
Um dia escreveu-se: "o tema é amplo". O
autor da frase referia-se à universidade brasilei-

ra, que à sua época favorecia a dominação e a

reprodução de uma estrutura soeial considera-

da concentradora, excludente e injusta. Ao

caracterizar o que entendia por "delinqüência

acadêmica", Maurício Tragtenberg descreveu

aspectos de uma crise de legitimidade da uni-

versidade brasileira que eclodiu nos anos 1960.

Para Tragtenberg. a solução da crise envolvia a

criação de novos canais de participação e a

autogestão pedagógica das universidades.

Passados pouco mais de 40 anos, constatam-se

muitas transformações na educação superior brasi-

leira. Vamos avaliar duas características dessas trans-

formações - as bases e a direção - e a atual política

de avaliação institucional das universidades, na

medida em que ela é parte fundamental da consoli-

dação do novo modelo de educação superior.

Há hoje uma crise de natureza institucional

nas universidades brasileiras, resultado de contra-

dições entre as decisões que moldam o campo

institucional da educação superior no Brasil

(marco regulatório), a forma como elas são incor-

poradas pelas instituições de ensino superior

(gestão escolar) e os resultados do sistema educa-

cional superior em termos de indicadores compa-

ráveis internacionalmente (desempenho).



Sobre este último ponto, os resultados são

pouco animadores, conforme vem demonstrando

o Observatório Universitário (www.observato-

nouniversitario.org.br, acessado em 14/11/2008).

Por exemplo, apesar do impressionante salto de

6.735 alunos, em 1908, para 4.453.156 de alu-

nos matriculados, em 2005, em instituições de

educação superior, nosso país tem, considerando-

se dados de 2000, pouco mais de 6% da popula-

ção adulta com educação superior completa. A

título comparativo, estamos abaixo do Canadá

(40%), dos Estados Unidos (36,8%), Japão

(33,6%), e também da Itália (9,6%), Portugal

(8,8%) e Turquia (8,4%). A média para os países

da OCDE aproxima-se dos 23% da população

adulta eom educação superior.

BASES DA EXPANSÃO. A expansão da educação

superior foi uma demanda legítima da sociedade

brasileira e implementada, desde os anos 1990,

como parte constitutiva das prioridades e das ações

estatais. O processo ocorreu em sintonia com novos

padrões de regulamentação e gestão, pautados pela

diferenciação institucional e diversificação de cursos

regulamentados pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB).

Lei n°. 9.394/1996. Seus eixos articuladores foram a

flexibilidade e a avaliação padronizada.
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Ensino superior brasileiro

Houve também, nesse processo, uma deci-

são de expandir o ensino superior nacional

mediante o setor privado, materializada em

um estímulo à presença de empresas educa-

cionais com finalidade lucrativa, mas sem a

devida consideração pelas diferenças, valores

e estruturas que diferenciam as instituições

públicas das privadas, com implicações que
discutiremos a seguir,

Portanto, do ponto de vista ideológico, a

agenda de expansão foi de natureza neolibe-

ral, concentrando-se no período dos manda-

tos do presidente Fernando Henrique Cardoso
(entre 1995 e 2002) e no governo Luiz Inácio

Lula da Silva, a partir de 2003. Assim, a rees-

truturação da educação superior baseou-se

nas instituições privadas e no ajustamento das
instituições públicas a uma perspectiva geren-

cialista, produtivisla e mercantilizadora.

Houve a reconfiguração do sistema de avalia-
ção centrado em produtos acadêmicos e testes

padronizados, os quais ampliaram a competi-

ção e a visibilidade do grande público.

SEGMENTAÇÃO DA GESTÃO. Na pratica, a

expansão do ensino superior brasileiro via insti-

tuições privadas gerou urna contradição impor-

tante. Isso porque há instituições estritamente

focadas em práticas de mercado, outras que são

públicas e outras ainda que ficam a meio cami-

nho dessas duas, ou seja; instituições privadas

não-lucrativas. Este último é o caso das institui-

ções que renunciam ã lucratividade e reinvestem

seus recursos excedentes em suas próprias ativi-

dades educacionais.

Essa distinção não é apenas retórica: possui

implicações fundamentais nos processos de gestão

escolar. As instituições educacionais lucrativas

baseiam-se em práticas de mercado; já as inslitui-

ções não-lucrativas realizam unia gestão mais par-

ticipativa, com a presença de órgãos colegiados.

O problema é que tal distinção não vigora

na prática. As instituições de ensino superior

lucrativas e não-lucrativas são atualmente consi-

deradas pela administração pública brasileira

como idênticas do ponto de vista organizacional

e institucional. Embora atuem no mesmo campo,

são entidades fundamentalmente distintas e

potencialmente complementes.

O IMPACTO DA AVALIAÇÃO. A avaliação insti-

tucional é outro ponto fundamental no pro-

cesso de translormação do ensino superior

brasileiro. Aos poucos foi sendo criado um

processo sistemático de avaliação, do qual

ganharam destaque o Exame Nacional de

Cursos (Provão), o Exame Nacional de Ensino

Médio (Enem), a Gratificação de Estímulo ã

Docência para os professores das instituições

federais, a avaliação das condições de ensino e

a reconfiguração do modelo de avaliação da

pós-graduação stricto sensu.
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Infelizmente, porém, esse sistema de avalia-

ção realçou muito mais os produtos acadêmicos

do que os processos históricos de desenvolvi-

mento institucional ou mesmo as áreas de pro-

dução do trabalho acadêmico. Inclusive, seu

marco legal é recente, remontando à Resolução

n° 2, de 1994, do Conselho Federal da Educação

- o qual tornou obrigatório o Plano de Avaliação

Institucional nos processos de autorização e

reconhecimento de universidades.

Com a promulgação da LDB, a avaliação

institucional tornou-se uma exigência legal,

cabendo ã União o papel de autorizar, reconhe-

cer, credenciar, supervisionar e avaliar os cur-

sos das IES e estabelecimentos do Sistema

Federal de Ensino Superior. O poder executivo,

por meio do Decreto n° 3.860, de 9 de julho de

2001, atribuiu ao Ministério da Educação a

coordenação da avaliação dos cursos, dos pro-

gramas e das instituições de ensino superior.

Apesar de suas limitações, esse modelo de

avaliação estabeleceu uma nova forma de rela-

cionamento entre as instituições de ensino

superior (IES) e os órgãos centrais. Nesse sen-

tido, a avaliação é utilizada como instrumento

de regulação e de controle, ao mesmo tempo

em que garante a implementação efetiva da

reforma da educação superior, com a aquies-

cência da opinião pública, a qual passa a ser

alimentada com informações sobre a qualidade

das instituições e dos cursos ofertados.

Assim, por um lado, o governo facilitou a

expansão de vagas no setor privado e pressio-

nou as IES públicas a alterarem os seus indica-

dores a custo zero; por outro, produziu uma

classificação dos cursos e das instituições como

forma de assegurar a qualidade do ensino. O

parâmetro do controle de qualidade no merca-

do acadêmico é o consumidor dos serviços e

produtos universitários, um consumidor bem

informado que decide e faz a escolha em fun-

ção do que pode consumir.

Em síntese, a gestão escolar - diferenciada

de acordo com a natureza da instituição - e o

controle da qualidade, exercido pelo mercado,

são reflexos dos desafios estratégicos na gestão

escolar brasileira nos dias de hoje. São ques-

tões bem diferentes da destacada, no início

deste texto, por Maurício Tragtenberg nos

anos 1960. Não sendo unicamente uma ques-

tão de legitimidade da universidade brasileira,

os desafios se deslocam agora para a gestão de

um campo com maior nível de diferenciação

institucional, caracterizado pela ampla diver-

sidade de estruturas organizacionais, por dis-

tintos modelos de governança e por uma

regulação realizada, ao mesmo tempo, pelo

mercado e pela opinião pública, x
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