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Resumo: As agendas neoliberais trouxeram impactos nas políticas públicas, principalmente a 

partir da década de 1990. Na educação brasileira, um dos seus impactos foi a expansão da 

educação superior privada e a redução do papel do Estado, que a partir de então não atuaria 

como exclusivo provedor da educação, tendo um papel mais direcionado à avaliação. Neste 

sentido, após uma série de iniciativas governamentais para a avaliação da educação superior, 

estabeleceu-se, em 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

Ao longo dos seus anos de implantação, dispositivos legais alteraram a concepção original do 

SINAES. Partindo deste cenário, este artigo objetiva investigar como as políticas de avaliação 

podem influenciar no currículo da educação superior. Utilizando de pesquisa bibliográfica de 

fins exploratórios, o lócus de análise foi organizado em 3 eixos teóricos: a) os que analisam o 

contexto social pós-moderno e suas conexões com o ideário neoliberal, esboçando as ideias de 

Lyotard (1998) e Ball (2005, 2010, 2014); b) os que discutem a configuração das políticas a 

partir da instalação do cenário neoliberal, com Foucault (2014), Ball (2010 e 2014) e Goergen 

(2010); c)  os que discutem as políticas para o ensino superior, a partir de Afonso (2005), Dias 

Sobrinho (2000 e 2010) e Sousa (2009, 2010 e 2012). Os resultados da análise bibliográfica 

possibilitam a compreensão dos impactos da avaliação educacional no currículo, destacando 

que a finalidade básica da educação superior é o de desenvolvimento intelectual de seus 

acadêmicos e consequentemente de uma nação. Finalidade esta que vem sendo 

costumeiramente questionada uma vez que o que se observa é a conformação dos currículos e 

a tendência de se ensinar para a prova. 
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Introdução 

 

A década de 1990 é tida como marco das políticas neoliberais, época em que o Estado 

Brasileiro, influenciado pelas orientações emanadas por organismos internacionais como o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), deixou de atuar como 

exclusivo provedor da educação superior, para assumir a função de regulador e avaliador.  

A partir de 2004, na educação superior, o papel do Estado-Avaliador consolida-se por 

meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Essa política de 

avaliação e seus desdobramentos em Decretos e Portarias transformou um de seus pilares em 

protagonista: o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. Os resultados do 
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ENADE são os insumos de maior relevância nos processos autorizativos de cursos e 

Instituições de Ensino Superior (IES).  

Neste sentido, indagamos: quais os impactos que as políticas de avaliação impõem ao 

currículo da educação superior? Defendemos que as políticas de avaliação podem reduzir o 

currículo para aquilo que é avaliado. Assim, este trabalho tem como objetivo discutir as 

implicações da política de avaliação no currículo da educação superior brasileira em tempos 

de neoliberalismo. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica de fins exploratórios, o diálogo dos autores está 

organizado em três eixos teóricos:  

I. Os que analisam o contexto social pós-moderno e suas conexões com o ideário 

neoliberal em que trazemos as provocações de Lyotard (1988) – com os 

fundamentos da pós-modernidade entre eles o conceito de performatividade, 

hoje utilizados como mecanismos neoliberais ao encontro do que trazemos em 

Ball (2005, 2010, 2014). 

II. Os que discutem a configuração das políticas a partir da instalação do cenário 

neoliberal, no qual destacamos Foucault (2014) que traz a avaliação como 

mecanismo de poder, complementando com os estudos de Ball (2005, 2010, 

2014) e Goergen (2010). 

III. Os que discutem as políticas para o ensino superior, especificamente no que diz 

respetivo ao avaliação e currículo representado neste artigo por Afonso (2005) 

e Dias Sobrinho (2000 e 2010) cujos estudos trazem as políticas de avaliação 

como atividade política com função de regulação; e Sousa (2009, 2010 e 2012) 

que analisa os impactos das políticas de avaliação. 

A opção pela pesquisa bibliográfica de fins exploratórios, se deu por ter como 

finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto investigado, possibilitando sua 

definição e seu delineamento. Assim, facilita a delimitação do tema da pesquisa; orienta a 

fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou ainda, pode descobrir um novo tipo de 

enfoque para o assunto (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A discussão mundial sobre a internacionalização da educação, currículos nacionais e 

programas de avaliação, justifica e garante a relevância deste estudo. Como destacam 

Bonamino e Sousa (2012) há a necessidade de aumentar o acervo de pesquisas que 

contribuam para a compreensão dos impactos das novas gerações da avaliação educacional no 

currículo. Este trabalho contribui assim para analisarmos as políticas públicas voltadas à 

educação superior, viabilizando a observação de matizes que por vezes estão veladas.  



 

 

O artigo está estruturado inicialmente contextualizando o cenário neoliberal da 

educação superior. Na sequência, enfocamos a avaliação da educação superior como atividade 

política. Por fim, analisamos o seguinte questionamento: o currículo é refém da avaliação?.  

 

O cenário neoliberal e a configuração da educação superior  

 

A aproximação das temáticas neoliberalismo e educação são relativamente recentes. 

Um dos marcos desta proximidade reside no Consenso de Washington (1990) e suas 

indicações para os caminhos aos quais os Estados-nação deveriam dar à sua forma de gestão, 

entre elas as políticas educacionais. O Consenso de Washington – medidas formuladas em 

1989 por instituições financeiras, como o FMI, baseadas em textos do economista John 

Williamson – coloca em ação o denominado ideário neoliberal – conjunto de ideias políticas e 

econômicas fundadas a partir da década de 1970 por Milton Friedman, que defende a não 

participação do Estado na economia – potencializando seus efeitos e impactando diretamente 

na educação. O Consenso defende a necessidade da redução do papel dos Estados ficando 

muitas funções a cargo da iniciativa privada, estratégia que oportunizaria agilidade, eficiência 

e economia dos recursos públicos. Assim, o Estado se incumbiria da educação básica, 

cedendo a educação superior ao mercado (GOERGEN 2010). 

Contudo, os dispositivos neoliberais encontram-se tecidos anteriormente a isto. O 

conceito de performatividade ou performance, quiçá o principal dispositivo neoliberal, foi 

explicitamente vinculado à educação em 1979, com publicação do livro La Condition 

Postmoderne de Jean-Francois Lyortard.  Nomeado no Brasil de “O Pós-moderno”, o livro 

inaugura um movimento histórico que questiona as verdades absolutas da modernidade 

abrindo inúmeras possibilidades de se legitimar o saber: a pós-modernidade. 

Neste novo cenário, o objetivo não é a preparação de cidadãos capazes de levar a 

nação à sua verdade, como desejava a modernidade, mas sim desenvolver competências que 

viabilizem o alcance de bons desempenhos (LYOTARD, 1991).  A partir de então, definir 

qual saber é o verdadeiro “[...] é mais do que nunca o problema do governo.”. (LYOTARD, 

1991, p. 14). Contudo, “A classe dirigente [...] já não é mais constituída pela classe política 

tradicional, mas por uma camada formada por dirigentes de empresas, altos funcionários, 

dirigentes de grandes órgãos profissionais, sindicais, políticos, confessionais.”. (LYOTARD, 

1991, p. 27). 

Utilizando-nos de um termo foucaultiano, essa maquinaria funciona a partir de jogos 

de linguagem, ou seja, relatos que visam solidificar discursos desta dita classe dirigente. 



 

 

Lyotard (1991) chama a atenção, que os jogos de linguagem trabalham no sentido de ajustar e 

regular o sistema, com a finalidade de melhorar suas performances. 

 

Com efeito, o que é um “bom” enunciado prescritivo ou avaliativo senão uma “boa” 

performance em matéria denotativa ou técnica? Uns e outros são julgados “bons” 
porque estão de acordo com os critérios pertinentes (respectivamente, de justiça, 

beleza, verdade e eficiência) admitidos no meio formado pelos interlocutores 

daquele que sabe (sachant). Os primeiros filósofos chamaram de opinião este modo 

de legitimação de enunciados. O consenso que permite circunscrever tal saber e 

discriminar aquele que sabe daquele que não sabe [..]. (LYOTARD, 1991, p. 39). 

 

Mais tarde, o conceito de Lyotard passa a ser foco dos estudos de Ball, para quem a 

“Performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação [...] um sistema 

que implica julgamento, comparação e exposição, tomados respectivamente como formas de 

controle, de atrito e de mudança.”. (BALL, 2010, p. 38). 

Surge assim um novo paradigma de controle e regulação da produção do 

conhecimento que intenciona “nos criar” a partir de uma lógica na qual as pessoas são 

valorizadas pela sua produtividade. As performances passam a controlar o sistema, pois o seu 

discurso garante a qualidade e a eficiência (BALL, 2010). Goergen (2010) acrescenta que este 

discurso ocorre internacionalmente na tentativa de se impor, em nome de explícitos ou 

velados interesses.  Com isso, observamos que “A política educacional está sendo “feita” em 

novas localidades, em diferentes parâmetros, por novos atores e organizações.”. (BALL, 

2014, p. 27).  

Ball (2014, p. 64) destaca  

 

 [...] o neoliberalismo como um processo, e não algo que é percebido como um 

conjunto de estratégias grandiosas e mudanças rompíveis, mas sim composta de 
inúmeros movimentos, reformas incrementais, deslocamentos e reinscrições, 

trajetórias complicadas e trepidantes de pequenas mudanças e táticas que trabalham 

juntas em sistemas, organizações e indivíduos – para fazê-los isomórficos.  

 

O autor aponta que as reformas sofrem a influência de um processo maior, ou redes de 

influência, que se denomina neoliberalismo. Este, constitui-se na sociedade atual, como um 

conjunto complexo de doutrinas econômicas, mas com projetos políticos bem definidos que 

se prezam em fortalecer o mercado e criar indivíduos que apresentam as mesmas formas, ou 

seja, a forma não influenciará na função, por isso qualquer indivíduo, sob esta lógica, poderá 

realizar qualquer função na sociedade.  Para isso, implementam-se formas performáticas de 

controle, julgamentos, comparações, onde o desempenho (de indivíduos e organizações) é 

visto como medida de produtividade e como meta de resultados a serem alcançados.  



 

 

Ball (2014) pontua diferentes projetos/programas educacionais que, ainda que 

imbuídos das mais nobres intenções, evidenciam como um paradigma gerencialista tem 

avançado em nossas sociedades e se incrustam no pensamento educacional de tal modo que 

parece ser a salvação da qualidade de ensino. Por exemplo: ao se analisar as reformas 

educacionais ocorridas nas últimas décadas na Europa, a introdução destes dispositivos 

resultaram na supremacia de valores do mundo do mercado, na definição da qualidade, a qual 

é  essa obtida por meio da competição, da eficiência, do desempenho e da responsabilização 

dos profissionais. Como consequência destas reformas, temos a desqualificação da gestão do 

serviço público, em especial, da educação. Neste contexto, Ball (2005) acrescenta que o 

gerencialismo tem sido o mecanismo central da reforma política e da reengenharia cultural do 

setor público nos últimos 1920 anos.  

No Brasil, este movimento se evidencia no início do governo de Fernando Henrique 

Cardoso - FHC, em 1995, quanto da reforma do Estado que passou a incorporar os preceitos 

neoliberais em todas as áreas. Na educação, os responsáveis pela política educacional no país 

incorporaram as agendas de organismos internacionais que recomendavam a 

desregulamentação do ensino superior, a retração de gastos governamentais para esse nível de 

ensino e o incremento de investimentos na educação básica (MARTINS, 2009).  

A gestão da educação superior passa agora a ser regulada por sua performance. Como 

destaca Ball (2014, p. 66)  

 

[..] a performatividade é uma forma por excelência de governamentabilidade 

neoliberal, que abrange a subjetividade, as práticas institucionais, a economia e o 

governo. [...] Ela produz docilidade ativa e produtividade sem profundidade. A 
performatividade convida-nos e incita-nos a tornarmo-nos mais efetivos, a 

trabalharmos em relação a nós mesmos, a melhorarmos nós mesmos e a sentirmo-

nos culpados ou inadequados se não o fizermos. Ela opera dentro de um arcabouço 

de julgamento no qual a definição de “aperfeiçoamento” e de eficácia é determinada 

por nós e “indicada” por medidas de qualidade e de produtividade. [...] A linguagem 

e as práticas do gerencialismo neoliberal são sedutoras. Elas estabelecem as bases 

para novos tipos de sucesso e reconhecimento.  

 

Assim, para controlar o sistema, função típica da maquinaria neoliberal, o Estado 

assume a posição de “regulador e avaliador” da Educação Superior, conforme destacaremos 

na sequência, criando formas de indicar a qualidade a partir de critérios avaliativos que 

medem a performance de instituições e cursos.  

 

A avaliação da educação superior como atividade política 

 



 

 

No que se refere à avaliação da educação, entendemos que ela é a ferramenta principal 

da organização e implementação de políticas educacionais. Suas origens remontam as décadas 

de 1950 e 1960 (DIAS SOBRINHO, 2010; SGUISSARDI, 1997). “É no final dos anos 50 e 

anos 60, [...] que se pode localizar as origens do atual processo de avaliação no Ensino 

Superior, ainda que ele tenha sofrido significativas transformações em razão das mudanças 

nos principais fatores estruturais e conjunturais que o condicionam.”. (SGUISSARDI, 1997, 

p. 46-47).  

Para embasar a Reforma Universitária de 1968, o Governo encomendou uma série de 

estudos no intuito de avaliar a crise da universidade: o Plano Atcon (1965-1966), as 

orientações da Associação Internacional de Desenvolvimento (vínculo com o BM), o 

Relatório Meira Matos (1967-1968) e o Relatório do Grupo de Trabalho da Reforma 

Universitária (1968). Zandavalli (2009) conclui que tais estudos apresentaram inúmeras 

congruências, na medida em que procuraram estabelecer uma gestão mais eficiente dos 

recursos, adotar práticas tecnocráticas voltadas à eficiência, eficácia e produtividade das IES, 

propondo ainda um vínculo maior entre instituições e empresas. 

A efervescência da avaliação da educação superior ocorre a partir de 1983. Destaca- se 

neste período o Programa de Avaliação de Reforma Universitária (PARU); a Comissão 

Nacional para a Reformulação do Ensino Superior (CNRES); o Grupo Executivo para a 

Reformulação do Ensino Superior (GERES); e o Programa de Avaliação das Universidades 

Brasileiras (PAIUB).  

A Constituição de 1988 também impacta na temática da avaliação da educação 

superior uma vez que prevê, em seu Art. 209 - II, os processos de autorização e avaliação de 

qualidade pelo poder público (no caso das IES privadas). O início do governo FHC traz 

consigo alterações na política educacional brasileira, norteadas pelas orientações neoliberais. 

A primeira medida concreta foi a Lei nº 9.131/95, que revogou parte da Lei nº 4.024/1961 

(primeira LDB), definindo em seus artigos 3º e 4º que a avaliação das IES e seus cursos 

deveria ser periódica, acentuando a obrigatoriedade de exames nacionais para medir o 

desempenho dos formandos. Soma-se ainda a LDBEN de 1996 (Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro 1996), que em seu Art. 46 vincula a autorização e o reconhecimento dos cursos, 

bem como o credenciamento de IES, ao processo regular de avaliação.  

As orientações neoliberais da política educacional do Governo FHC (1994), 

mencionadas anteriormente, foram materializadas no Exame Nacional de Cursos (ENC) ou 

Provão (ZANDAVALLI, 2009). Sobre o Provão, Rothen (2003, p. 113) argumenta que “A 

preocupação maior não é com a vinculação do Sistema Universitário com uma proposta de 

nação [...], mas com a eficiência e a produtividade.”. Neste sentido, ao invés de se ter como 



 

 

objetivo a formação integral do cidadão-profissional, por comodidade e com intuito de 

obterem vantagens comparativas, muitas IES passaram a ensinar para o exame (DIAS 

SOBRINHO, 2010).  

O descontentamento dos especialistas em avaliação e da comunidade acadêmica em 

geral com o caráter extremamente eficientista e produtivista do Provão marca o início do 

Governo Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003. A reorientação da política educacional agora se 

volta para a construção de um sistema nacional de avaliação com participação democrática.  

Assim, em 2004, é promulgada a Lei nº 10.861, em 10 de abril, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.  

O SINAES tem por finalidades a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação quanto à oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais das instituições de educação superior (BRASIL, LEI Nº 10.861/2004). Para viabilizar 

essa avaliação, que ocorre em ciclos trienais, o SINAES está estruturado em três pilares 

básicos: a) a avaliação institucional (interna e externa); b) a avaliação de cursos de graduação 

– ACG (externa); e c) a avaliação de desempenho dos estudantes, desenvolvida pelo Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

Ao longo dos anos, essa política de avaliação e seus desdobramentos em Decretos e 

Portarias, transformou ENADE em protagonista do sistema. A centralidade do ENADE reside 

em seu peso na composição de conceitos e indicadores decisivos nos atos autorizativos de 

instituições e cursos.  

O que se observa, é um movimento em função do imaginário neoliberal nos processos 

de avaliação. As orientações emanadas pelos organismos internacionais têm como argumento 

a ineficácia dos gastos públicos, a baixa oferta de vagas, a rigidez curricular, a escassa 

utilidade da educação superior pública para a economia, em especial, para a indústria. Nas 

iniciativas mais recentes, ressaltamos que a avaliação está intimamente relacionada à 

regulação, ambas em uma perspectiva de conferir ao sistema níveis de qualidade 

minimamente aceitáveis (GOERGEN, 2010). 

Torres Santomé (2013) destaca que o avanço das ideologias neoliberais explica a 

aceitação das políticas mercantilistas e o controle autoritário dos sistemas educacionais. 

Assim, palavras como eficácia, eficiência, excelência, qualidade e competência manipulam a 

reorientação do currículo e das modalidades de avaliação que serão utilizadas, explicando o 

que ocorre no Brasil. 

 

Currículo como refém da avaliação? 



 

 

Podemos dizer que o currículo e a avaliação são faces de uma mesma moeda. 

Contudo, historicamente, as políticas de avaliação foram tratadas de forma mais enfática que 

as de currículo.  

 

A avaliação vem ocupando lugar central nas políticas educacionais em realização no 

Brasil, particularmente a partir da última década do séc. XX. É tal a sua importância 

que, ao invés de ser tratada como um meio de subsidiar a formulação e 

implementação de políticas educacionais, ganha status de políticas de avaliação – 

inverte-se, usualmente, o papel da avaliação, de meio passa a ser fim. (SOUSA, 
2009, p. 91). 

 

Vianna (2000) destaca que a avaliação corresponde a um conjunto de abordagens 

teóricas com a finalidade de fornecer subsídios para julgamentos valorativos. O autor ainda 

destaca que a avaliação nunca é um todo acabado, autossuficiente, mas uma das múltiplas 

possibilidades para explicar um fenômeno. 

Contudo, o imaginário neoliberal fez da avaliação uma atividade política cujas 

modalidades têm sempre a função de regulação, sendo afetadas por forças políticas e que tem 

efeitos políticos. A ênfase nos resultados dos sistemas educativos possibilita a implantação de 

uma cultura gerencialista e induz a criação de mecanismos de controle e responsabilização. 

Criam-se indicadores que medirão as performances dos sistemas caracterizados pela exigência 

de acompanhamento dos níveis da educação e pela necessidade de manter altos padrões de 

inovação (AFONSO, 2005). “[...] a preocupação com o produto, mais do que com o processo, 

é uma das tônicas da avaliação no contexto do Estado Avaliador.”. (AFONSO, 2005, p. 50). 

Afirmar assim, que os conceitos e indicadores da atual política de avaliação garantem 

a qualidade, seria tratar de forma reducionista um assunto tão complexo. Os resultados do 

ENADE, somados à infraestrutura do curso, formação e regime de trabalho docente, são bons 

subsídios para a análise da qualidade, entretanto não captam a “caixa preta” que é a sala de 

aula, local onde o currículo assumido pelo curso se efetiva.  

Para clarificar essa situação, recorremos a Ball (2014) que nos alerta para um dos 

primeiros efeitos da performatividade em educação: a reorientação das atividades 

pedagógicas, com vistas a ter um impacto positivo nos resultados de desempenho 

mensuráveis. Entretanto, não se pode esquecer que a Educação Superior é o local que pode 

promover a capacidade dos alunos resistirem ao senso de alienação de suas vidas cotidianas 

ou, ao menos, melhor lidar com ele (YOUNG, 2011).  

Ao recorrer a Foucault (2014, p. 183) entendemos que as políticas neoliberais, os 

encaminhamentos do SINAES e a centralidade do ENADE “[...] supõe um mecanismo que 

liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício do poder.”. A 



 

 

avaliação possui uma tríplice função: indicar se o indivíduo atingiu o nível esperado, garantir 

que a sua aprendizagem está em conformidade com os outros e diferenciar as capacidades de 

cada um. É uma técnica de poder por meio do adestramento, no qual o desempenho fora do 

esperado sofre uma sanção normalizadora, uma espécie de castigo disciplinar, essencialmente 

corretivo com a função de reduzir desvios.  

Na atual política de avaliação da educação superior, os dispositivos legais preveem 

medidas regulatórios que as IES com desempenho insatisfatório sofrem. Especificamente em 

relação aos exames, Foucault (2014, p. 181) assevera que “No coração dos processos de 

disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a objetivação dos 

que se sujeitam.”. 

Outras contribuições presentes na literatura também incidem na análise da ação 

reguladora do Estado e de seus efeitos, nos moldes resumidos por Madaus (1988, p. 94 apud 

SOUSA; OLIVEIRA, 2010, p. 798-799):  

I. Poder dos testes e exames para afetar indivíduos, instituições, currículos é um 

fenômeno perceptivo: se os estudantes, professores ou administradores acreditam 

que os resultados de um exame são importantes, importa pouco se isso é realmente 

verdadeiro ou falso – o efeito é produzido pelo que os indivíduos percebem ser.  

II. Quanto mais indicadores sociais quantitativos são usados para tomar decisões 

sociais, mais provavelmente se distorcerão tais processos tentando monitorá-los.  

III. Se importantes decisões são supostamente relacionadas aos resultados dos testes, 
então os professores ensinarão para o teste.  

IV. Em cada ambiente em que se operam testes, desenvolve-se uma tradição baseada 

em exames passados, o que eventualmente define “de fato” o currículo. 

V. Os professores dirigem particular atenção à forma das questões dos testes (por 

exemplo, resposta curta, ensaio, múltipla escolha) e ajustam o que ensinam de 

acordo com ela.  

VI. Quando os resultados dos testes são o único ou mesmo o árbitro parcial do futuro 

educacional ou das escolhas de vida, a sociedade tende a tratar o resultado dos 

testes como o principal objetivo da escolarização, em vez de um indicador útil do 

desempenho, ainda que falível.  

VII. Os testes transferem controle do currículo para a agência que controla o exame.  

 

Especificamente em relação ao currículo, a configuração do SINAES pode representar 

riscos. Bonamino e Sousa (2012) trazem que entre esses riscos está a situação conhecida 

como ensinar para o teste, ou seja, quando os professores priorizam seus esforços em tratar 

dos conteúdos que serão avaliados, incorporando à sua prática os textos, comandos e a 

extensão dos testes.  

Não se pode desconsiderar o fato de que é fundamental para o desenvolvimento de 

uma nação que as instituições de ensino se preocupem constantemente com a qualidade. Para 

tanto, como assevera Dias Sobrinho (2000, p. 90), os resultados dos processos de avaliação 

“[...] implicam a necessidade de intervenção sobre a natureza e os fins da universidade, sobre 

seu papel no desenvolvimento de uma determinada sociedade [...]”. 

 



 

 

Considerações finais 

 

Impossível desconsiderarmos as novas nuances que a educação superior apresentou a 

partir da década de 1990. As agendas neoliberais trouxeram impactos nas políticas públicas e 

o discurso da qualidade e eficiência passou a fazer parte da gestão acadêmica. Atualmente, 

lidamos com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, que mais 

explicitamente tem se resumido em conceitos e indicadores extraídos de um de seus pilares, o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

Retomamos aqui nosso problema de pesquisa: quais os impactos que as políticas de 

avaliação impõem ao currículo da educação superior? Após este estudo, constatamos que os 

impactos podem ser aviltosos estando capciosamente à disposição de interesses que 

desconsideram o real compromisso da educação superior. 

A avaliação, pautada por tais características, tende a imprimir uma lógica e dinâmica 

organizacional nos sistemas de ensino superior, que se expressam no estímulo à competição 

entre as instituições educacionais e no interior delas, refletindo-se no currículo bem como na 

forma de gestão. Quanto ao currículo, destaca-se sua possível conformação aos testes de 

rendimento aplicados aos alunos, que tendem a ser vistos como os delimitadores do 

conhecimento que “tem valor”, entendido o conhecimento como o conjunto de informações a 

serem assimiladas pelos alunos e passíveis de testagem. Utiliza-se assim, o princípio de que a 

avaliação gera competição e a competição gera qualidade. Nesta perspectiva assume o Estado 

a função de estimular a produção dessa qualidade. As políticas educacionais ao contemplarem 

em sua formulação e realização a comparação, a classificação e a seleção incorporam, 

consequentemente, como inerente aos seus resultados a exclusão, o que é incompatível com o 

direito de todos à educação. 

A noção de educação como direito é reduzida à condição de mercadoria, administrada 

com uma lógica produtivista e sob o pressuposto de padrões diferenciados de qualidade de 

ensino. Se o compromisso assumido é com a democratização do ensino, há que investir na 

construção de propostas de avaliação que se pautem por outros princípios, tendo como 

finalidade subsidiar as instituições educacionais na definição de prioridades e 

encaminhamento de decisões que possibilitem o seu aprimoramento, com vistas ao 

desenvolvimento de todos os acadêmicos. Também, os resultados da avaliação devem ser 

analisados como indicadores para análise do papel e da função desempenhados pelas 

instâncias governamentais, na construção de uma educação superior de qualidade. 

Interessa aqui a consideração de Catani, Dourado e Oliveira (2002) sobre a avaliação 

como um campo e disputas uma vez que pode evidenciar os fins da educação, conceito de 



 

 

homem, o projeto social a ser desenvolvido, ainda que na prática ela ganhe centralidade como 

forma de controle e definição de políticas que estimulam a expansão competitiva no ensino 

superior. 

Valemo-nos do escrito por Méndez (2013) que destaca que a avaliação é uma parte do 

currículo, sendo um processo. Contudo, hoje temos uma parte da avaliação, no caso da 

educação superior brasileira um exame, cuja ação é pontual e isolada, sendo colocada como 

equivalente ao processo todo e dando forma ao currículo. O exame tem desempenhado 

funções supervalorizadas, ultrapassando os limites aos quais originalmente foi pensado. 

Ademais, convém relembrar que o currículo não compreende somente uma lista de 

conteúdos que podem ser mensurados a partir dos instrumentos de avaliação da atual política. 

O currículo também é formado por uma série de elementos, como as habilidades atitudinais, 

os quais dificilmente tais instrumentos seriam capazes de mensurar. 

 

Referências 

 

AFONSO, A. J.. Avaliação educacional: regulação e emancipação, para uma sociologia das 

políticas avaliativas contemporâneas. São Paulo, SP: Cortez, 2005.  

 

BALL, S. J. Educação Global S.A. Novas redes políticas e o imaginário neoliberal. Ponta 

Grossa: UEPG, 2014. 

 

_____. Performatividades e Fabricações na Economia Educacional: rumo a uma sociedade 

performativa. Educação e Realidade, v. 35, p. 37-55, maio-ago. 2010. 

 

_____. Profissionalismo, gerencialismo e performatividade. Cadernos de Pesquisa, v. 35, n. 

126, p. 539-564, set./dez. 2005. 

 

BONAMINO, A.; SOUSA, S. Z. Três gerações de avaliação da educação básica no Brasil: 

interfaces com o currículo da/na escola. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 2, p. 373-

388, abr.-jun. 2012. 

 

BRASIL. Lei n
o
 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES e dá outras Providências. Diário Oficial da União, Brasília, 15 

abr. 2004. Seção 1, p. 3-4. Disponível em URL: 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/leisinaes.pdf.  

 

CATANI, A.; DOURADO, L.F. ; OLIVEIRA, J.F. A política de avaliação da educação 

superior no Brasil em questão. In: DIAS SOBRINHO, J.; RISTOFF, D.I. (Orgs.). Avaliação 

democrática para uma universidade cidadã. Florianópolis: Insular, 2002.  

 

DIAS SOBRINHO, J.. Avaliação da Educação Superior. Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 

 

_____. Avaliação e Transformações da Educação Superior Brasileira (1995-2009): do provão 

ao SINAES. Avaliação, v. 15, n. 1, mar. 2010. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/leisinaes.pdf


 

 

 

DOURADO, L.F. Reforma do Estado e as políticas para a educação superior no Brasil 

nos anos 90. Educação e sociedade, v.23, n.80, p.234-252, setembro, 2002.  

 

FOUCAULT, M.. Vigiar e punir. Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2014. 

 

GOERGEN, P.. Educação Superior a Perspectiva do Sistema e do Plano Nacional de 

Educação. Educação e Sociedade, v. 31, n. 122, jul.-set. 2010. 

 

LYOTARD, J. F.. A condição pós-moderna. 10. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1991. 

 

MARTINS, C. B. . A Reforma Universitária de 1968 e a Abertura para o Ensino Superior 

Privado no Brasil. Educação e Sociedade, v. 30, n. 106, jan.-abr. 2009. 

 

MÉNDEZ, J. M. A. O currículo como marco de referência para a avaliação educativa. In: 

SACRISTÁN, J. G. (org). Saberes e Incertezas sobre o Currículo. Porto Alegre: Penso, 

2013. 

 

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. Metodologia do trabalho científico: Métodos e 

Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Universidade 

Freevale, 2013. 

 

ROTHEN, J. C.. O vestibular do Provão. In: DIAS SOBRINHO, José; RISTOFF, Dilvo I. 

Avaliação e Compromisso Público: a educação superior em debate. Florianópolis: Insular, 

2003. 

 

SGUISSARDI, V.. Para Avaliar Propostas de Avaliação do Ensino Superior. In: 

SGUISSARDI, V. (org). Avaliação Universitária em Questão: reformas do Estado e da 

educação superior. Campinas: Autores Associados, 1997. 

 

SOUSA, S. Z.. Qualidade da educação, gestão democrática e avaliação. Pesquiseduca, 

Santos, v. 1, n. 2, p. 89-92, jul.-dez. 2009. 

 

SOUSA, S. Z.; OLIVEIRA, R. P.. Sistemas Estaduais de Avaliação:  uso dos resultados, 

implicações e tendências. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, p.793-822, set.-dez. 2010. 

 

TORRES SANTOMÉ, J. Currículo, justiça e inclusão. In: SACRISTÁN, J. G. (org). Saberes 

e Incertezas sobre o Currículo. Porto Alegre: Penso, 2013. 

 

VIANNA, H. M..  Avaliação Educacional. São Paulo: IBRASA, 2000. 

 

YOUNG, M.. O futuro da educação em uma sociedade do conhecimento: o argumento radical 

em defesa de um currículo centrado em disciplinas. Revista Brasileira de Educação, 

Campinas, v. 16, n. 48, p. 609-623, set.-dez. 2011. 

 

ZANDAVALLI, C. B.. Avaliação da Educação Superior no Brasil: os antecedentes históricos 

do SINAES. Avaliação, v. 14, n. 2, jul. 2009. 

 

 

 


