentes. 

É importante compreender que a regulação da educação superior 

agrega ao seu regramento às produções jurídicas do representante do poder 

público deste setor, especialmente o Ministério da Educação (MEC) e os órgãos a 

ele vinculados, como o Conselho Nacional de Educação (CNE), que elaboram 

regulamentações (resoluções, portarias e outros). E, no entendimento de que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado, se insere no interesse público 

que justifica sua regulação e o reconhecimento de necessária intervenção do 

Estado. 

Todavia, a preocupação com o crescimento da oferta se fundamenta 

pelo desencadeamento de uma multiplicação de instituições de ensino superior, 

ainda que representadas em polos de educação a distância, refletem uma 

preocupação em torno do sistema de avaliação, sobretudo na configuração dos 

indicadores de qualidade que tem embasado a regulamentação para a expansão 

com ausência de processos regulatórios, de forma que tendem a desencadear uma 

captura mercadológica com critérios, tão somente qualitativos deslocados das 

fundamentais necessidades sociais. 

 
454 ARANHA, Marcio Iorio. Manual de Direito Regulatório: Fundamentos de Direito Regulatório. 
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Se a regulação da educação superior tem por finalidade a garantia do 

padrão de qualidade, a flexibilização pautada apenas nos indicadores de qualidade 

importa num perigo ao sistema regulatório. Da mesma forma, se a autonomia 

institucional para cursos, sobretudo a ampliação desta autonomia para a 

modalidade de educação a distância, também representa uma condição de perigo, 

na perspectiva de que a regulação deve buscar a efetiva garantia de concretização 

dos preceitos da legislação educacional. 

Ao desempenhar seu papel de regulador, o Estado deve deliberar 

quem pode e quem não pode atuar no setor por meio da análise das condições e 

evidências apresentadas que atendam a regulamentação do setor e, para esta 

intervenção estatal, as regras precisam estar estabelecidas de forma congruente 

com as leis e normas educacionais. A ausência de regulamentação específica 

implica numa brecha que se expande na estrutura regulatória instituída para o setor, 

de forma, que se tornam privilegiadas pela desregulamentação. A consequência 

deste processo poderá implicar na incorporação de modalidades no setor que 

tenham suas bases fortalecidas pela lógica de mercado, do lucro, da oferta e da 

competição. 

Ainda que os exemplos apresentados possam representar um 

fragmento do setor, é necessário analisar e considerar as consequências da 

desregulamentação. Se a regulamentação se refere à atuação do Estado como 

agente regulador, no desenvolvimento e implementação de normas e regras para 

o setor, a desregulamentação é entendida como 

[...] a flexibilização da imposição de normas e regras, deixando que 
o setor opere com determinado grau de liberdade, permitindo que 
as organizações e instituições que atuam no setor (players) tenham 
total liberdade para desempenhas suas funções gerenciais básicas, 
e, possam independente da forma jurídica como são constituídas 
(com ou sem fim lucrativa), desenvolver e implementar estrutura e 
dinâmica própria [...].455 

 
455 SILVA JUNIOR, Annor da; SILVA, Priscilla de Oliveira Martins da. A desregulamentação e a 
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Importante considerar que um cenário que tende à 

desregulamentação pode possibilitar a abertura do setor com ampliação da oferta 

para qualquer tipo de organização institucional, incluindo instituições estrangeiras 

que obedeceriam a critérios e diretrizes mais flexíveis de organização e de 

funcionamento da educação superior brasileira.456 

Num momento inicial do movimento de expansão da educação 

superior, o papel regulador exercido pelo Estado brasileiro transformou a educação 

superior brasileira num dos setores mais regulamentados da sociedade, sobretudo 

na vigência do Decreto n. 5773, de 9 de maio de 2006, considerado um marco da 

regulação superior brasileira. Observa-se que os atos normativos publicados na 

segunda década no século XXI predispõe para um cenário de expansão descolada 

da regulamentação adotada até então, o que pode impactar de forma expressiva 

na garantia de padrão de qualidade como consequência da desregulamentação 

estabelecida. Percebe-se o esmorecimento da blindagem da educação superior 

brasileira diante da globalização, fenômeno mais abrangente da atualidade. 

É oportuno a observação registrada por Silva Junior e Silva de que 

hoje, no Brasil, diversos setores se encontram plenamente globalizados, tais como 

a indústria automobilística, o setor siderúrgico, o setor energético e as 

telecomunicações, como consequência da inserção brasileira na aldeia global, a 

partir da abertura da economia para o mercado internacional. Para tanto, todos 

estes setores passaram por um significativo processo de transformação 

institucional para se tornarem mais competitivas e mais atualizadas para concorrer 

com empresas estrangeiras num mercado local.457 

A educação superior brasileira foi um dos poucos setores que foi 
excluído desse complexo processo de interdependência global. 
Uma das principais explicações para essa exclusão está 
relacionada à regulamentação governamental que, ainda não 
permite que a concorrência internacional atinja esse setor. Em 
grande parte essa “blindagem” governamental, justifica-se pelos 
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valores institucionais que fizeram parte da história da educação 
superior brasileira.458 

Segundo Barroso, a realização de estudos comparados acerca dos 

modos de regulação estatal no contexto da educação superior tem permitido 

identificar elementos comuns que evidenciam uma problemática emergente das 

políticas educativas de forma globalizada. Considerando a diversidade e a 

complexidade das situações observadas, o autor seleciona algumas questões que 

sobressaem nos modos de regulação estatal deste setor, tais como: a 

contaminação que existe no nível de transferência ade conceitos, das políticas e 

das práticas; o hibridismo que resulta da sobreposição de diferentes lógicas, 

discursos e práticas na definição de políticas; o processo de construção de políticas 

que raramente atinge a globalidade dos sistemas de educação e que, na maior 

parte das vezes, resultam de medidas avulsas de derrogação das normas vigentes, 

visando situações e públicos específicos.459 

Como consequência de uma abrangência à margem e 

regulamentação convergente, o crescimento da educação superior brasileira 

poderá declinar para um comportamento cada vez mais voltado à massificação e à 

mercantilização, ameaçando os princípios e valores prescritos na legislação 

educacional pátria que defendem que a educação superior deve ser tratada como 

um bem público e direito social e não reduzir-se a serviço do mercado e tampouco 

a democratização de se limitar a expandir quantitativamente tão somente para 

impulsionar o desenvolvimento econômico. A educação superior deve ter por 

finalidade essencial a formação de sujeitos, com aprofundamento da cidadania e 

da democratização da sociedade.460  

 
458 SILVA JUNIOR, Annor da; SILVA, Priscilla de Oliveira Martins da. A desregulamentação e a 
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5.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR E A SUPREMACIA DO MERCADO 

A redefinição do papel do Estado e a valorização da concepção 

econômica são vetores essenciais que propulsaram a educação superior numa 

emergente política mercadológica. Este fenômeno se fundamenta pelos processos 

da educação superior que evidenciam uma orientação com os princípios e logicas 

do mercado, no segmento público e privado, tendenciando a descaracterização da 

educação como bem público. 

Na educação superior, o termo mercado é mais conotativo do que 

denotativo, considerando que quando se fala da mercantilização da educação, não 

se trata senão da implementação de liberalização no interior do sistema educativo 

ou da inserção de elementos de quase-mercado. De acordo com Afonso, o que 

está em questão são as novas formas de financiamento e, sobretudo, regulação da 

educação superior que diferem das formas tradicionais assumidas pelo Estado.461 

De forma congruente, a avaliação foi acionada como suporte a 

regulação da educação superior brasileira como instrumento de responsabilização 

e prestação de contas relacionados aos resultados institucionais. Nesta 

perspectiva, “[...] se é verdade que emergiu o Estado-avaliador, também é verdade 

que as mudanças nas políticas avaliativas foram igualmente marcadas pela 

introdução de mecanismos de mercado”462. De acordo com DEMARCHI: 

inicialmente cabia ao Estado zelar pelo bom funcionamento das 
Universidades, devido ao fato de estas serem seu braço ideológico, 
ou seja, por serem estas responsáveis pela consolidação do 
Estado-Nação, de forma que cabia ao mesmo a regulação daquilo 
que era “conhecimento útil” ou não.463 

 
461 AFONSO, Almerindo Zanela. Estado, mercado, comunidade e avaliação: esboço para uma 
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Todavia, o baixo investimento do Estado e a apropriação de uma 

mentalidade de mercado se manifestaram em diversos setores da sociedade civil e 

em muitas instituições públicas. A adoção de práticas que lhes assegurassem 

rendimentos para suprir as despesas com locação de espaços no campus, 

convênios firmados com a indústria e outras atividades de extensão pagos 

registram um movimento na direção do mercado.464 

Notadamente, a ascensão do mercado na educação superior fica 

evidenciada e sancionada pelo direcionamento das políticas públicas brasileiras 

instituídas nas últimas décadas, sobretudo na regulamentação pautada na política 

de avaliação do setor. A expansão dos sistemas por meio da diversificação de 

instituições de ensino superior e da separação do tripé ensino, pesquisa e 

extensão, e ainda, as avaliações regulatórias como estratégia de controle estatal 

para a prestação de contas representam situações que direcionaram oportunidades 

da lógica de mercadológica, legitimada pelo Estado e justificada pelo conhecimento 

para o mercado como pressuposto para o desenvolvimento econômico. 

No entendimento de Bertolin, 

Quando um sistema de educação superior contém elementos de 
regulação baseados na lógica de mercado, a disputa por alunos, 
financiamentos e o estabelecimento de uma marca tornam-se 
fundamentais para a manutenção e desenvolvimento das 
instituições educacionais.465 

Nesse contexto, as instituições de ensino superior valem-se de 

estratégias publicitárias na busca por alunos (clientes), direcionando a sociedade 

para o entendimento da educação como produto que precisa ser avaliado de acordo 

com o custo e benefício, gradativamente afastando a educação da condição 

primordial de bem público, aderindo conotação de serviço comerciável.  Contudo, 

o processo de mercantilização da educação superior alerta para as consequências 
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que a ideologia de mercado pode imprimir na sociedade, sobremodo, para a 

educação como direito e bem público. 

Chomsky preceitua que “governos de todo o mundo abraçam o 

evangelho do livre mercado” e o que se torna mais evidente é a realidade do 

mercado enquanto sujeito, assentindo ao grau de maturação e a conveniência do 

capitalismo. É neste contexto que emerge a inquietação quando a lógica de 

mercado domina a sociedade capitalista, sobretudo, quando é reproduzida na 

educação.466 

Todavia, é fundamental refletir sobre o que prescreve o autor: 

O modo mais eficaz de restringir a democracia é transferir a tomada 
de decisões da arena pública para instituições não sujeitas ao 
controle público: reis e príncipes, castas religiosas, juntas militares, 
ditaduras de partido e grandes empresas modernas.467 

A ampliação da flexibilização da regulamentação da educação 

superior incorrerá no comprometimento da garantia de direitos sociais, sobretudo, 

na educação pública, o que contribuirá para tamanha desvantagem e abismos entre 

classes sociais, dado pelo crescimento de instituições de ensino superior lucrativas 

e ainda, as possíveis aberturas de mercado internacional. 

O marco do predomínio de instituições de ensino superior do 

segmento privado teve início com a Reforma Universitária de 1968, implementada 

durante o regime militar, que impulsionou o surgimento de estabelecimento isolados 

que foram denominadas instituições sem fins lucrativos, beneficiadas pelas 

isenções fiscais e pelo acesso a patrocínio federal.468 Todavia, a legislação 

suprimiu prescrições quanto ao avanço dos estabelecimentos que se deliberavam 

a partir de aglutinações e transformações em universidades sem fins lucrativos que 
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se propagou desta forma até a promulgação da LDB de 1996, que trouxe a previsão 

do modelo institucional de instituições de ensino lucrativas.469 

Todavia, é a partir da década de 1990 que o fenômeno da 

mercantilização se acentua no contexto nacional, de forma, que a questão não está 

relacionada tão somente na oferta pelo segmento privado, mas sim, pela conversão 

do setor educacional em objeto de interesse de grandes investidores por revelar-

se numa expansão de matrículas no segmento privado com fins lucrativos. Fato 

que se relaciona com a fragmentação da regulamentação de expansão de ofertas, 

sobretudo, na modalidade de educação a distância. 

Os modelos mercadológicos são bastante atraentes, no entanto, 

Nas instituições mercantis, a escolha programática é limitada e a 
maioria dos cursos é orientada para os negócios, sendo que essas 
evitam perspectivas teóricas que não sejam imediatamente 
aplicáveis e relevantes ao trabalho, da mesma forma, que não há 
necessidade de pesquisa por parte de professores, nem existir 
qualquer expectativa de serviço à comunidade.470 

Os procedimentos das empresas denominadas educacionais se 

voltam para a adoção de estratégias de concorrência na busca por clientes num 

cenário de recorrência do surto expansivo desencadeado nos anos 1990. Porém, 

é repreensível que os resultados de processos de avaliação, tidos como 

instrumento de regulação, tenham se convertido em Indicadores de qualidade 

utilizados como insumo para a promoção destas estratégias de concorrência. 

No entendimento de Demarchi, apesar das ações dos mecanismos de 

mercado serem uma realidade no mundo da Educação Superior, a possibilidade de 

mercados perfeitamente competitivos torna-se improvável ao considerarmos, a 

princípio, a intervenção e o viés regulatório do Estado. Neste viés, as ponderações 

demonstram que um sistema de Educação Superior sem nenhuma forma de 
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avaliação, regulação e supervisão estatal torna-se prejudicial para governos que 

utilizam o setor como instrumento de desenvolvimento social e cultural. 471 Todavia, 

na encruzilhada do contexto atual, é necessário não ignorar os movimentos do 

sistema que possam desencadear a desregulamentação, favorecendo a 

mercantilização da educação superior. 

Acentua-se que a educação superior brasileira reside sob o manto 

constitucional que a prescreve como um direito de todos e dever do Estado. Desta 

forma, ainda que os efeitos da ideologia de mercado sejam incorporados na política 

educacional, não se pode conceber a supremacia deste na educação superior, 

ainda que, evidentemente, tais políticas não podem ser pensadas de forma isolada 

desses processos. Todavia, é contraditório valer-se da democratização do acesso 

ao ensino superior para fomentar a mercantilização do setor dissociando o padrão 

de qualidade que é pauta obrigatória da política de avaliação instituída para atender 

esta finalidade. 

Neste contexto, é cabível ainda ponderar sobre a mercantilização 

associada aos indicadores de qualidade do sistema de avaliação da educação 

superior. Ao considerarmos que a avaliação institucional do Sinaes visa a 

publicização de índices que tem impulsionado maior produtividade e eficiência, 

porém, a hierarquização das instituições de ensino é a evidência mais acentuada 

deste processo. Ainda que a política avaliativa sugira o controle de qualidade e a 

regulação como forma de exercer a função fiscalizadora do setor, não deve ser 

orientada pela concepção de mercado. 

Desta forma, a publicização dos indicadores de qualidade tem se 

convertido em instrumento que estimula a mercantilização da educação superior, 

caracterizando-a como produto consumível. Cabe destacar ainda que esta não é 

uma ação isolada das instituições de ensino superior impulsionadas pelo interesse 

individual, mas sim uma ação iniciada pelo próprio representante do poder público, 

o Ministério da Educação. 

 
471 DEMARCHI, Clovis. Direito e Educação: A regulação da Educação Superior no contexto 

transnacional. 2012. p.228.  
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5.3 EDUCAÇÃO SUPERIOR: DIREITO OU PRODUTO 

A educação é um dos principais direitos sociais assinalados na 

Constituição Federal de 1988, de forma que está globalmente em proveito de todos. 

A educação superior472 segue as diretrizes estabelecidas pelo legislador 

constituinte no art. 6º, rol dos direitos fundamentais na categoria de direitos sociais 

enquadrando-se no ordenamento como um direito de todos e dever do Estado e da 

família.473 Há que se considerar que a declaração expressa da educação superior 

como um direito constitucional é demasiadamente significativa, de forma que 

posicioná-la numa condição prioritária deste as políticas sociais é fundamental. 

O reconhecimento de um direito em norma constitucional expressa a 

importância do tema e a força que os mecanismos jurídicos e atos normativos 

devem imprimir para a garantia da eficácia da norma. Ainda que o direito à 

educação superior tenha sido impactado com o fortalecimento do ensino privado, 

como meios de substituição do ensino oficial gratuito fundamentado nas políticas 

expansionistas de financiamento e manutenção474, não há discussão quanto à 

função social das instituições de ensino superior brasileira de promover a formação 

humana e a cidadania, independentemente de seu segmento, ainda que o cenário 

contemporâneo tenha se evidenciado nos moldes mercadológicos. 

Todavia, alocar a educação superior como produto ou mercadoria 

assenta em pressupostos profundamente distintos e reconhecer a educação 

superior como um bem transacional de interesses privados desfigura por completo 

o revestimento constitucional que lhe adorna, de forma que não há outra 

configuração para a educação que não um bem público. 

Não resta dúvida de que o processo de expansão da educação 

superior brasileira, sobretudo no período demarcado pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e seu alargamento pela prescrição LDB e outras 

 
472 O art. 208 da Constituição Federal de 1988 prescreve o dever do Estado com a educação e 

demonstra que este perpassa todos os níveis de ensino previsto no ordenamento jurídico, da 
educação básica a superior. 

473 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art.6º. 

474 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a constituição. p.33. 
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legislações infraconstitucionais, privilegiou instituições de ensino superior do 

segmento privado, dada a flexibilidade proporcionada pela abertura de outras 

organizações de ensino superior. No entendimento de que o direito à educação 

compreende, também, a educação de qualidade475, surgem as reflexões sobre o 

direito à educação superior, sobretudo, a negação a este direito considerando que 

as políticas para a garantia de padrão de qualidade não acompanham o ritmo e o 

volume desencadeado de instituições e cursos ofertados. 

A análise do histórico da evolução da educação superior brasileira 

denota as crises e conflitos resultantes dos projetos de implantação de instituições 

assinalando que a política educacional brasileira se delineava em rupturas 

marcantes numa trajetória marcada por medidas que correspondiam aos períodos 

e cenários articulados ao setor econômico. No entanto, é a partir da década de 

1990 que a educação superior no segmento público se desenrola para um amplo 

processo de mercantilização justificado pela redução de gastos públicos, 

movimento que emergiu com outros cenários de privatização de empresas e 

serviços estatais.  

É oportuno compreender a questão que se apresenta descolando 

todo e qualquer questionamento de oferta da educação superior pelo segmento 

privado, haja vista a previsão legal da extensão da oferta do ensino à iniciativa 

privada. Todavia, a oferta da educação superior pelo segmento privado não 

desobriga o Estado de suas responsabilidades, do contrário, é seu dever a 

autorização e avaliação permanente desta oferta.476 É neste propósito que emerge 

a discussão, quando o atual cenário da educação superior brasileira apresenta 

evidências de instituições voltadas tão somente aos interesses do mercado 

comprometendo garantias constitucionais relativas ao direito à educação. 

De forma mais precisa, além da produção de valor direto, inerente 
às IES privadas, também as IES públicas se tornaram instrumento 
de produção de lucro para certos segmentos do capital nacional, 
mas, sobretudo, internacional. Em síntese, a educação superior 

 
475 O art. 205 da Constituição Federal de 1988 prescreve a educação como direito social 

fundamental incluindo a educação de qualidade, conforme art. 205. Da mesma, corrobora a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação prescreve nos seus Títulos iniciais (art.1º a 7º). 

476 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 209. 
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alterou radicalmente sua cultura institucional ao passar por tais 
mudanças de perfil, quando o país se alinhou ao regime de 
predominância financeira.477 

É questionável o modelo de expansão adotado pelo Estado brasileiro, 

dada a demonstração de descompromisso com a educação superior de qualidade 

e, como consequência, com o desenvolvimento social. A conquista do direito à 

educação estabelecido da Constituinte de 1988, ainda que reiterada na legislação 

educacional brasileira e nas políticas públicas, torna-se prejudicada quando a 

oportunidade de acesso ao direito à educação de qualidade não alcança a todos. 

A majoração desta problemática é evidenciada na educação superior pela 

desigualdade de condições sociais e não permitem o acesso ao ensino de 

qualidade e pela fragilidade de políticas públicas efetivas para a garantia do padrão 

de qualidade. Fato é que “a convergência das políticas públicas se põe e os 

rankings e o conceito de qualidade e avaliação estabelecem um campo acadêmico 

muito parecido com o mercado”478. Contudo, segundo o autor: 

O produto comercializado é o conhecimento, e sua qualidade é o 
parâmetro para os rankings, e estes, por sua vez, tornam-se guias 
para as avaliações nos Estados nacionais. As avaliações 
estratificam as instituições em um país e se tornam a medida para 
a distribuição das verbas para as instituições e para o 
financiamento de outras pesquisas.479 

Ora, o direito à educação superior e as prerrogativas dela decorrentes 

estão num patamar acima de qualquer configuração política e econômica que a 

possa desconfigurar. Para isso, é necessário ação efetiva de prestação ativa do 

Estado. É oportuno o entendimento de Bobbio, quando há prescrição de um direito, 

sobremodo constitucional, “não se trata de saber quais e quantos são esses 

direitos, qual é sua natureza e seu fundamento”, mas sim identificar qual o modo 

mais seguro para garanti-los, para impedir que eles sejam continuamente violados. 

Ainda que haja uma constituição, um conjunto de leis e outros atos normativos 

 
477 SILVA JUNIOR, João dos Reis. The New Brazilian University. A busca de resultados 

comercializáveis: para quem? Minas Gerais: Navegando, 2020. p.320 

478 SILVA JUNIOR, João dos Reis. The New Brazilian University. A busca de resultados 
comercializáveis: para quem? p.344 

479 SILVA JUNIOR, João dos Reis. The New Brazilian University. A busca de resultados 
comercializáveis: para quem? p.345 
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dispondo de um conjunto de normas, o problema reside no modo mais eficaz para 

a garantia destes direitos.480 

O cenário contemporâneo da educação superior brasileira revela-se 

num movimento voltado a responder as demandas do mercado, curvando-se a 

produção de conhecimento para fins distintos de sua função social. Corroborando 

com o contraditório, ainda se constata que, “[...] estudos apontem para a expansão 

da educação superior no Brasil, com ampliação de matrículas e com uma aparente 

educação acessível à todos” todavia, o que se percebe é o crescimento do 

segmento privado, [...] cujo aporte financeiro público encarrega-se da margem de 

lucro positiva”.481 

Considerando a prescrição legal para a educação superior brasileira, 

é possível questionar o cumprimento do papel do Estado, sobremodo, à prescrição 

constitucional. O direito à educação superior diligencia uma ação do Estado nos 

mesmos moldes das que são destinadas aos demais direitos sociais. A regulação 

do setor deve atender aos princípios constitucionais prescritos e resguardar a 

educação superior do mercado paralelo que tem ampliado seu domínio, reduzindo 

o papel do Estado. 

Poderá ser redundante, mas necessário, reiterar que a Constituição 

brasileira, promulgada em 1988, absorveu a educação, em todos os seus níveis, 

no rol dos direitos mais elevados, de modo que o tema possui vasta legislação 

correlata e marca presença obrigatória nos planos de governo. Todavia, o 

cumprimento dos preceitos legais por ela instituídos tem sido um constante desafio, 

mas sendo a Constituição a lei máxima de um país que prescreve parâmetros, 

define princípios e diretrizes que regem uma sociedade, é fundamental requerer a 

atuação do ente estatal frente a quantidade de atos normativos que permeiam a 

sociedade e que são promulgados periodicamente na educação superior. 

 
480 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. p.17. 

481 ANDRADE, Jemina de Araújo Moraes; SIMÕES, Helena Cristina Guimarães Queiroz. Educação 
Superior: um direito de todos? Revista Praxis Educacional. v.16, n.37.p.393-407. Bahia, 2020. 
Disponível em: https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6190/4600. Acesso em 04 
de outubro de 2022. p.404 

https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis/article/view/6190/4600
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O entendimento de que o ensino público gratuito é um direito de todo 

o cidadão e um dever do Estado e da família denota a responsabilidade 

governamental de investimento no setor para conseguir garantir, 

fundamentalmente, igualdade de acesso e garantia de padrão de qualidade a todos 

os cidadãos num contexto de tantas desigualdades sociais, sobretudo, na 

educação superior. 

Na mesma medida em que está posta a proteção à condição dos 

direitos no texto constitucional, a norma traz a previsão dos deveres jurídicos de 

ordem individual e coletiva no entendimento de que os direitos prescritos não se 

constituem meros apelos do legislados ou linhas de atuação políticas. Neste 

contexto, a concretização do direito à educação superior, enquanto direito social, 

está vinculada à atividade positiva do Estado, ou seja, um dever que lhe incumbe.482  

Nesta acepção, 

Os direitos fundamentais, fins constitucionais, são, como se sabe, 
aqueles que exigem do Estado uma prestação e compõem o núcleo 
essencial do sistema constitucional, do qual se extrai a ideia de 
dignidade da pessoa humana. Tal atuação por parte do ente estatal, 
por sua vez, encontra-se vinculada à atuação político-legislativa, ao 
que se pode fazer referência imediata a um mecanismo de 
conformação do público espectador.483 

Não resta dúvida de que a expansão estabelecida a partir da década 

de 1990 mudou o cenário da educação superior brasileira. É a partir deste cenário 

e, sobretudo, da interligação das teorias de direitos e deveres que se faz necessário 

realçar o dever de atuação do Estado diante de uma conjuntura contemporânea 

induzida pelas últimas reformas e ações implementadas pelo governo brasileiro, 

num conflito de interesses capitalistas de ordem globalizada. 

 
482 QUEIROZ, Cristina. O Princípio da Não Reversibilidade dos Direitos Fundamentais. 

Coimbra: Coimbra, 2006. p.65. 

483 SILVA, Marilia Ferreira. Dever fundamental de atuação do Estado como elemento promotor da 
igualdade substancial e efetividade do sistema constitucional: desdobramentos da dignidade da 
pessoa humana. Revista da Faculdade de Direito RFD-UERJ, n.31. Rio de Janeiro, jun.2017. 
Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/6761. Acesso em 
05 de outubro de 2022. p.3. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/6761
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Moreira prescreve que cabe ao Estado garantir a todos o direito à 

educação, dentre os demais, para que se reconheça o cumprimento do seu dever 

de atuação e a sua função social de proporcionar a igualdade de acesso e a 

garantia do padrão de qualidade.484 

Heller ensina que “o Direito deve ser incluído entre as ordenações 

sociais em que a regra aparece como uma exigência”485 e que o Estado é a fonte 

de validez formal do direito enquanto responsável por estabelecer e assegurar o 

“direito legal mediante os seus órgãos”.486 A Teoria do Estado, proposta pelo autor, 

salienta que  a vontade do Estado é a que cria e assegura o direito positivo e que 

esta vontade não poderá ser livre de normas e de obrigações, considerando que 

estas possuem suas variáveis de acordo com o contexto. Desta forma, é o direito 

a forma de manifestação necessária do Estado e a vontade deste deve ser 

concebida como uma indubitável realidade social existencial.487 

Kelsen corrobora afirmando que “o poder do Estado dever ser a 

validade e a eficácia da ordem jurídica nacional” 488 e que o poder a ele designado 

também é compreendido como sua função social, de forma que:  

[...] O Estado é descrito como o poder que se encontra por trás do 
Direito, que impõe o Direito. [...] O poder do Estado é o poder 
organizado pelo Direito positivo – é o poder do Direito, ou seja, a 
eficácia do Direito positivo.489 

De modo geral, a concretização dos direitos essenciais prescritos na 

norma constitucional representa obrigação jurídica a cargo do Estado, impondo o 

dever e parâmetros de sua atuação, independentemente de suas limitações de 

ordem institucional. Neste sentido, a oferta de educação por instituições não 

 
484 MOREIRA, Isabel. A solução dos direitos. Coimbra: Almedina, 2007. p.36. 

485 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 224. 

486 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 227. 

487 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 232-233. 

488 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges 3 ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 364-365. 

489 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. p. 273-274. 
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estatais não o desobriga de seu dever, de modo, que remodela seu papel, mas não 

sua responsabilidade. 

Heller complementa que a Constituição de um Estado compatibiliza 

com sua organização, seu interesse e seus objetivos, de forma que a norma é 

constituída mediante atividade humana consciente: 

[...] o poder do Estado é, pois, sempre legal, isto é, poder político 
juridicamente organizado. [...] por causa da sua função social, o 
poder do Estado não deve contentar-se com a legalidade técnico-
jurídica; por necessidade da sua própria subsistência, deve também 
preocupar-se da justificação moral das suas normas jurídicas ou 
convencionais positivas, quer dizer, procurar a legitimidade. [...] O 
poder do Estado é tanto mais firme quanto maior fôr o voluntário 
reconhecimento que se empresta por quem o sustenta, aos seus 
princípios ético-jurídicos e aos preceitos jurídicos positivos 
legitimados por aqueles.490 

Pasold prescreve que “o Poder do Estado Contemporâneo é 

soberano especialmente porque tem a capacidade de atribuir ao seu ordenamento 

jurídico uma validade” e, neste entendimento, reside a sua Função Essencial que 

emerge da relação peculiar entre a sociedade e o Estado, assim, ele deve estar 

posicionado de forma permanente e proativa em função dos interesses sociais.491 

É notório como a doutrina jurídica se debruça acerca da dimensão 

positiva do dever de atuação do Estado, de modo que evidencia a relação entres 

as partes, Estado e Sociedade. Por outro lado, a função social do Estado é 

fundamentalmente essencial para a efetividade das normas constitucionais num 

cenário que é politicamente mais interessante conceder direitos do que garantir a 

sua concretude. 

No contexto atual, a efetividade dos direitos e garantias fundamentais 

relativos à educação superior devem ser perseguidas pelo Estado, considerando 

sua investidura de poder e autoridade para impor o cumprimento do ordenamento 

constitucional, visto que se trata de poder que somente o Estado é capaz de 

exercer. Nas palavras de Pasold, 

 
490 HELLER, Hermann. Teoria do Estado. p. 289. 

491 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. p.44-50. 
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[...] o Estado tem a obrigação de executar, respeitando, valorizando 
e envolvendo o seu SUJEITO, atendendo o seu OBJETO e 
realizando os seus OBJETIVOS, sempre com a prevalência do 
social e privilegiando os Valores fundamentais do Ser Humano.492 

É função do Estado promover o bem-estar do indivíduo e da 

sociedade, para tanto lhe cabe empreender alternativas com o objetivo de garantir 

a eficácia das normas jurídicas constitucionais.493 E, neste entendimento, deve o 

Estado comprometer-se com a implantação de ações que promovam a eficácia 

do princípio de garantia do padrão de qualidade da educação superior: 

Isto implica que, desde a fixação das políticas públicas ao Dever de 
Agir, as normas, o planejamento e o Agir materializado em atos 
concretos, todo o conjunto enfim, corresponda aos anseios de toda 
a Sociedade.494 

É nesta esteira que a efetivação dos princípios constitucionais da 

educação superior se respalda, de forma que a inércia do Estado consiste no não 

cumprimento de sua obrigação. Cabe ainda ressaltar que o Estado tem o dever de 

dispor de mecanismos não somente de promoção de estratégias, mas também, de 

estratégias de prevenção e de proteção deste direito. No caso da educação 

superior, impõe para que o Estado assume para si as responsabilidades, a 

intervenção inclusive para atos normativos infraconstitucionais. 

Por estas razões, cabe ao Estado, por meio de seus representantes 

do poder público, o dever jurídico do efetivo cumprimento dos preceitos 

constitucionais que ficam evidenciados pela prática se serviços e políticas públicas 

que materializam e legitimam o sistema constitucional. 

5.4 PERCEPÇÕES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO 
INTERNACIONAL  

Nas últimas décadas, a educação superior tem sido direcionada pelos 

valores de mercado em muitos países evidenciando tendências comuns em relação 

ao cenário brasileiro no que tange ao crescimento do setor enquanto política 

 
492 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. p.52. 

493 GOULART, Clovis de Souto. Formas e Sistemas de Governo. Porto Alegre/Fpolis: Sérgio 
Antonio Fabris Editor/CPGD-UFSC, 1995. p.19. 

494 PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. p. 57-62. 
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educacional alinhada ao projeto de desenvolvimento governamental. É 

reconhecível o papel da educação superior para o desenvolvimento econômico de 

uma nação, de forma que se tornou pauta dos projetos governamentais num 

consenso de sua contribuição para a produtividade e renda, no entendimento de 

que a acumulação de conhecimentos é fator chave na determinação do 

crescimento econômico. 

Na mesma direção, é oportuno identificar as semelhanças e 

dessemelhanças entre as políticas públicas empreendidas no Brasil e em outros 

países como estratégias para a diversidade de preocupações que permeiam o 

cenário da educação superior enquanto objeto de transformações e reformas, 

considerando a agenda globalmente induzida para o setor. 

É dispensável muitas considerações para reconhecer que a educação 

superior é fundamental para um país e a reflexão é demonstrada pelo 

desenvolvimento de todos os setores da sociedade que requerem profissionais e 

mão de obra qualificada pelo ensino de nível superior para os funcionamentos dos 

sistemas de saúde, judiciário, econômico, tecnológico e tantos outros 

imprescindíveis e indispensáveis à vida contemporânea. 

Todavia, ao compreendermos que desenvolvimento econômico tem 

íntima relação com o um investimento em capital humano, é necessário a 

observância dos princípios instituídos para a promoção da educação superior 

enquanto direito de todos os cidadãos e dever do Estado nesta relação direta de 

investimento no conhecimento para retorno de capital. 

É nesta acepção que revela a educação superior como fator influente 

para o desempenho econômico de um país que visamos traçar um panorama sobre 

as estratégias que outros países adotaram para equilibrar o crescimento do setor 

com a qualidade da educação, de forma a identificar boas práticas que possam 

subsidiar a adoção de políticas públicas nacionais que confluem para a qualidade 

da educação. 

No desafio de conhecer políticas que, mesmo em contextos 

socioeconômicos diferenciados, podem contribuir com a ampliação de 
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compreensões para corroborar com as políticas públicas educacionais da avaliação 

da educação superior brasileira, a Coreia do Sul e o Espaço Europeu de Ensino 

Superior (EEES) são cenários selecionados para esta proposta. Todavia, a 

proposta é observar as políticas do sistema destes modelos que, evidentemente, 

possuem diferentes estruturas e históricos diferentes, mas que podem expandir as 

ações nacionais para melhorar a qualidade da educação superior brasileira.  

Considerando que a regulação é um instrumento de extrema 

relevância nos processos de recomposição do papel do Estado e na modificação 

de seus modos de intervenção para cumprir os preceitos constitucionais, é 

importante compreender a natureza e dimensão de outros processos que possam 

corroborar com a regulação local, notadamente, devendo descontextualizar para as 

demandas e particularidades locais. 

5.4.1 O Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) 

O Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) intitulado inicialmente 

como Processo de Bolonha495 é reconhecido como um processo regulatório de 

influência na gestão das instituições de ensino superior brasileiras. Ademais, ocupa 

papel de destaque nas discussões acerca da Educação Superior ao redor do 

mundo por ser um dos marcos das novas configurações de políticas internacionais 

para o setor. 

[...] no apagar das luzes do século XX, Bolonha inaugura um 
processo que pode vir a transformar consideravelmente a 
universidade na Europa e, talvez, em outras partes do mundo, 
como a América Latina. Entre aquela e esta Bolonha, a 
universidade atravessou séculos e se firmou como uma das mais 

 
495 Firmado em junho de 1999 na cidade italiana de Bologna tendo como nome oficial Declaração 

de Bolonha por se tratar de um acordo que foi firmado entre ministros da educação de 29 países 
europeus com o objetivo de fortalecer e fomentar a educação superior na Europa. A proposta tinha 
como objetivo garantir a liberdade competitiva e abertura do setor, tornando as universidades mais 
unificadas priorizando uma concorrência equilibrada e justa aos profissionais e estudantes que 
entram no mercado de trabalho. WIELEWICKI, Hamilton de Godoy; OLIVEIRA, Marlize Rubin. 
Internacionalização da Educação Superior: Processo de Bolonha. Ensaio: Aval. pol. públ. 
Educ., Rio de Janeiro, v.18, n.67, p,215-234, abr.-jun.2010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ensaio/a/35WwFPb8TFWtzTy66WYdyDk/?format=pdf&lang=pt. Acesso 
em 15 de outubro de 2022.p.224 

https://www.scielo.br/j/ensaio/a/35WwFPb8TFWtzTy66WYdyDk/?format=pdf&lang=pt
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importantes e necessárias instituições das sociedades em todas as 
partes do mundo.496 

É neste entendimento que a Declaração de Bolonha, firmada em 

1999, se configurou no fenômeno mais expressivo na Europa e, talvez, em todo o 

mundo, no que tange à educação superior, visto que deslancha um programa de 

reforma neste setor.  

Para tanto, é oportuno delimitar o contexto histórico que se insere o 

Processo de Bolonha, cenário marcado por transformações e pela reestruturação 

econômica vivenciada na transição para o século XXI, que refletiu em tendências 

que acentuaram a globalização da economia acompanhada por um fluxo 

transnacional de capitais e relações comerciais entre países resultando num 

processo de internacionalização do comércio sem entraves para o livre trânsito de 

mercadorias.497 

O panorama em que se estabeleceu o Processo de Bolonha foi 

experimentado por diversos países impactados pelas transformações que a 

globalização econômica possibilitou, desencadeando a reestruturação do mercado 

de trabalho ao redor do mundo, a partir de novas determinações de relações 

provocados pelo interesse do capital. O aumento das forças produtivas de forma 

globalizada gerou um crescente abismo entre países mais e menos desenvolvidos, 

de forma que motivou alguns movimentos de reorganização política, econômica e 

social que refletiriam em diversos setores da sociedade. 

Num cenário de interesses conflitantes e enquanto os Estados Unidos 

despontavam como potência pela confluência de seus projetos de ciência, 

educação e tecnologia, estas também pautavam como protagonistas na busca de 

criar condições ideais para a disputa de forças e, diante de tantas complexidades 

 
496 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 

n.esp.;p.107-132; dez., 2007. Disponível em: 
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outubro de 2022. p.109 

497 WIELEWICKI, Hamilton de Godoy; OLIVEIRA, Marlize Rubin. Internacionalização da Educação 
Superior: Processo de Bolonha. Ensaio: Aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.18, n.67, p,215-
234, abr.-jun.2010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ensaio/a/35WwFPb8TFWtzTy66WYdyDk/?format=pdf&lang=pt. Acesso 
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de um período de transformações políticas pós II Guerra Mundial e a queda do 

Muro de Berlim (1989), 

Um dos marcos fundamentais no contexto das novas configurações 
das políticas internacionais pode ser considerado o tratado 
assinado em 1949 por 10 países, instituindo o Conselho da Europa. 
O tratado tinha como objetivos realizar a união estreita entre países 
membros, salvaguardar ideais e princípios que são patrimônio 
comum e favorecer o progresso econômico e social de uma Europa 
arrasada pela guerra. O processo de integração europeia se 
estabelece, então, a partir da necessidade de reconstruir a Europa 
como espaço político e econômico e assim, transformando-se em 
‘modelo’ para o mundo, mesmo compreendendo os controversos 
sentidos do que se entenda por modelo.498 

Assim, na segunda metade do século XX, várias ações direcionaram 

para a construção da chamada União Europeia com o propósito de “construir um 

modelo que permitisse a integração das economias exauridas pós-guerra”, 

presumindo uma Europa unificada e fortalecida. Compreendendo que todo este 

movimento resulta da globalização, um dos aspectos fundamentais considerados é 

a criação deste bloco como resposta ao temor de que a Europa pudesse vir a ser 

colonizada pelos Estados Unidos ou pelos países da região do Pacífico Asiático, 

dada a baixa competitividade europeia em relação a estes países. As aceleradas 

mudanças tecnológicas ocorridas em centros mais desenvolvidos e a interconexão 

de empresas comerciais levaram a Europa a integrar às redes mundiais de 

informação lideradas pelos Estados Unidos e por setores mais avançados do 

Pacífico asiático.499 

Todo este processo de integração criou a União Europeia que “passou 

a ser uma entidade política sui generis, com um sistema político não comparável a 

qualquer outra organização internacional, nem à noção de Estado Federal”. Assim, 

as instituições foram criando formas para se integrarem desde o Tratado de Roma 

(1957), no entanto, na ausência de órgãos supranacionais para fiscalizar tais 

 
498 WIELEWICKI, Hamilton de Godoy; OLIVEIRA, Marlize Rubin. Internacionalização da Educação 

Superior: Processo de Bolonha. Ensaio: Aval. pol. públ. Educ. p.219. 

499 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 
n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.110. 
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processos, justifica-se a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 

(CECA), como o embrião da União europeia. 500  

A globalização e os processos que visam construir a União 
Européia certamente levantam problemas de tipo novo. A educação 
superior européia é não só parte desses problemas, mas também 
ocupa posições centrais nas dinâmicas que visam solucioná-los. As  
autoridades educacionais européias perceberam que a construção 
de uma Europa competitiva e unida passa necessariamente pela 
consolidação de convergências na educação superior.501 

Nesta acepção, o propósito central era de eliminar barreiras que 

pudessem impedir a livre circulação de capitais, mercadorias, conhecimentos e 

pessoas. Na esteira destes movimentos que correspondiam à participação 

globalização econômica e o estabelecimento de esforços na direção de uma política 

assegurada em organismos supranacionais para adaptar cada país e o seu 

conjunto a este contexto, se insere a educação superior, como prescreve Sobrinho,  

O processo de discussão em torno da europeização da educação 
superior se deslanchou a partir de uma reunião na Sorbonne, 
ocorrida em 25 de maio de 1998, em que os Ministros de Educação 
da França, Alemanha, Grã-bretanha e Itália assinaram a 
“Declaração conjunta sobre harmonização da arquitetura do 
sistema de educação europeu”.502 

Com propósitos de criar uma para além do Euro e da Economia, os 

países mais poderosos manifestavam o desejo da criação da Europa do 

Conhecimento, um “espaço europeu do conhecimento a partir das enormes 

capacidades intelectuais, culturais, sociais e técnicas do continente, em grande 

parte desenvolvidas nas universidades”503. 

Nesta realidade social e política que redefiniu conceitos de sociedade, 

Estado, Nação algumas questões se colocam com muito vigor no cenário europeu, 

dentre as quais a documentação sobre o contexto que desencadeia o Processo de 

 
500 DEMARCHI, Clovis. Direito e Educação: A regulação da Educação Superior no contexto 

transnacional. 2012. p.174. 

501 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 
n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.111. 

502 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 
n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.111. 

503 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 
n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.112. 
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Bolonha aponta três, assim, alguns anos após a criação da União Europeia, por 

ocasião dos oitocentos anos da Universidade Sorbonne no ano 1998, ministros 

responsáveis pela educação superior da França, Alemanha, Itália e Reino Unido504 

assinaram a Declaração de Sorbonne que “estabeleceu-se uma estratégia política 

com o objetivo de promover um processo de europeização dos sistemas de 

educação superior”. Um ano após este evento, inicia-se a reforma proposta 

mediante a assinatura da Declaração de Bolonha, em 1999.505 

As prioridades assinaladas na Declaração de Bolonha foram 

desafiadoras direcionando para a adoção de um sistema convergente de graus 

acadêmicos entre os países; a adoção de um sistema de educação superior em 

dois ciclos; o estabelecimento e generalização de um sistema de créditos 

acumuláveis; a promoção de mobilidade acadêmica; a garantia de qualidade e o 

incremento da dimensão europeia da educação superior. A Declaração de Bolonha 

revela uma posição de resguardo da importância da Europa na história da 

educação superior e o desejo de retomada deste papel através da criação de uma 

área dedicada ao setor que pudesse funcionar como caminho para a livre circulação 

dos cidadãos, a oportunidade ampliada de emprego e o desenvolvimento do 

continente europeu como um todo. A partir destas intenções, este processo deu 

margem para a interpretação do tratamento da educação superior como um bem 

capaz de auxiliar na restauração da competitividade europeia, descaracterizando-

a como um direito.506 

No fundo, a “Declaração de Bolonha” é o registro formal de um 
importante processo que visa criar uma sólida convergência da 
educação superior europeia, a fim de que esta responsa adequada 

 
504 EURYDICE. Unidade portuguesa. Ensino Superior na Europa: evolução do processo de 

Bolonha. Lisboa, 2009. p. 13. 

505 SIEBIGER, Ralf Hermes. Influências do Processo de Bolonha europeu nas políticas de educação 
superior brasileiras e na criação de universidades federais. Simpósio Anpae, 2011. Disponível 
em: 
https://www.anpae.org.br/simposio2011/cdrom2011/PDFs/trabalhosCompletos/comunicacoesRel
atos/0447.pdf. Acesso em 15 de outubro de 2022.p.2. 

506 WIELEWICKI, Hamilton de Godoy; OLIVEIRA, Marlize Rubin. Internacionalização da Educação 
Superior: Processo de Bolonha. Ensaio: Aval. pol. públ. Educ. p.224. 
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e eficientemente aos problemas, oportunidades e desafios 
gestados pela globalização da economia.507 

Deste modo, surgem as necessidades para a adaptação de currículos 

às demandas de mercado de forma a transformar a educação superior atraente ao 

mercado global. Assim, os objetivos projetados perpassavam pela adoção de um 

sistema de graus de acessível leitura e comparação, bem como, de um sistema 

baseado em dois ciclos principais: graduado e pós-graduado e, além do sistema de 

créditos e da mobilidade da comunidade acadêmica, intentava a promoção da 

cooperação entre instituições para a garantia da qualidade com vistas a fomentar 

a dimensão europeia da educação superior no desenvolvimento curricular.508 

Os fluxos bianuais de reuniões advindos da Declaração de Bolonha 

na busca por garantia da qualidade e empregabilidade no ensino superior 

idealizado a mencionada mobilidade acadêmica com vistas a concretude do 

Espaço Europeu de Educação Superior se incorporam ao processo, de forma que 

os encontros sucessivos produzem resultados cujos conteúdos são assinalados em 

consecutivos comunicados.509 

Outras reuniões se seguiram à de Sorbonne e à de Bolonha, a de 

Praga510 (2001) quando 32 Ministros reafirmaram os objetivos e assinalaram a 

expansão do processo para o Leste Europeu incluindo as conclusões da reunião 

do Conselho de Reitores da União Europeia (CRUE) em Salamanca, a Convenção 

de Estudantes de Goterborg e as atividades da Associação de Universidades 

Europeias (EUA). A quarta reunião ocorreu em Berlim511 (2003) com a promulgação 

de Comunicado que aprofundou discussões sobre os processos conjuntos de 

 
507 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 

n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.112 

508 CRESPO, Vitor. Ganhar Bolonha, ganhar o futuro: O Ensino Superior no Espaço Europeu.    
Lisboa: Gradiva, 2003. p. 128-129. 

509 BOLONHA. Declaração de Bolonha, 1999. Disponível em: 
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/05/3/1999_Bologna_Declaratio
n_Portuguese_553053.pdf. Acesso em 15 de outubro de 2022.p.2 

510 PRAGUE COMMUNIQUÉ, 2001. Towards the European Higher Education Area. Disponível 
em: https://www.educacionmedica.net/pdf/documentos/espacio/ComunicadoPraga2001.pdf. 
Acesso em 15 de outubro de 2022. 

511 BERLIN COMMUNIQUÉ, 2003. Realising the European Higher Education Area. Disponível 
em: https://www.wg.aegee.org/ewg/berlincommunique.htm. Acesso em 15 de outubro de 2022. 

http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/05/3/1999_Bologna_Declaration_Portuguese_553053.pdf
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/Ministerial_conferences/05/3/1999_Bologna_Declaration_Portuguese_553053.pdf
https://www.educacionmedica.net/pdf/documentos/espacio/ComunicadoPraga2001.pdf
https://www.wg.aegee.org/ewg/berlincommunique.htm


247 
 

acreditação trazendo à tona a discussão sobre o conceito e a gestão da qualidade 

de educação superior a ser construída, com a criação de um terceiro ciclo de 

estudos em torno de um pós-doutorado para formação de pesquisadores. A quinta 

reunião ocorre em Bergem512 (2005), e o Comunicado enuncia a necessidade de 

expansão da educação superior para grupos menos favorecidas adquirindo muita 

força e aumentando as estruturas de gestão da União Europeia.513  

Em fluxo contínuo seguiram o Comunicado de Londres514 (2007), 

numa abordagem de cautela e preocupação aos desafios de um mundo globalizado 

rumo ao Espaço Europeu do Ensino Superior, considerando a dimensão social das 

políticas de ensino superior visando a igualdade de oportunidades e a qualidade. 

Nesta reunião ocorre a definição do Registro Europeu das Agências de Garantia de 

Qualidade (EQAR) do Ensino Superior. A reunião seguinte ocorre em 2009 

concretizando o Comunicado de Leuven e Louvain La Neuve515 configurada como 

um momento avaliativo identificando objetivos ainda não concretizados e a 

apresentação de uma análise do processo até então, destacando as missões do 

ensino superior evidenciadas e enunciando a diversidade e a maior integração com 

a União Europeia (UE) direcionando para o encerramento do processo. As 

mudanças desencadeadas pela Declaração de Bolonha se converteram num 

significativo marco para a modernização e a reforma da educação superior 

 
512 BERGEN COMMUNIQUÉ, 2005. The European Higher Education Area - Achieving the Goals. 

Disponível em: https://www.uc.pt/ge3s/pasta_docs/outros_docs/comun_bergen. Acesso em 15 de 
outubro de 2022. 
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n.esp.; p.107-132; dez., 2007. p.113. 

514 LONDON COMMUNIQUÉ, 2007. Towards the European Higher Education Area: responding 
to challenges in a globalised world. Disponível em: 
https://www.uc.pt/ge3s/pasta_docs/outros_docs/comun_londres. Acesso em 15 de outubro de 
2022. 

515 LEUVEN E LOUVAIN LA NEUVE COMUNIQUEÉ, 2009. From London to Leuven/Louvain-la-
Neuve Report on the Work Programme of the Bologna Follow-up Group (2007-2009). Benelux 
Bologna Secretariat, 2009. Disponível em: 
http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/2009_Leuven_Louvain-la-
Neuve/92/1/Bologna_Work_Programme_2007_2009_Report_594921.pdf. Acesso em 15 de 
outubro de 2022. 
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europeia, de forma que o percurso entre esta declaração até a concretização do 

Espaço Europeu de Educação Superior denominou-se de Processo de Bolonha.516 

O lançamento oficial do Espaço Europeu de Ensino Superior517 ocorre 

no ano de 2010 com a Declaração de Budapeste e Viena518, que incorporou as 

demandas suscitadas durante o processo materializando o percurso em 

documentos denominados de Avaliação Independente do Processo de Bolonha. A 

reunião de Budapeste-Vienna configurou-se como um evento comemorativo, 

diferente das demais denominadas de reuniões ministeriais, intensificando o 

interesse de diálogos políticos e a cooperação de parceiros de todo o mundo.519 

Desta forma, o Processo de Bolonha definiu o escopo político para a 

educação superior europeia e representou verdadeira dimensão de reforma da 

educação superior no Continente Europeu com o objetivo de estabelecer em um 

prazo de dez anos, um Espaço Europeu de Ensino Superior. Assim, a partir de 2010 

culminou com a socialização do papel decisivo da comunidade acadêmica e tornou 

realizada a estrutura institucional do Espaço Europeu de Educação Superior 

(EEES). 

Um novo encontro ministerial ocorre em 2012 com o objetivo de 

verificar os avanços do EEES, o que resultou na publicação do Comunicado de 

 
516 SIMÃO, José Veiga; SANTOS, Sérgio Machado dos; COSTA, António de Almeida. Ambição 

para a excelência: a oportunidade de Bolonha. Lisboa: Gradiva, 2005. p. 40. 

517 Em 12 de março de 2010, os Ministros dos agora 47 países participantes do Processo de Bolonha 
adotaram a Declaração de Budapeste-Viena e lançaram oficialmente o Espaço Europeu de Ensino 
Superior. Desta forma, a Conferência dos Ministros do Espaço Europeu do Ensino Superior foi 
seguida de uma reunião com Ministros de diferentes partes do mundo no II Fórum de Políticas de 
Bolonha sobre "Construindo a Sociedade Global do Conhecimento: Mudança Sistémica e 
Institucional no Ensino Superior" que foi concluído com a Conferência de Viena Declaração do 
Fórum de Políticas de Bolonha. Extraído de Conferência de Viena Declaração do Fórum de 
Políticas de Bolonha. Disponível em: https://www-ehea-info.translate.goog/page-ministerial-
conference-budapest-vienna-2010?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-
BR&_x_tr_pto=sc. Acesso em 15 de outubro de 2022. 

518 BUDAPEST-VIENNA DECLARATION, 2010. Budapest-Vienna Declaration on the European 
Higher Education Area. Disponível em: https://www.edu.ro/sites/default/files/u39/Budapest-
Vienna%202010.pdf. Acesso em 15 de outubro de 2022.  
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Bucareste520 intitulado de - Fazer o máximo de nosso potencial: consolidação do 

Espaço Europeu de Ensino Superior – que registra um balanço do Processo de 

Bolonha e traz alguns direcionamentos. O Comunicado de Erevan521 (2015) suscita 

a necessidade de condução da educação superior com instrumentos capazes de 

promover o desenvolvimento sustentável. A reunião de 2018 ocorre em Paris e 

celebra os vinte anos da assinatura da Declaração de Sorbonne e o progresso do 

Processo de Bolonha. Reafirmando os compromissos de cooperação, 

comparabilidade e qualidade da educação, dentre outros, no patamar da educação 

superior como responsabilidade pública. Desta forma, o Comunicado de Paris522 

segue alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas e, sobretudo, com os direcionamentos de organizações internacionais e a 

elaboração da Convenção Global da UNESCO sobre o Reconhecimento de 

Qualificações do Ensino Superior523.   

Neste contexto do Comunicado de Paris, alerta-se para a dimensão 

social da educação com o direcionamento de estratégias e prioridades para a 

década seguinte de forma a efetivar os compromissos do EEES. Desta forma, o 

Espaço Europeu de Educação Superior persegue seus objetivos com medidas 

burocráticas e regulatórias: 
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Adoção de um sistema comparável de titulações e graus que facilite 
o reconhecimento acadêmico e profissional nos distintos países 
membros; 

Adoção de um sistema baseado em dois ciclos (com alguma 
flexibilidade, 3 anos para o Bacharelado, equivalente a 180 
créditos, e 2 para o Mestrado, com 120 créditos); 

Estabelecimento de um sistema comum de créditos (ECTS-
European Credit Transfer System), que permita flexibilidade, 
transparência, transferência, comparabilidade internacional e 
acumulação; 

Promoção de mobilidade de professores, pesquisadores, 
estudantes e pessoal administrativo; 

Promoção de cooperação para assegurar a qualidade; 

Promoção de desenvolvimento curricular comparável.524 

Observa-se que neste entendimento, a Declaração de Bolonha não 

tinha foco individualizado para instituições de educação superior, de forma que 

levou a europeização do setor para mais longe, um sistema que preconizava a 

competitividade e a questão da qualidade acadêmica no âmbito da União Europeia, 

possibilitando maior competitividade global para a Europa. Assim, a palavra 

internacionalização, tão comum nas universidades, não expressa esta proposta, 

“mais que internacional, a cooperação é transnacional”525. Para além da 

colaboração acadêmica entre instituições de distintos países, Ministros de 

Relações Exteriores, de Educação e alguns organismos supranacionais dividem os 

poderes de decisão sobre as relações educativas internacionais. 

As perspectivas e os panoramas vislumbrados a partir da descrição 

do Processo de Bolonha, se direcionam a valores que se revelam neste universo 

no sentido de promover a educação superior integrada e internacionalizada a partir 

da cooperação e da solidariedade com objetivos de aproximação de povos, 

sobretudo, em atenção aos movimentos de globalização econômica e seus reflexos 

nos demais setores da sociedade. Todavia, o Processo de Bolonha tem sido fonte 

de inspiração para reformas de outros sistemas educacionais, e, para o contexto 

 
524 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 

n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.118. 

525 SOBRINHO, José Dias. Processo de Bolonha. Educação Temática Digital, Campinas, v.9, 
n.esp.;p.107-132; dez., 2007. p.120. 
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desta pesquisa, é oportuno observar a atenção às questões de garantia da 

qualidade do EEES. 

Notadamente, a subscrição da Magna Carta das Universidades526 

celebrada por reitores de Universidades Europeias representa o impulso inicial que 

desencadeou reformas sem precedentes na educação superior europeia e tem sido 

inspiração para sistemas de ensino de outros países. 

Ainda que o objetivo inicial do movimento que desencadeou o 

Processo de Bolonha represente uma estratégia que líderes universitários 

adotaram como resposta à concorrência da educação superior na América do 

Norte, é pertinente o registro de que este processo reflete as consequências da 

globalização econômica, num contexto em que a Europa se encontrava em 

situação de desvantagem em relação aos avanços das universidades norte-

americanas. Todavia, para enfretamento desta diversidade, a Europa “investiu 

significativamente na educação e formação, com o intuito de proporcionar aos seus 

cidadãos um ensino competitivo e de qualidade”, dado que a educação passou a 

ser uma das “prioridades na agenda europeia, têm surgido um largo número de 

políticas, iniciativas e programas capazes de colocar em marcha os objectivos 

estratégicos da União Europeia”. 527 

O Processo de Bolonha evidencia a preocupação e as prioridades 

europeias com a garantia da qualidade da educação superior, impulsionada pelo 

objetivo de manter o setor como uma área cada vez mais competitiva. Desta forma, 

muitas são as associações e organismo que se envolvem nesta causa: European 

Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)528, a European 

 
526 BOLONHA, 2018. Magna Charta Universitatum. Disponível em: http://www.magna-charta.org/. 

Acesso em 20 de outubro de 2022. 

527 CAVACO, Ester Miriam Franco Marques. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior e a garantia da qualidade na Universidade de Lisboa. Universidade de Lisboa 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Disponível em: 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6073/1/igotul001429_tm.pdf. Acesso em 20 de outubro de 
2022. p.17 

528 A ENQA foi criada em 2000 como a Rede Europeia de Garantia de Qualidade no Ensino Superior 
para promover a cooperação europeia no domínio da garantia de qualidade no ensino 
superior. Em 2004, tornou-se a European Association for Quality Assurance in Higher Education 
com o objetivo de contribuir para a manutenção e melhoria da qualidade do ensino superior 

 

http://www.magna-charta.org/
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University Association (EUA)529, a European Students Union (ESU) e a European 

Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)530, organismos estes 

que representam garantia de qualidade dos estudantes e das instituições. Além de 

todo este movimento, a criação de Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior (A3ES)531, fruto dos incentivos europeus nesta matéria, surgiu como um 

instrumento de garantia da qualidade, colocando em prática normas europeias 

como as da European Standards and Guidelines (ESG).532 Os standards reúnem 

orientações, ou seja, um conjunto de medidas com vista à integração dos processos 

de avaliação em nível europeu para assegurar e garantir o padrão de qualidade. 

O denominador comum das políticas europeias para o ensino 
superior, mencionadas anteriormente, é a garantia da qualidade. 
Ou seja, desde as mais pequenas iniciativas, até às grandes 
políticas de reforma do ES, o que mais as motiva é a possibilidade 
de garantir um ensino/aprendizagem de qualidade, fazendo da 
Europa uma referência a este nível.533 

É oportuno prescrever que a qualidade do ensino superior 

prospectada neste contexto congrega currículo, processos de ensino-

 
europeu, e atuar como um importante motor para o desenvolvimento da garantia de qualidade em 
todo o Bolonha. Países signatários do processo. Extraído do site da ENQA. Disponível em: 
https://www.enqa.eu/about-enqa/. Acesso em 18 de outubro de 2022. 

529 A European University Association (EUA) representa mais de 850 universidades e conferências 
nacionais de reitores em 49 países europeus. A EUA desempenha um papel crucial no Processo 
de Bolonha e na influência das políticas da UE em matéria de ensino superior, investigação e 
inovação. Através da interação contínua com uma série de outras organizações europeias e 
internacionais, a EUA garante que a voz independente das universidades europeias seja ouvida. 
Extraído do site da European University Association. Disponível em: https://eua.eu/about/who-we-
are.html. Acesso em 18 de outubro de 2022. 

530 A EURASHE - Associação Europeia de Instituições de Ensino Superior, foi fundada em 1990 
como uma associação internacional que promove e enfatiza o ensino superior profissional (PHE). 

531 A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) partiu da iniciativa do Governo 
português prestando apoio à garantia da qualidade no ensino superior. A A3ES foi criada sob a 
forma jurídica de fundação de direito privado, autônoma e independente do governo com objetivo 
de assumir a responsabilidade pelos procedimentos de avaliação e acreditação e de garantir a 
qualidade no sistema europeu. LISBOA. Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior. Disponível em: https://www.a3es.pt/ Acesso em 20 de outubro de 2022. 

532 CAVACO, Ester Miriam Franco Marques. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior e a garantia da qualidade na Universidade de Lisboa. Universidade de Lisboa 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Disponível em: 
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/6073/1/igotul001429_tm.pdf. Acesso em 20 de outubro de 
2022. p.15. 

533 CAVACO, Ester Miriam Franco Marques. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior e a garantia da qualidade na Universidade de Lisboa. p.24. 

https://www.enqa.eu/about-enqa/
https://eua.eu/about/who-we-are.html
https://eua.eu/about/who-we-are.html
https://www.a3es.pt/
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aprendizagem; formação e qualificação de professores; governança; organização; 

acesso; resultados; inovação; avaliação dos alunos e das instituições.534 

O Processo de Bolonha instituiu caminhos para a garantia de 

qualidade no mesmo passo em que se configurava a reforma do setor. O Registro 

Europeu de Agências de Garantia de Qualidade (EQAR) foi instituído em 2007 com 

o Comunicado de Londres, de forma que as agências já nasceriam atendendo as 

Normas e Diretrizes Europeias para a Garantia da Qualidade (ESG). Assim, 

“apenas as agências que obedecerem a estas orientações poderão fazer parte 

deste registro”, para tanto seriam submetidas a avaliação externa para averiguar a 

conformidade com as ESG.535 

Reconhece-se que no contexto de que tem sido designado por uma 

“agenda da qualidade”, é fruto de exigências que as instituições de educação 

superior são impactadas por conta da globalização e da formação de indivíduos 

que buscam por uma formação que lhe proporcionem mais competitividade e 

qualificações.536  

Neste entendimento, Santos preceitua:  

As modificações radicais que se verificaram na envolvente do 
ensino superior no último quartel do Século XX tiveram, entre outros 
efeitos, o de levantar preocupações sérias em relação à garantia 
da qualidade, tanto no interior das instituições como por parte da 
sociedade, colocando a problemática da avaliação, de uma forma 
incontornável, na agenda do ensino superior.537 

 
534 AZEVEDO, Joaquim. A criação do Espaço Europeu de Ensino Superior e a garantia da 

qualidade: entre a competitividade, o desenvolvimento humano e a liberdade. Universidade 
Católica Portuguesa, Braça; Lisboa; Porto, 2009. Disponível em: 
https://ciencia.ucp.pt/en/publications/a-cria%C3%A7%C3%A3o-do-espa%C3%A7o-europeu-de-
ensino-superior-e-a-garantia-da-qu. Acesso em 20 de outubro de 2022.p.9 

535 CAVACO, Ester Miriam Franco Marques. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior e a garantia da qualidade na Universidade de Lisboa. p.33 

536 GUERRA, Maria das Graças Gonçalves Vieira; LEITE, Carlinda. Estudo descritivo sobre o 
sistema de avaliação de cursos de educação superior em Portugal. Avaliação, Campinas 
Sorocaba, SP, v.27, n.02.p347-365, jul.2022. Disponível em: 
https://periodicos.uniso.br/avaliacao/article/view/5097. Acesso em 20 de outubro de 2022.p.350 

537 SANTOS, Sérgio Machado. Análise comparativa dos processos europeus para a avaliação 
e certificação de sistemas internos de garantia da qualidade. Lisboa: A3ES, 2011. Disponível 
em: https://docplayer.com.br/75930058-Analise-comparativa-dos-processos-europeus-para-a-

 

https://ciencia.ucp.pt/en/publications/a-cria%C3%A7%C3%A3o-do-espa%C3%A7o-europeu-de-ensino-superior-e-a-garantia-da-qu
https://ciencia.ucp.pt/en/publications/a-cria%C3%A7%C3%A3o-do-espa%C3%A7o-europeu-de-ensino-superior-e-a-garantia-da-qu
https://periodicos.uniso.br/avaliacao/article/view/5097
https://docplayer.com.br/75930058-Analise-comparativa-dos-processos-europeus-para-a-avaliacao-e-certificacao-de-sistemas-internos-de-garantia-da-qualidade.html
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Santos reconhece que o processo de qualidade da educação superior 

está associado ao contínuo movimento de avaliação, o que pressupõe processos 

avaliativos que tendem a evidenciar os pontos a serem melhorados. Nesta 

perspectiva, a avaliação se tornou um dos campos prioritários no processo de 

construção do Espaço Europeu de Ensino Superior, considerando que um 

crescimento muito rápido as exigências para a garantia da qualidade poderiam ser 

diluídas e insuficientes para garantir. Diante de preocupações desta ordem, os 

processos de avaliação que predominam incorporaram vasta experiência dos 

Estados Unidos da América.538 

Importante destacar que o Processo de Bolonha já introduziu 

mecanismos de avaliação da qualidade, o que demonstra que as ações definidas 

para a expansão e competitividade da educação superior europeia foram alinhadas 

de forma a promover a comparação e qualificação dos cursos e das instituições, o 

que evidencia uma expansão seguida de avaliação. Este processo revela o 

compromisso dos países europeus com a educação superior. 

[...] o ensino superior é um bem público e constitui uma 
responsabilidade pública. Os poderes públicos e a sociedade em 
geral não poderão, pois, alhear-se deste bem público e muito 
menos da sua qualidade. A avaliação externa emana, assim, como 
uma exigência da dimensão social do ensino superior, que deverá 
endereçar, de forma complementar, os dois aspectos anteriormente 
referidos de, por um lado, um olhar crítico sobre a qualidade e a 
garantia de qualidade no interior das instituições de ensino superior, 
e, por outro, de validação de uma informação objectiva e facilmente 
legível por parte da sociedade.539 

Os sistemas de garantia de qualidade é instrumento que atende aos 

compromissos assumidos pelos países europeus no Processo de Bolonha. Nesta 

perspectiva, o Decreto-Lei nº 369/2007 cria a Agência de Avaliação e Acreditação 

do Ensino Superior (A3ES) com a finalidade de promover a melhoria de qualidade 

 
avaliacao-e-certificacao-de-sistemas-internos-de-garantia-da-qualidade.html. Acesso em 20 de 
outubro de 2022.p.2. 

538 SANTOS, Sérgio Machado. Análise comparativa dos processos europeus para a avaliação 
e certificação de sistemas internos de garantia da qualidade. p.2-3. 

539 SANTOS, Sérgio Machado. Análise comparativa dos processos europeus para a avaliação 
e certificação de sistemas internos de garantia da qualidade. p.2-3. 

https://docplayer.com.br/75930058-Analise-comparativa-dos-processos-europeus-para-a-avaliacao-e-certificacao-de-sistemas-internos-de-garantia-da-qualidade.html
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avaliando e acreditando os cursos para que possam alcançar o desempenho global 

do sistema, tendo por base critérios e melhores práticas internacionais do EEES.540 

Para evidenciar a garantia da qualidade, as instituições de ensino 

superior devem se submeter a uma série de processos que visam contribuir com a 

qualidade. A Acreditação constitui-se em dois processos, a acreditação prévia 

(novos ciclos de estudos) e a acreditação preliminar (ciclos de estudos em 

funcionamento). Ao processo de Avaliação agregam-se a avaliação interna na qual 

se insere a autoavaliação e avaliação externa, que reúne tanto a avaliação como a 

acreditação das instituições e seus ciclos de estudos. A avaliação externa 

abrangerá outros dois processos: a auditoria institucional, promovida pela A3ES e 

a avaliação institucional, conduzida pela Associação Europeia de Universidades.541 

Contudo, o processo de avaliação impacta no processo de 

acreditação, pois para um curso ser acreditado, tem de passar por um processo 

rigoroso de avaliação, considerando que é com base na avaliação que resulta a 

decisão de acreditar ou não o ciclo em questão. São processos que podem se 

confundir porque ocorrem de forma simultânea, todavia, são separados e 

intrínsecos ao outro. Desta forma, a avaliação refere-se e melhoria da qualidade 

das atividades relacionadas ao ensino e a acreditação diz respeito à certificação da 

instituição ou curso em atenção a critérios mínimos estabelecidos. Neste ciclo 

insere-se ainda a auditoria, um processo de monitoração externo da avaliação e da 

acreditação.542 

Num cenário paralelo, as modalidades de avaliação do Sistema de 

possui algumas correspondências com as do A3ES, todavia, algumas 

particularidades os diferenciam e os direcionamentos do processo geram outros 

movimentos que convergem de forma congruente com os objetivos de ambos os 

 
540 PORTUGAL. Decreto-Lei nº 369/2007, de 5 de novembro. Registro Europeu. Cria a Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e aprova os respectivos estatutos.  Disponível em: 
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/369-2007-629433. Acesso em 20 de outubro de 2022. 

541 CAVACO, Ester Miriam Franco Marques. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior e a garantia da qualidade na Universidade de Lisboa. p.55 

542 CAVACO, Ester Miriam Franco Marques. A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior e a garantia da qualidade na Universidade de Lisboa. p.58 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/369-2007-629433
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sistemas, a garantia de qualidade. O processo de Avaliação Institucional do 

SINAES compreende a autoavaliação e a avaliação externa para fins de 

credenciamento ou recredenciamento, na A3ES o processo de avaliação externa 

possui similaridade e não há processo de autoavaliação em nível institucional. No 

processo de Avaliação de Cursos, há similaridade entre os sistemas registrando a 

avaliação externa para implantação de cursos e avaliação periódicas para a 

manutenção do funcionamento, a principal diferença neste processo é a 

autoavaliação de cursos que precede a avaliação externa presente na A3ES.  

O sistema de avaliação do EEES não conta com a prerrogativa de 

dispensa de avaliações com base em resultados de outras avaliações, como ocorre 

no SINAES a dispensa de avaliação periódica em razão dos resultados obtidos nos 

Indicadores de Qualidade instituídos, tais como o IGC e o CPC que podem criar 

este privilégio. 

Considerando os processos, as aplicações e as consequências do 

SINAES e da A3ES, é cabível o entendimento de que os Indicadores de Qualidade 

instituídos no sistema brasileiro que representam um “conceito de qualidade” 

tendem ao direcionamento de classificação das instituições evidenciando a 

competitividade no setor, fenômeno este que revela uma importante divergência da 

A3ES, sobretudo quando a visão para o processo de avaliação objetiva garantir a 

qualidade das instituições de forma ampla. 

Num contexto cada vez mais globalizado, a preocupação com a 

qualidade da educação superior tornou-se um desafio, sobretudo, numa realidade 

que registra perfis diversificados de instituições e uma competitividade agressiva 

na busca por alunos, tornando a educação um produto associado a um valor 

individual da instituição, como demonstrado no cenário brasileiro. 

Desta forma, a imposição legal do processo de avaliação do EEES 

em todos os ciclos tem possibilitado elevar a qualidade das instituições a um 

patamar predefinido e leva estas instituições a uma organização que atenda ao 

quadro normativo definido, garantindo às partes que seus interesses ou suas 

exigências serão representadas e asseguradas. 



257 
 

Ademais, a prerrogativa de dispensa de avaliação periódica causada 

pelos Indicadores de Qualidades no contexto brasileiro tendem a afastar os cursos 

e instituições de organizações e imposições legais definidas e, ainda, quando os 

conceitos dos Indicadores de Qualidade não são suficientes por não atenderem 

minimamente os indicadores do processo de avaliação de forma a não possibilitar 

a dispensa de avaliação externa, identifica-se uma inconformidade entre os 

indicadores do processo de intervenção para averiguar as deficiências 

institucionais do processo gerador, ou seja, uma avaliação externa que fornecerá 

com Conceito a partir de indicadores que averiguam insumos diferentes do 

processo anterior.     

5.4.2 As Políticas Públicas para Educação Superior na Coreia do Sul 

A educação da Coreia do Sul registra um crescimento econômico 

notável nas últimas décadas tendo a educação ocupado um papel fundamental 

neste processo. O país superou a pobreza e a destruição da guerra em curto 

espaço de tempo atingindo elevadas taxas de crescimento entre os anos 1965 e 

1996, e, este crescimento se revela como fruto de investimentos na educação que 

recebeu prioridade na superação de suas fragilidades, desde a década de 1950.543 

As políticas e as práticas de reestrutur5ação da educação superior na 

Coreia do Sul evidencia o papel do Estado como um regulador direto. A tendência 

global para políticas neoliberais, como a privatização para a promoção de um 

Estado “enxuto” que “coordena” a competição do mercado, também influenciou a 

Coreia na década de 1990, impactando em mudanças nas políticas para a 

educação superior, todavia, apesar destas influências o Ministério da Educação 

(MOE), não alterou seu papel na regulação do setor.544 

 
543 MILTONS, Michelle Merética; MICELON, Ednaldo. Educação e crescimento econômico na 

Coreia do Sul. XI ANPEC-Sul, A2, 08. Disponível em: 
http://www.economiaetecnologia.ufpr.br/arquivos_servidor/XI_ANPEC-
Sul/artigos_pdf/a2/ANPEC-Sul-A2-08-educacao_e_crescimento_e.pdf p.17. 

544 KIM, Terri. Higher Education Reforms in South Korea: public–private problems in 
internationalising and incorporating universities. Policy Futures in Education. Volume 6 Number 5, 
2008.p.558-568.  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/pfie.2008.6.5.558. Acesso em 23 
de outubro de 2022. p.558. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2304/pfie.2008.6.5.558
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O panorama da educação superior na Coréia do Sul é consequência 

de fatos que ocorreram por volta dos anos 1960 em meio a um golpe militar que 

instituiu rígidas e inflexíveis regras para questões relacionadas à economia e à 

educação e seguem até os dias atuais em que, de maneira geral, a educação é 

extremamente valorizada no país.545 

A educação superior coreana apresenta características peculiares e 

a maioria das instituições de ensino superior é do segmento privado, tanto as 

classificadas como universidades quanto as faculdades juniores, na mesma medida 

se mostram as matrículas. No entanto, o Ministério da Educação coreano detém o 

controle direito sobre ambos os segmentos: público e privado, de forma que, 

independentemente das diferenças entre as instituições de ensino superior, existe 

uma forte uniformidade imposta pelo Estado. Com exceção da Universidade 

Nacional de Seul, que possui portaria própria, as demais são regidas pela Lei da 

Educação e supervisionadas pelo Ministério da Educação.546 

Assim como o Brasil, a Coreia do Sul pertence ao grupo dos países 

de industrialização tardia  - Newly Industrialized Countries547, de primeira geração, 

tendo o desenvolvimento o seu pilar de sustentação, de forma que o crescimento 

da educação superior sofreram fortes influências do desenvolvimento econômico 

que demandou a formação de quadros técnicos e a geração de conhecimento 

científico e tecnológico. Para atender esta demanda e impulsionar o 

desenvolvimento, ambos ampliaram a oferta da educação superior com o objetivo 

de ampliar sua competitividade no cenário globalizado.548 

 
545 SERRA, Eduardo Gonçalves; MASSON, Máximo Augusto Campos. Ensino Superior no Brasil 

e Coreia do Sul: Identidade de percurso e transposições injustificadas. 4º Encontro Internacional. 
Sociedade Brasileira de Educação Comparada, Unicamp, São Paulo. Disponível em: 
https://www.sbec.fe.unicamp.br/pf-sbec/eventos/eventos-realizados/4o-encontro-internacional-
da-sociedade-brasileira-de-educacao-comparada/trab41.pdf. Acesso em 23 de outubro de 2022. 
p.3-4. 

546 KIM, Terri. Higher Education Reforms in South Korea: public–private problems p.559. 

547 Classificação socioeconômica aplicada a países recentemente industrializados, países que 
buscaram superar a partir do imediato pós-guerra. 

548 SERRA, Eduardo Gonçalves; MASSON, Máximo Augusto Campos. Ensino Superior no Brasil 
e Coreia do Sul: Identidade de percurso e transposições injustificadas. 4º Encontro Internacional. 
Sociedade Brasileira de Educação Comparada, Unicamp, São Paulo. Disponível em: 
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Ao final dos anos 70, os dois países contavam com uma economia 
madura, com praticamente todos os segmentos da indústria 
próprios à chamada "segunda revolução industrial” estabelecidos. 
Possuíam segmentos sociais, embora quantitativamente 
minoritários, com níveis de consumo e hábitos culturais 
comparáveis aos padrões dos países desenvolvidos.549 

No campo educacional, as prioridades governamentais se voltaram 

para os currículos escolares, o treinamento de professores, alfabetização de 

adultos e a ampliação de acesso ao ensino secundário e a educação superior. 

Neste processo de rápido desenvolvimento econômico global, o governo adota 

políticas ambiciosas para controlar o seu sistema educacional, incluindo políticas 

para criação de universidades de nível internacional. Até meados da década de 

1990, a criação de universidades não era um tema muito interessante para a Coreia 

do Sul, visto que a qualidade geral das instituições de ensino superior e o nível de 

desenvolvimento não estava à altura da competição do mercado externo. Todavia, 

o governo instituiu a reforma educacional como uma das bases de recuperação 

econômica.550 

Apesar da crise, a Coreia do Sul retoma altas taxas de crescimento 

através de um explícito projeto de desenvolvimento econômico “compartilhado por 

lideranças político-partidárias, militares e empresariais”, mesmo estando sujeito a 

imposições do cenário econômico globalizado. Ainda que o Brasil registre um 

crescimento quase ininterrupto entre a década de 1950 e meados dos anos 1970, 

“apresenta uma trajetória econômica bastante distinta da Coréia do Sul, 

especialmente a partir da década de oitenta”. De modo especial, o processo de 

desenvolvimento da Coreia do Sul esteve sempre balizado em seus rumos pelo 

Estado, objetivando a implantação de indústria quase integralmente por capital 

nacional, “mediante a formação dos grandes conglomerados diversificados 

 
https://www.sbec.fe.unicamp.br/pf-sbec/eventos/eventos-realizados/4o-encontro-internacional-
da-sociedade-brasileira-de-educacao-comparada/trab41.pdf. Acesso em 23 de outubro de 2022. 
p.4. 

549 SERRA, Eduardo Gonçalves; MASSON, Máximo Augusto Campos. Ensino Superior no Brasil 
e Coreia do Sul: Identidade de percurso e transposições injustificadas. p.5. 

550 BYUN, Kiyong; JON, Jae-Eun; KIM, Dongbin. Quest for building world-class universities in 
South Korea: outcomes and consequences. Springer, Published: 26 September 2012. p.645-659 
Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-012-9568-6. Acesso em 23 de 
outubro de 2022. p.646. 
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https://www.sbec.fe.unicamp.br/pf-sbec/eventos/eventos-realizados/4o-encontro-internacional-da-sociedade-brasileira-de-educacao-comparada/trab41.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-012-9568-6#article-info
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pertencentes à elite empresarial, que contaram com financiamento governamental”. 

O fechamento do mercado doméstico foi uma estratégia de proteção contra os 

movimentos externos.551 

Num contexto de desenvolvimento econômico a Coreia do Sul 

contava com mão de obra semiqualificada, fruto do investimento na educação 

primária realizada nas décadas de 1950 e 1960 e, na década de 1970 o governo 

decide investir em indústrias e no sistema educacional fazia parte do 

desenvolvimento, coordenando a política educacional com a estratégia econômica, 

de forma paralela, a fim de atender a demanda por mão de obra técnica. A ligação 

de planos educacionais e econômicos se tornou uma política de governo e os 

investimentos no setor se intensificaram na década de 1970, bem como a instituição 

de um currículo nacional uniforme e treinamento continuado de professores.552 

Na década de 1980 o Estado optou por atender demanda pública que 

possibilitasse o aumento de matrículas da educação superior e a abertura de novas 

instituições no segmento privado resultando em grande expansão do setor, o que 

representou um percentual expressivo de estudantes ingressando na educação 

superior. Na década de 1990 o governo organiza uma comissão para a Reforma 

Educacional com o objetivo de formar um consenso nacional sobre o 

desenvolvimento educacional a longo prazo com direcionamentos para a 

construção da base para uma sociedade de educação aberta e de ensino 

continuado; a diversificação e especialização do sistema universitário; o 

gerenciamento autônomo da educação primária e secundária; treinamento efetivo 

de professores; investimentos em pesquisa; garantia destino de percentual do PIB 

para o orçamento educacional, dentre outras ações de fomento para o 

fortalecimento e a qualidade da educação em nível geral.553 

 
551 SERRA, Eduardo Gonçalves; MASSON, Máximo Augusto Campos. Ensino Superior no Brasil 

e Coreia do Sul: Identidade de percurso e transposições injustificadas. p.5-7 

552 MILTONS, Michelle Merética; MICELON, Ednaldo. Educação e crescimento econômico na 
Coreia do Sul. XI ANPEC-Sul, A2, 08. Disponível em: 
http://www.economiaetecnologia.ufpr.br/arquivos_servidor/XI_ANPEC-
Sul/artigos_pdf/a2/ANPEC-Sul-A2-08-educacao_e_crescimento_e.pdf p.13 

553 MILTONS, Michelle Merética; MICELON, Ednaldo. Educação e crescimento econômico na 
Coreia do Sul. p.15-16 



261 
 

Estas políticas dos anos 1990 aumentaram os gastos com pesquisa 

e desenvolvimento na proporção do PIB e o número de pesquisadores cresceu 

significativamente. A criação de um programa de reforma da educação superior 

denominado “Brain Korea 21” é outra política de governo com objetivo de preparar 

recursos humanos altamente qualificados para o século XXI, com investimentos 

consideráveis para universidades que estabelecessem novos programas de 

graduação e empreendessem em pesquisas.554 

Neste contexto é notório os grandes investimentos em educação 

desde o ensino primário até o ensino superior visando à preparação de mão de 

obra para o trabalho na indústria e a produção de tecnologias próprias com o 

objetivo de desenvolver pesquisas de alto nível num contexto global. Todavia, a 

reconfiguração do sistema educacional coreano é fruto de um intenso trabalho de 

investimento na capacitação técnica, nos planos de carreira e altos salários de 

professores da educação básica, iniciado há décadas, na convicção de que a 

valorização do capital humano atrai excelentes profissionais e eleva a qualidade do 

ensino. 

Os movimentos instituídos na Coreia do Sul evidenciam a 

preocupação com a qualidade da educação num momento que antecede a 

disponibilidade da educação superior para todos. De forma análoga, o texto 

constitucional para a educação superior brasileira traz o direito de acesso à 

educação superior com qualidade, todavia as políticas governamentais evidenciam 

a adoção de diferentes conotações de prioridades que representam resultados, 

também muito distintos. 

A convicção dos governos da Coreia do Sul de que o progresso e o 

desenvolvimento econômico têm forte relação com uma educação de qualidade é 

o que determinou o sucesso da educação do país em relação à qualidade e ao 

acesso. 

 
554 MILTONS, Michelle Merética; MICELON, Ednaldo. Educação e crescimento econômico na 

Coreia do Sul. p.17. 
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Cabe registrar que o sistema de ensino superior da Coreia do Sul é 

composto por instituições do segmento público e privado, nestes há um grande 

número de bolsas oferecidas pelo governo. Desde a reforma do setor, na década 

de 1990, observa-se um crescimento significativo do setor privado cerca de 50% 

das instituições de ensino superior. Entretanto, a qualidade entre as instituições 

públicas e privadas é semelhante devido ao forte controle do Estado sobre as 

instituições de ensino. As instituições de ensino superior coreanas, de forma geral, 

estão condicionadas pelo regime de financiamento público e sujeitas aos 

regulamentos governamentais que são rígidos que, por sua vez, não enfatizam a 

autonomia.555 

A prioridade com a educação na Coreia do Sul é destaque mundial. 

De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), 70% das pessoas entre 24 e 35 anos concluíram alguma forma de ensino 

superior, representando a maior porcentagem em todo o mundo e mais de 20 

pontos percentuais acima taxas de realização comparáveis nos Estados Unidos. O 

país está entre os que registram melhor desempenho no Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes (PISA) da OCDE. Na educação superior as 

universidades coreanas têm uma reputação menos expressiva do que na educação 

básica, ainda assim, o país ficou em 22º lugar entre os 50 países no Ranking de 

Sistemas Nacionais de Ensino Superior no ano de 2018 e a Economist Intelligence 

Unit556 classificou a Coreia em 12º lugar entre 35 países em se Índice Mundial de 

Educação para o Futuro, empatando com os Estado Unidos. Os níveis de 

 
555 KIM, Terri. Higher Education Reforms in South Korea: public–private problems. p.559 

556 A Economist Intelligence Unit (EIU) é o braço de pesquisa do The Economist Group, editor do 
The Economist. Como fornecedora líder mundial de inteligência sobre países, ela ajuda governos, 
instituições e empresas ao fornecer análises oportunas, confiáveis e imparciais de estratégias 
econômicas e de desenvolvimento. Por meio de sua prática de políticas públicas, a EIU fornece 
pesquisas baseadas em evidências para formuladores de políticas e partes interessadas que 
buscam resultados mensuráveis em áreas que vão desde igualdade de gênero e finanças até 
energia e tecnologia. A EIU realiza pesquisas por meio de entrevistas, análises regulatórias, 
modelagem quantitativa e previsão e exibe os resultados por meio de ferramentas interativas de 
visualização de dados. Por meio de uma rede global de mais de 650 analistas e colaboradores, a 
EIU avalia e prevê continuamente as condições políticas, econômicas e de negócios em mais de 
200 países. THE ECONOMIST INTELLIGENCE. Um Ecodespertar: Medindo a consciência, 
engajamento e ação global para a natureza. Unit Londres: Reino Unido. Disponível em: 
https://wwfbr.awsassets.panda.org/downloads/wwf_eco045_report_on_nature_pt.pdf. Acesso em 
23 de outubro de 2022. 
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escolaridade da Coreia do Sul são apenas um sinal da transformação singular do 

país e da ascensão econômica nos últimos 70 anos que se revelou numa nação de 

alta tecnologia avançada com uma das maiores taxas de penetração da Internet no 

mundo.557  

O investimento na educação foi o pilar fundamental da trajetória da 

Coreia do Sul e de sua ascensão econômica, sobretudo as ações implementadas 

na educação básica que repercutiram anos após na qualidade da educação 

superior. 
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CONCLUSÃO 

As mudanças no cenário da educação superior brasileira podem ser 

observadas no histórico constitutivo vinculado ao desenvolvimento econômico, 

político e social descrito no primeiro capítulo desta pesquisa. A promulgação da 

primeira LDBEN, na vigência da Constituição de 1961, abriu portas para o 

desenvolvimento da educação nacional em todos os níveis de ensino, todavia a 

educação superior ainda era restrita. 

O período de ditadura militar instaurou um clima de terror no campo 

educacional público favorecendo o fortalecimento do ensino privado com previsão 

de bolsas de estudo, considerando o segmento privado uma substituição do ensino 

oficial gratuito. Entretanto, o modelo educacional para a educação superior 

centralizado no Estado conservou-se até a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que redemocratizou a educação.  

Neste ínterim, as reestruturações econômicas acentuadas pela 

globalização desenharam um cenário de transformações expondo o Estado a 

grandes desafios de competitividade e promoção de formação de capital humano 

que fomentaria o desenvolvimento. É neste contexto que ocorre o movimento de 

expansão sem precedentes, próximo à transição para o século XXI, como resposta 

às demandas anunciadas pela globalização. 

A crise do capitalismo e os reflexos do mundo globalizado 

desencadearam no Brasil, e ao redor do mundo, reformas do Estado e dos sistemas 

educacionais que reclamavam pela ampliação de vagas na educação superior em 

atenção as necessidades de uma demanda cada vez mais diversificada e 

qualificada.  

Desta forma, as reformas no sistema de educação superior brasileiro 

foram imprescindíveis para atender o cenário que se configurava, todavia, um novo 

paradigma neoliberal que se alastrava pelo mundo privilegiava a educação superior 

com menor intervenção do Estado. É neste cenário, quando o Brasil também 
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enfrentava mudanças expressivas com o fim da ditadura militar na luta em prol da 

democratização das políticas sociais, que a Constituição Federal de 1988 trouxe a 

educação como um direito de todos, expressando garantias e diretrizes para o 

sistema educacional e assegurando a livre iniciativa do setor privado. 

Consagrada como um direito social no texto constitucional, a 

educação superior abriga-se no conceito de norma constitucional revestida de 

prioridade e de reconhecimento de um direito de todos e dever do Estado para 

garantir a eficácia desta norma, direcionando uma regulamentação detalhada à 

legislação complementar. 

Nesta perspectiva, a normatização da educação superior acontece na 

década de 1990, com a promulgação da LDB de 1996 que regulamentou reformas 

no campo educacional possibilitando a adoção de variadas denominações para 

instituições de ensino superior dissociando o tripé ensino, pesquisa e extensão, 

revelando que um modelo único de organização universitária não atenderia às 

demandas capitalistas, de forma a descaracterizar o conceito de universidade 

esboçado em décadas anteriores. Esta política reconfigurou a estruturação da 

educação superior e impulsionou o surgimento das instituições de ensino superior 

com características distintas das universidades atrelando-os a oferta diversificada 

de cursos. 

Sob qualquer perspectiva, a institucionalização desta política promove 

uma expansão da educação superior brasileira partindo do pressuposto das novas 

exigências dos mercados, ou seja, dos interesses do capital, impactando em 

reformas que produziram efeitos paradoxos no setor desencadeando um 

crescimento excessivo e concentrado. Neste contexto se manifesta a necessidade 

da regulamentação ordenada pela LDB a fim de efetivar a aplicação da norma 

constitucional no contexto social que se reconfigurou com a expansão e a 

diversidade das novas instituições.  

Sendo a educação um direito social, é privilegiada nos objetivos do 

Estado e dependente deste para a efetividade dos princípios constitucionais que a 

revestem e elevam a carga de seus valores, e, dentre os princípios que abrigam a 

educação superior, destacou-se nesta pesquisa o princípio da garantia do padrão 
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de qualidade, dada a notória importância da temática no texto constitucional e a 

compreensão na esfera do reconhecimento como norteadores da educação 

superior brasileira, sobretudo, no contexto atual. 

Para tanto, o objetivo geral desta pesquisa consistiu na 

fundamentação teórica da educação superior como direito social revestido de 

princípios norteadores para sua consecução, bem como, na verificação da 

efetividade das políticas públicas instituídas para a garantia destes preceitos e 

assim traçar outros cenários que contribuiriam para a efetividade do princípio 

constitucional da garantia do padrão de qualidade na educação superior. 

A regulamentação legal estabelecida pela LDB de 1996 reafirma o 

direito a educação, os princípios da gratuidade, do acesso, da qualidade e os 

deveres do Estado em relação ao tema. Entretanto, se estabelece com políticas 

fortemente direcionadas ao acesso por meio da expansão de oferta desfraldando 

um processo de reestruturação no sistema de educação superior brasileiro com os 

direcionamentos da oferta pela iniciativa privada, de forma a promover ainda mais 

a demanda capitalista. 

Notadamente, a prescrição da LDB de 1996 se correlaciona com o 

Primeiro Plano Nacional de Educação na forma de lei, que estabeleceu metas para 

a educação superior para o decênio 2001-2010, privilegiando o acesso ao ensino 

superior por meio da ampliação de instituições de ensino superior no segmento 

privado e pela modalidade de educação a distância. Observa-se, então, que as 

temáticas desta política giraram em torno do acesso, da democracia, do fomento à 

iniciativa privada e, com expressiva valorização da educação profissional e 

direcionamentos para o mercado de trabalho, sem o revestimento de políticas e 

planejamento que envolvam o princípio constitucional da garantia do padrão de 

qualidade de forma integrada as perspectivas da expansão. As consequências 

desta diligência já se revelaram no Plano Nacional de Educação para o decênio 

2011-2020 que inseriu nas suas diretrizes a melhoria da qualidade, denotando a 

fragilidade neste quesito, na pretensão de recuperação do controle estatal. 

O marco legal proposto pela LDB que proporcionou a expansão do 

setor a partir da diversificação de instituições de ensino superior significou a 
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ampliação de vagas por meio do aumento significativo de credenciamento de novas 

instituições de ensino superior sem as características de universidade, 

principalmente no segmento privado. Desta forma, o modelo de instituição pautada 

no tripé ensino, pesquisa e extensão não foi o que norteou a expansão da educação 

superior brasileira. 

O contexto de expansão aliado a estratégias governamentais de 

cunho socioeconômico que resultou na expressiva parcela de oferta da educação 

superior à iniciativa privada invocou políticas de controle na perspectiva central da 

função social do Estado com vistas a verificar a tensão na relação do movimento 

de expansão e a qualidade. É neste contexto que emergiu a regulação da educação 

superior com a finalidade do controle público sobre as atividades privadas. 

Conforme demonstrado no segundo capítulo desta pesquisa, o 

emprego contemporâneo do termo regulação na educação superior extrapola a 

premissa da relação Estado e Economia voltando-se no sentido de constituir uma 

ação intervencionista do Estado para controlar ou proteger o interesse coletivo, de 

forma que a regulação da educação superior evidencia-se como ação do Estado 

por meio de regras e atuações administrativas com certa concentração de 

competências normativas de fomento e de intervenção de ente da Administração 

Pública que orientam e, sobretudo, direcionam a educação superior brasileira. 

Todavia, regular a educação superior no cenário contemporâneo é 

tarefa complexa dada a diversidade do sistema educacional, uma estrutura 

complexa para um direito público no contexto de diversidades econômico sociais. 

Contudo, dado o caráter essencial público da educação superior, as instituições de 

ensino ainda vinculadas ao segmento privado podem ser designadas como 

espaços públicos estatais, e é neste entendimento que precisamos considerar a 

designação constitucional da educação superior à livre iniciativa privada, sobretudo 

pela carência de recursos públicos para atender as demandas sociais. Desta forma, 

é contestável quando há a adoção de políticas que, na sua origem, atendam 

parcialmente à norma de forma a demandar outras políticas para acomodar a 

educação superior nos moldes constitucionais. 
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Regular a educação superior no contexto da diversificação de 

denominações de instituições possibilitadas pela legislação infraconstitucional 

vigente, empreende a adoção de política que pondere as diferenças para que se 

possa regulamentar de forma coerente com a realidade estabelecida. Ainda que a 

única denominação de instituição de ensino superior expressa na Constituição e na 

LDB seja a universidade, a maioria das instituições existentes no Brasil se enquadra 

nos demais tipos de denominações, que são definidas de acordo com sua 

organização acadêmica e a abrangência de sua atuação em ensino, pesquisa e 

extensão. Estas denominações são estabelecidas com base nos conceitos 

atribuídos nos processos de credenciamento institucional. 

É válido observarmos que a reconfiguração de denominações de 

instituições no sistema de educação superior brasileiro é assegurada por 

suplemento normativo subjacente na legislação educacional, ou seja, não há 

prescrições neste sentido na Constituição Federal e na LDB. São normas correlatas 

a própria política de regulação e gestão da educação superior, notoriamente 

assentadas nas orientações e na integração do movimento da economia mundial, 

como observou-se nas recomendações explícitas apresentadas no Relatório do 

Banco Mundial, que demonstravam como os países em desenvolvimento poderiam 

lograr elevados graus de eficiência a partir de reformas que possibilitassem maior 

diferenciação de instituições e de financiamento, redefinição das funções do 

governo dentre outras. 

Assim, a regulação da educação superior brasileira se estabeleceu 

substancialmente quando o Estado deixou de ser o protagonista na oferta do setor 

impulsionando-o ao papel de órgão regulador, o responsável por estabelecer 

medidas que favoreçam os interesses da coletividade. Noutras palavras, o Estado 

ocupa o papel de interventor para o controle estatal com vista ao controle da 

qualidade de ensino, em atenção a própria política da expansão por ele fomentada. 

A regulação da educação superior brasileira, como matéria de 

interesse social, deve expressar políticas e normas que visam a garantia do acesso 

e da qualidade de ensino, caracterizada por instrumentos legais que promovam a 

efetivação da política delineada pelo Estado e que direcionam a adoção de 
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condutas sob pena de imposição de sanções ou restrições. Somente desta forma 

se estabelecerá a concretude da aplicabilidade e a efetividade da fiscalização do 

Estado para a verificação da conduta adequada das instituições. 

A falta de políticas de fomento a qualidade de ensino e o foco em 

políticas que proporcionaram a ampliação de oferta resultou na necessidade de 

uma política regulatória intervencionista adaptada às mutações conjunturais do 

setor para lograr resultados que convergem para o princípio da garantia do padrão 

de qualidade. 

Doravante, a política regulatória da educação superior brasileira é 

desafiada a atender uma demanda ampla e diversificada de prestadores de serviço 

de educação superior com interesses políticos distintos, de forma a considerar a 

diferenciação destes agentes, para que se possa caracterizar a finalidade da 

democratização do acesso e do padrão de qualidade. Para tanto, a regulação está 

fundamentada na avaliação processada por meio de políticas de avaliação 

institucional destinadas a estabelecer critérios mínimos para o funcionamento e a 

manutenção das instituições e cursos. 

A avaliação, enquanto instrumento da regulação, está prescrita na 

LDB e deve acontecer de forma periódica num processo de intervenção estatal na 

concepção de controle do Estado, e os resultados deste processo produzem 

informações que subsidiam a regulação do setor proporcionando elementos para 

que o Estado desenvolva instrumentos que possam direcionar a finalidade social. 

Nesta perspectiva, este instrumento se corresponde com a 

regularidade das instituições e a continuidade de suas ofertas por meio do resultado 

de processos avaliativos, que emergiu de forma a valorar a realidade das 

instituições e cursos de educação superior. Neste contexto, evidencia-se o papel 

do Estado Avaliador, retratado no terceiro capítulo desta pesquisa, que apreende a 

relação da avaliação e da regulação pelos desdobramentos viabilizados pelos 

critérios que estabelecem os padrões de qualidade de forma a emitir resultados de 

aptidão e de reconhecimento. 
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O processo regulatório instrumentalizado pela avaliação tem se 

manifestado com resultados que enquadram as instituições e cursos nos padrões 

de qualidade estabelecidos, expressando o conceito de qualidade definido e exigido 

pelo Estado. A repercussão apreende na efetivação da qualidade que se 

manifestam com os resultados dos processos avaliativos, na compreensão de que 

o padrão de qualidade preconizado na legislação seja extraído deste processo por 

meio de indicadores que sintetizam e que é considerado tecnicamente legitimado 

dentro dos padrões que conferem tal qualidade. 

A preocupação com a qualidade da educação que se evidenciou 

desde a década de 1980 com a instauração do Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária (PARU), num contexto de expansão que traduziria uma política 

alinhada ao crescimento focado nos processos institucionais, ou seja, nos modos 

de gestão e de política educacional.  O desdobramento do processo de avaliação 

se evidenciou com o Exame Nacional de Cursos (ENC) aplicado com todos os 

alunos concluintes de cursos de graduação, experiência que não logrou êxito, no 

entanto, a avaliação já constava como importante instrumento de controle 

institucional e de regulação com a valorização de mérito individual e compensação 

pelos resultados. 

Na década de 1990, as discussões sobre a crise das universidades 

brasileiras, os debates sobre a avaliação para a verificação da qualidade ganharam 

proporções mais sólidas diante da necessidade de rever os rumos da educação 

superior brasileira e a implantação do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB) fortaleceu a concepção da avaliação para o 

processo regulatório, no entanto, uma inquietude genérica se evidenciava nas 

discussões acadêmicas e sociais com críticas ao modelo de avaliação que 

proporcionava rankings que enfatizavam cursos. 

Um sistema de avaliação com observância ao princípio constitucional 

da garantia do padrão de qualidade e com articulação entre os sistemas de ensino 

federal e estadual deveria se estabelecer para atender a todo o sistema de forma 

igualitária e caracterizar a avaliação como um instrumento de regulação da 

educação superior. É nesta perspectiva que o atual Sistema Nacional de Avaliação 
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do Ensino Superior (SINAES) se caracterizou, com uma série de instrumentos 

avaliativos com foco na qualidade e na expansão da educação superior, 

representando uma estratégia do Estado para atender ao princípio constitucional 

de garantia do padrão de qualidade. 

O SINAES, concebido sobre os pilares da participação democrática e 

fundamentado no princípio de que a educação superior se constitui num direito 

social e um dever do Estado se propõe avaliar os aspectos relacionados ao ensino, 

pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos estudantes, gestão, 

corpo docente e infraestrutura que lograriam subsídios para a orientação da 

qualidade das instituições e para o encaminhamento de políticas públicas para a 

instrução de ações e decisões com fomento na qualidade da educação superior. 

Notadamente, a proposta original do SINAES evidenciou o 

entendimento de um sistema de avaliação que representaria um instrumento de 

planejamento e intervenção do Estado para assegurar a qualidade, incorporando a 

avaliação e a regulação de forma articulada a ação governamental. Contudo, a 

disparidade entre a proposição inicial e a regulamentação da proposta demonstrou 

contrastes nos processos de avaliação e regulação à luz de sua concepção, onde 

a avaliação assiste como processo central, consumando a deferência à regulação. 

Ao observarmos a proposta inicial do SINAES que incorporou o tripé 

de processos basilares envolvendo a Avaliação Institucional (Interna e Externa), a 

Avaliação de Cursos e a Avaliação do Desempenho dos Estudantes com o objetivo 

de fornecer subsídios para a definição de políticas regulatórias para a educação 

superior, afirma-se que a avaliação da educação superior é o referencial para a 

promoção de políticas públicas para potencializar a qualidade. Desta forma, é 

necessário que as ações para regulação se configurem como instrumento que 

reforça a responsabilidade do Estado com o controle do princípio constitucional da 

garantia do padrão de qualidade. 

Contudo, o estabelecimento dos Indicadores de Qualidade não 

previstos originalmente na Lei do SINAES se manifestaram de forma adversa neste 

processo e se converteram em importante instrumento de representação da 

qualidade da educação superior brasileira, sendo considerados de grande 
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relevância para o processo de regulação e ampliação da qualidade da educação 

superior brasileira, promovendo ranking e o marketing das instituições. 

Dentre estes indicadores de qualidade selecionamos, isoladamente, 

os que representam a qualidade de instituições, o Índice Geral de Cursos (IGC) e 

o Conceito Institucional (CI), evidenciando que são processos que possuem 

indicadores e critérios de avaliação distintos, divergindo entre si na sua essência, 

contudo, são indicadores instituídos para designar e mensurar a Qualidade 

Institucional. O IGC, ao representar uma medida de qualidade proveniente da 

média ponderada aos Conceitos Preliminares de Cursos (CPCs) oferecidos pela 

instituição nos dois anos anteriores, expressa dois pontos discutíveis: o primeiro 

em relação aos elementos que são utilizados para compor um indicador desta 

natureza, considerando também o ciclo avaliativo que o corresponde e, a 

classificação estabelecida na escala de 1 a 5, independentemente, das 

características institucionais e de sua denominação (se universidade, centro 

universitário ou faculdade). 

A média ponderada que estabelece o IGC corresponde ao 

desempenho nacional dos estudantes no processo de avaliação do ENADE, de 

acordo com os ciclos avaliativos deste processo e os cursos ofertados pela 

instituição, de forma que quando o índice é divulgado corresponde a um período de 

três anos cobrindo todas as áreas dos ciclos referenciados no ENADE. Neste 

contexto, é necessário considerar a diversidade de ofertas instituições e 

significativa parcela de cursos que não fazem parte dos ciclos do ENADE, 

sobretudo, ao considerarmos a preponderância de cursos ofertados pelas 

instituições de ensino denominadas de Faculdade. Ademais, participam para o 

cálculo do IGC a média dos conceitos de avaliação trienal dos programas de pós-

graduação stricto sensu, oferta que não corresponde a todas as denominações de 

instituições de ensino superior.  

Isto posto, evidencia a divergência entre insumos de cada instituição, 

de forma que não é cabível a aceitação do IGC como medida de qualidade 

institucional neste cenário de complexidade, consumindo processos avaliativos 
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diversos numa composição que possa transcender a simplificação de um rótulo que 

tendencia o movimento de ranking e marketing do setor.  

Observa-se ainda que a representação numérica como medida de 

qualidade evidenciada pela classificação instituída pelo IGC considera os níveis 4 

e 5 de alta qualidade e os níveis 1 e 2 de baixa qualidade e o nível 3, o mínimo 

aceitável, abstraindo as oportunidades de pesquisa e extensão de uma 

universidade. Notadamente, a classificação neste processo ocorre de forma pública 

e geral, promovendo uma hierarquização das instituições de ensino superior como 

se fossem da mesma categoria. 

Dada a amplitude e a forma da publicidade, o IGC tem se evidenciado 

como representação de performance institucional consolidando em um único 

indicador a certificação de qualidade que confere confiança à sociedade ao 

recomendar todos os cursos de determinada instituição. A repercussão da 

divulgação do IGC pela imprensa transformou este indicador num poderoso 

instrumento de marketing institucional e de formação de opinião pública, como 

demonstrado nesta pesquisa. 

É neste cenário que o SINAES se desvia de seu objetivo original, dada 

a relevância dos espaços ocupados pelos indicadores de qualidade, sobretudo na 

mídia direcionada a promoção de acesso. Na percepção da relação demasiada 

destes conceitos com a qualidade, está evidente o desvio do foco do SINAES como 

um sistema que representaria o instrumento de planejamento e intervenção do 

Estado para assegurar a o princípio constitucional da garantia do padrão de 

qualidade. 

Este fenômeno de divergência ainda se evidencia quando 

observamos o Conceito Institucional (CI), outro indicador que representa a 

qualidade institucional e que se estabelece por insumos diversos dos que 

constituem o IGC. Todavia, na prática também tem se evidenciado como 

instrumento institucional para constituir ações de marketing, de forma que as 

instituições usam este ou aquele como preferência do que mais lhe possa ser 

apropriado em determinado momento para suas ações periódicas de acesso. 
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O CI é resultado da avaliação externa in loco a qual toda instituição 

de ensino superior é obrigatoriamente submetida para os processos de 

credenciamento e recredenciamento institucional, de forma que os indicadores de 

avaliação deste processo consideram atributos que devem ser analisados a partir 

do plano para o desenvolvimento institucional, a gestão acadêmica, as políticas de 

pessoal, de ensino de graduação, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão que 

irão gerar uma nota na mesma escala atribuída ao IGC, de 1 a 5. 

Os insumos deste processo divergem dos que são utilizados na 

composição do IGC, dado que se fundamenta na natureza da avaliação formativa 

que privilegia a condição diagnostica e reflexiva que devem identificar situações 

que podem e devem ser melhoradas na instituição. Todavia, é outro processo que 

se evidencia a transmutação de sua proposta original ao converter-se, também, em 

instrumento de marketing institucional por representar uma medida de qualidade 

para fins distintos da proposta inicial. 

Evidencia-se o aspecto subjetivo destes processo e, sobretudo, 

quando temos os resultados consumidos como sinônimo de qualidade institucional 

a partir de instrumentos que geram um conceito por meio de indicadores gerais e 

comuns para todos os tipos de denominações de instituições de ensino superior, 

não parecendo adequado a comparação de conceitos entre instituições com 

características distintas, ainda que o instrumento exclua do somatório e da média 

os indicadores àqueles não aplicáveis a algumas delas. 

Entretanto, a avaliação institucional externa estabelecida pelo 

SINAES merece destaque pela reverberação de seus resultados numa função 

qualitativa. A amplitude dos indicadores do instrumento de avaliação para constatar 

as condições da instituição, de maneira global, tem por objetivo proporcional a 

“melhoria da qualidade” em todos os segmentos avaliados. Este processo é 

análogo ao processo de avaliação institucional utilizado no Espaço Europeu de 

Ensino Superior (EEES), todavia, no cenário brasileiro a implementação de índices 

e indicadores que classificam e hierarquizam as instituições desviam o foco do 

processo para a melhoria da qualidade, enquanto no processo de avaliação 
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europeu a certificação de qualidade de cursos e de instituições de ensino superior 

não levam a uma classificação hierárquica. 

É inequívoco que as avaliações externas do SINAES oferecem 

informações importantes para os processos de regulação e, tecnicamente, estes 

deveriam girar em torno da qualidade do setor com políticas e fomentos para a 

melhoria. Infelizmente, assim como o IGC este processo tem sumarizado a 

qualidade institucional nos mesmos moldes de uma avaliação instrumentalizada 

que não considera a diversidade do cenário e o objetivo original do sistema. 

É neste entendimento que contestamos que o resultado destes 

processos que geram indicadores sumarizados sejam acolhidos como medida de 

qualidade institucional para evidenciar a qualidade de ensino requerida na 

legislação brasileira.  

A avaliação deve ser um instrumento para a promoção de melhorias, 

porém, de nada resolve avaliar e divulgar o resultado sem analisar e traçar 

estratégias para a melhoria da qualidade. Ademais, é refutável acatar que 

resultados de avaliação como os do IGC e CI sejam utilizados pelas instituições 

como pauta de ações mercadológicas para evidenciar a qualidade de seus cursos 

ofertados, visto que são processos que não se relacionam diretamente com o objeto 

de divulgação.  

Vale ressaltar que o objetivo principal da avaliação das instituições de 

ensino superior é assegurar a qualidade de ensino e de seus processos por meio 

de atos e processos estabelecidos pela regulação da educação superior. A 

utilização dos resultados de avaliação da educação superior brasileira tem 

evidenciado de forma negativa a redução do papel do Estado neste processo. 

Da forma como está posta, a avaliação como instrumento de 

regulação, tem demonstrado um proveito de forma desalinhada e equivocada à 

concepção original do sistema de avaliação e, sobremodo, para a concepção da 

regulação da educação superior que tem o propósito de garantir os preceitos 

constitucionais atinentes ao tema, numa configuração de ação regulatória na 

condução do Estado. 
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É possível afirmar que o conceito de qualidade institucional definidos 

pelo SINAES não expressam a realidade de cursos gerando desinformação e 

desorientação à sociedade. A diversidade de instituições correlacionadas não é 

entendível pela comunidade de forma que os resultados não deveriam ser 

dispostos nas mesmas condições, quando temos um cenário de instituições 

caracterizadas de maneira particular. 

De outro lado, não há evidências dos resultados das avaliações 

institucionais estabelecidas com as políticas de regulação da educação superior 

brasileira com foco na qualidade do setor. As ações de regulamentação da 

educação superior, que evidenciam a regulação do setor, tem se apresentado com 

direcionamentos focados na expansão sem evidências de contribuições para a 

garantia do princípio constitucional analisado. 

Os resultados da avaliação como instrumento da regulação devem ser 

empregados de forma positiva para o todo por meio da regulamentação que não 

favoreça apenas um grupo determinado de instituições.  

A exemplo do EEES, o SINAES precisa correlacionar seus resultados 

para fundamentar políticas públicas que promovam a cooperação e um nivelamento 

da qualidade das instituições de ensino superior brasileiras. Fomentar políticas que 

possam elevar a qualidade das instituições de forma a estabelecer um padrão 

nacional e a competitividade das instituições nacionais. A regulação da educação 

brasileira da forma como está consubstanciada tem evidenciado processos de 

regulamentação na contramão da qualidade da educação superior brasileira, 

favorecendo a desregulamentação do setor. 

A educação é um bem público e a Constituição Federal de 1988 

prescreve a qualidade como elemento fundamental, de forma que a regulação 

precisa pautar-se nesta fundamentação para prescrever sua regulamentação. Não 

há que se discutir que a política de avaliação favorece a qualidade do setor, 

contudo, os resultados deste processo precisam estar coerentes e convergentes 

com este objetivo.  
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A articulação dos resultados dos processos avaliativos com a adoção 

de políticas que convergem para a qualidade tem sido nebulosa e os atos de 

regulamentação do setor não evidenciam esta finalidade, do contrário, as 

evidências constatadas denotam a liberalidade de atos regulatórios que promovem 

expansão do setor com ausência de qualquer intervenção que possa averiguar as 

condições e a qualidade do ambiente ofertado. 

Ao observarmos o processo de Avaliação Institucional Externa como 

um dos tripes do SINAES que tem por objetivo credenciar e recredenciar 

instituições a partir de uma avaliação instrumentalizada cujos indicadores valorizam 

espaços físicos e outras dimensões relacionadas a estes, como entender a 

regulamentação pautada no processo avaliativo do SINAES que dispensa 

processos de avaliação que deveriam averiguar as condições e a qualidade de um 

ambiente que será ofertado os cursos? A reprodução de polos de educação a 

distância em grande escala com base do IGC é um dos exemplos deste cenário. 

A experiência da avaliação do EEES é ponderada e sensata para 

fornecer exemplo de ciclos avaliativos que precisam ser consumados para a 

garantia e manutenção da qualidade da educação superior. Lamentavelmente, os 

resultados dos processos avaliativos do SINAES promovem regulamentação com 

liberalidades que desviam o caminho de políticas para o fomento de qualidade. De 

forma diversa do objetivo inicial do SINAES, este direcionamento conduz a 

submissão do setor a uma expansão cada vez maior, em larga medida, pelo 

segmento privado e ainda, por movimentos que acomodam a educação superior na 

prateleira da mercadoria demonstrando uma suposta conotação de democratização 

de acesso na contramão do princípio constitucional da garantia do padrão de 

qualidade. 

A regulação da educação superior deve pautar-se nos interesses 

comuns da sociedade de forma imparcial, sem estreitar laços com a lógica da 

rentabilidade econômica do segmento privado. Neste cenário, a regulação da 

educação superior tem contribuído, significativamente, para a ampliação de 

matrículas no setor, num sistema de educação em massa, atendendo tão somente 
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as políticas de expansão em detrimento do princípio constitucional da garantia do 

padrão de qualidade. 

A questão suscitada se fundamenta na educação superior com um 

direito de todos e dever do Estado e que se insere no interesse público, o que 

justifica sua regulação e o reconhecimento de necessária intervenção do Estado. A 

multiplicação de instituições, ainda que representadas por polos de educação a 

distância, demarca uma preocupação em torno do sistema de avaliação enquanto 

política pública instituída para o monitoramento da qualidade da educação superior, 

principalmente, quando observamos o embasamento da regulamentação de 

expansão com base nos indicadores de qualidade que tendem a desencadear uma 

captura mercadológica com critérios qualitativos isolado das fundamentais 

necessidades sociais. 

A flexibilização pautada nos indicadores de qualidade importa num 

perigo para o sistema regulatório e sua finalidade, considerando que a 

regulamentação atual tende a desregulamentar uma ampliação do setor. 

Fundamentado nestas evidências, é imprescindível anular o uso dos Indicadores 

de Qualidade como sinônimos de qualidade geral. 

Ao analisarmos o marco inicial da regulação da educação superior 

brasileira podemos afirmar que esteve configurado como um dos setores mais 

regulamentados da sociedade, sobretudo na década de 2000, devido ao papel 

regulador exercido pelo Estado, a exemplo do que se evidencia na Coreia do Sul. 

Todavia, no contexto atual, sobretudo a partir da segunda década do século XXI, a 

expansão descolada de regulamentação impactou de forma expressiva no papel 

do Estado com a qualidade do setor.  

É necessário atentar para o fato de que a flexibilização da 

regulamentação da educação superior, no caminho que está, incorrerá no 

comprometimento da garantia de direitos sociais, sobretudo, na educação pública, 

dado que são ações que fomentam apenas o segmento privado criando um abismo 

ainda maior entre o público e o privado. 
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Ainda que redundante, é necessário requerer a atuação do ente 

estatal num cenário de constatação da necessidade de redirecionamentos da 

política instituição para assegurar o princípio constitucional da garantia do padrão 

de qualidade, dado que é função do Estado promover o bem-estar do indivíduo e 

da sociedade e, para tanto lhe cabe empreender alternativas para garantir a eficácia 

das normas jurídicas constitucionais.  

É nesta acepção que a efetividade dos princípios constitucionais da 

educação superior brasileira se respalda, considerando que a inércia do Estado 

também se configura no não cumprimento de sua obrigação. 

As políticas educacionais de garantia de qualidade da educação 

superior adotadas no Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) e na Coreia do 

Sul, ainda que considerados cenários e históricos diferentes, podem contribuir com 

a expansão de ações nacionais para atender princípio constitucional da garantia do 

padrão de qualidade. 

No último capítulo desta pesquisa demonstramos todo o percurso do 

EEES, desencadeado no Processo de Bolonha, como resposta a concorrência da 

educação superior, consequência da globalização econômica, num contexto em 

que a Europa se encontrava em desvantagem em relação ao avanço das 

universidades norte-americanas. Porém, a Europa investiu na educação e 

formação com o objetivo de proporcionar um ensino competitivo e de qualidade, de 

forma que o foco de atuação da Europa não esteve concentrado na ampliação do 

acesso, mas sim, na qualidade de sua oferta para formar cidadãos competitivos 

que elevariam o sistema educacional europeu pela sua qualidade, por meio de um 

sistema de avaliação que pudesse medir e nivelar a qualidade de ensino das 

instituições, a partir de ações de promoção de qualidade e não somente de aferição. 

Com prioridades para a qualidade da educação superior nacional, o 

Processo de Bolonha reuniu instituições da União Europeia, associações e 

organismos com o objetivo de integrar os processos de avaliação em nível europeu 

para assegurar e garantir o padrão de qualidade. A qualidade da educação superior 

prospectada congregou o currículo, os processos de ensino-aprendizagem, a 
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formação e qualificação de professores, a governança, a organização, o acesso, os 

resultados, a inovação e a avaliação dos alunos e das instituições. 

Os caminhos instituídos para a garantia da qualidade foram 

delineados simultaneamente com o movimento de reforma do setor, quando 

mecanismos de avaliação da qualidade foram introduzidos no Processo de 

Bolonha, paralelamente a expansão da educação superior europeia, revelando o 

compromisso dos países europeus com a qualidade. 

Para evidenciar a qualidade e a garantia do padrão, as instituições 

europeias devem submeter-se a uma série de processos que visam contribuir para 

a qualidade. Cabe destacar que o processo aqui descrito não objetiva apenas 

verificar a qualidade, mas sim proporcionar ações de melhoria da qualidade para 

nivelar a instituição ao padrão das instituições europeias.  

As modalidades de avaliação do EEES possuem algumas 

correspondências com o SINAES e outras particularidades que os diferenciam, já 

que foram inspirados numa mesma proposta. Entretanto, o sistema de avaliação 

do EEES não conta com a prerrogativa de dispensa de avaliações com base em 

resultados de outras avaliações, sobretudo as ações alinhadas e delineadas a partir 

de indicadores de qualidade como o IGC e CPC. 

Outro aspecto sensível identificado no sistema de avaliação brasileiro 

que se revela de forma divergente no sistema do EEES é direcionamento de 

classificação das instituições identificando competitividade. A A3ES, que avalia o 

EEES, tem foco num processo de avaliação com objetivo de garantir a qualidade 

das instituições de forma ampla e nivelada. 

Como alternativa de caminhos para o redirecionamento do SINAES, 

ressaltamos as estratégias da União Europeia com investimento em políticas para 

a melhoria da qualidade, indispensavelmente, de forma paralela as ações que 

possibilitam a ampliação de acesso. As evidências do processo de avaliação do 

SINAES a partir da medição da qualidade com padrões definidos por indicadores 

não representam uma política que possa garantir o princípio constitucional incitado, 

do contrário, distancia o dever do Estado para com o setor. 
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A preocupação com a qualidade precisa estar no mesmo nível da 

preocupação com a democratização do acesso, de forma que, a implantação do 

SINAES teve por objetivo prover a garantia de qualidade do setor num cenário de 

expansão parcialmente consolidada. Neste contexto, as ações associadas a este 

processo precisam ter como foco a promoção contínua da qualidade. Contudo, 

questionamos: o que realmente está em pauta com os resultados dos processos 

de avaliação do SINAES? O objetivo é garantir a qualidade ou continuar tão 

somente no fomento quantitativo? 

É oportuno agregar ainda as políticas adotadas pela Coreia do Sul 

para a educação superior. O desenvolvimento experimentado pelo país nas últimas 

décadas é claramente denotado como fruto de imensos investimentos no 

desenvolvimento educacional, para fins de corroborar com a adoção de políticas 

educacionais para a educação superior brasileira. 

De forma diversa do que observamos no cenário brasileiro, a 

prioridade de investimentos da Coreia do Sul é na educação básica e, de forma 

gradativa, mais investimentos foram destinados ao ensino médio e superior, numa 

concepção de, fundamentalmente, universalizar o ensino primário. Estratégia que 

possibilitou o país superar a pobreza e a destruição da guerra em curto espaço de 

tempo, atingindo elevadas taxas de crescimento entre as décadas de 65 e 95, 

conforme demonstrado no último capítulo desta pesquisa. As políticas educacionais 

de reestruturação da educação superior na Coreia do Sul evidenciam o papel do 

Estado como um regulador direito e, considerando que o país também foi 

influenciado pelas tendências globais para políticas neoliberais de privatização, 

todavia, o papel do Estado não restou alterado. 

Notadamente, o panorama da educação superior da Coreia do Sul é 

fruto de fatos que ocorreram décadas atrás, num cenário marcado pela 

globalização econômica e, sobretudo, em meio a um golpe militar, o país decide, 

de forma diversa de muitos países, incluindo o Brasil, por investir pesadamente na 

educação numa concepção de reformulação de currículos escolares, valorização 

de professores por meio de salários, capacitações e planos de carreira que atraísse 

melhores professores para o sistema. Este pode ser um dos caminhos a ser 
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experimentado para investir em políticas públicas para a qualidade da educação 

superior brasileira. 

O sistema de educação superior coreano apresenta características 

semelhantes às do Brasil em relação a distribuição de matrículas em segmentos 

públicos e privados, registrando a maioria de instituições em segmento privado, 

tanto as classificadas como universidades como as faculdades juniores. Contudo, 

a grande diferença está no papel desempenhado pelo poder público, por meio do 

Ministério da Educação coreano, que detém o controle direto sobre ambos os 

segmentos, de forma que, independentemente das diferenças de denominações há 

uma uniformidade imposta pelo Estado. 

Um grande diferencial registra-se nos atos autorizativos adotados no 

Brasil. Com exceção da Universidade Nacional situada na Capital da Coreia do Sul, 

que possui portaria própria, as demais instituições de ensino superior são regidas 

pela Lei da Educação e supervisionadas pelo Ministério da Educação. Na mesma 

medida, a adoção de currículos nacionais e treinamento continuado de professores 

e fomento de acesso à educação básica. Os frutos deste investimento são colhidos 

a partir das décadas de 1980 e 1990, reverberando para a educação superior que 

foi impulsionada ainda por grandes investimentos do PIB para o setor, com foco no 

treinamento eletivo de professores, no investimento em pesquisa, dentre outras 

ações para o fortalecimento e a qualidade da educação superior. 

Por caminhos diversos, a Coreia do Sul também tem ação semelhante 

à adotada no EEES, na concepção de investimentos em políticas educacionais de 

qualidade para a educação de forma primordial ou paralela a movimentos de 

ampliação, na perspectiva da qualidade para competir e não da quantidade. 

A preocupação com a qualidade da educação superior demonstrada 

pela Coreia do Sul é delineada num momento que antecede a eficácia de um direito 

para todos. A convicção do país de que o progresso e o desenvolvimento 

econômico têm relação direta com a educação de qualidade é o que determinou o 

sucesso da educação, de forma geral, no país. Na educação superior a Coreia do 

Sul ainda possui uma reputação menos expressiva do que na educação básica, 
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mas, já ocupa posição em rankings internacionais que demonstram que os frutos 

deste nível de ensino são progressivos. 

Diante destes cenários, é possível afirmar a necessidade de 

redirecionamento das políticas educacionais brasileiras para a educação superior 

sobre alguns aspectos. 

O primeiro é no cenário do SINAES, sobretudo na revisão dos 

Indicadores de Qualidade Institucional como instrumento classificatório na direção 

de ranking e na referência deste como medida de qualidade. Como todo o exposto, 

não há como comparar uma diversidade de denominações com características 

distintas a partir de resultados extraídos de insumos diversos, ou seja, não se trata 

do mesmo objeto para classificar. É necessário revisitar os conceitos de qualidade 

definidos pelo sistema.  

Ainda no contexto do SINAES, os processos que avaliam e geram 

medidas de qualidade institucional, o IGC e CI não podem ser sobrepostos, não se 

trata da mesma avaliação. Na prática, o sistema adota medida de qualidade que 

possibilita um suprir o outro mantendo-se medidas de qualidade aparentes. Para 

exemplificar, evidenciamos uma medida insatisfatória no IGC e, os 

encaminhamentos de verificação desta qualidade é a visita in loco externa, para 

averiguar dimensões a partir de uma avaliação instrumentalizada que não tem 

relação com o anterior, que irá gerar o CI e, na prática, o resultado desta avaliação 

supre a insuficiência do IGC. 

Outro aspecto que precisa ser observado, a exemplo dos dados 

apresentados do EEES, é a dispensa de avaliações periódicas e as liberalidades 

com base nos Indicadores de Qualidade. O objetivo inicial do SINAES tem 

comprometimento com a garantia da qualidade da educação superior, todavia, os 

encaminhamentos tomaram rumos diversos prejudicando o papel do Estado no 

dever com o princípio constitucional da garantia do padrão de qualidade. 

Ademais, o Estado precisa investir em políticas educacionais para a 

qualidade e não somente em ações para averiguar a qualidade. Os exemplos da 

União Europeia e da Coreia do Sul, ainda que em cenários diversos, denotam 
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políticas governamentais confluentes com foco na qualidade e que podem ser 

experimentados no cenário brasileiro. 

Os exemplos demonstram que a recompensa e o reconhecimento 

com o investimento em políticas educacionais para a qualidade da educação 

superior repercutirão no desenvolvimento econômico do país. Para tanto, é 

necessário ação do Estado com uma visão de longo prazo, reduzindo ações e 

medidas atenuantes que dissimulam a conjuntura atual da qualidade da educação 

superior brasileira.  

A revisão do SINAES precisa ser analisada em todos estes aspectos, 

ajustando e introduzindo diretrizes que possam assegurar o papel do Estado para 

atender o princípio constitucional da garantia do padrão de qualidade. 
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