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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa contextualizar a promulgação da Lei 10.861, de 14/04/2004, 

que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, levantando 

as razões que motivaram a criação do referido sistema. Pretende, ainda, analisar 

a sua estrutura, baseada em um estudo da legislação, e verificar seus resultados 

qualitativos práticos, sob a ótica da reprodução social bourdieusiana.  Justifica-se 

a importância da presente pesquisa pela ausência de publicações relacionadas a 

uma análise do SINAES, calcada na análise dos resultados práticos obtidos para 

a educação e sociedade como um todo. Como procedimento metodológico, foi 

adotada a análise documental, a partir de documentos elaborados pelo Ministério 

da Educação, bem como resultados da sistemática de avaliação implantada pelo 

SINAES, especialmente no ciclo avaliativo de 2006-2009, para os cursos de 

Administração. Nesse sentido, foram utilizados, como fontes primárias para a 

pesquisa, as estatísticas oficiais do MEC, resultados de avaliações institucionais, 

pareceres, decisões dos órgãos de avaliação e relatórios de avaliações in loco. A 

hipótese central é a de que o sistema de avaliação contribui menos para a 

melhoria efetiva do ensino e serve mais como instrumento de defesa de 

interesses das classes dominantes e elitização do ensino privado de qualidade. 

Nessa linha de convicções, para análise dos resultados, será utilizado, como 

referencial teórico, a ideia de reprodução social de Bourdieu e Passeron, 

especialmente com aplicação dos conceitos de Capital Cultural, Capital 

Econômico e Capital Simbólico. 

Palavras chave: Educação Superior.  Avaliação do Ensino Superior. SINAES. 

Políticas Educativas. Reprodução Social. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research project aims to identify and place the birth of law 10,861, 

14/04/2004, which established the national system of evaluation of higher 

education (SINAES), identifying the contradictions that motivated the creation of 

that system. Wants to examine its structure, based on a study of legislation and 

checking their qualitative practical results, from the perspective of Bourdieu 

social reproduction.  It´s importance is justified by the absence of publications 

related to an analysis of SINAES, firmly based on the analysis of their design and 

practical results obtained for higher education. As methodological procedure, was 

adopted the documentary analysis from documents drawn up by the Ministry of 

Education (MEC), as well as results of systematic evaluation deployed by 

SINAES, especially in the cycle between 2006-2009, related to business course. 

In this sense, were used as primary sources for research, the official statistics of 

the MEC, institutional assessments results, opinions, public organs decisions, 

evaluation reports and on-site assessments. The central hypothesis is the 

demonstration that SINAES system little contributes to improving effective 

quality of teaching, serving only as an instrument of defence of the interests of 

the dominant classes. For analysis results, will be used the social reproduction 

concept of Bourdieu and Passeron, especially with application of concepts of 

Cultural Capital, Economic Capital and Symbolic Capital. 

Keywords: Higher Education. Evaluation of Higher Education. SINAES. 

Educational Policies. Social reproduction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O interesse pelo tema nasceu em decorrência de minhas atividades como 

gestor de uma IES, especialmente em razão da atuação profissional focada nos 

processos de avaliação e regulação do Ensino Superior, realizados pelo 

MEC/INEP, além de experiência com a elaboração de projetos de curso, projetos 

de desenvolvimento institucional, normativas acadêmicas, entre outros. 

 A questão central, de justificativa pessoal para o interesse pelo tema, 

repousa no questionamento da verdadeira eficácia do sistema de avaliação ora 

existente, na tentativa de verificar se os indicadores resultantes de fato 

poderiam causar algum efeito positivo no tocante a tomada de decisões de 

melhorias das condições de ensino pelas IES e, ainda, se as sanções previstas e 

eventualmente aplicadas também eram, de fato, cumpridas.  

Após o levantamento bibliográfico realizado, verificamos que a abordagem 

proposta no presente trabalho é relevante, pois não foram encontradas 

pesquisas voltadas a análise, origem e contribuições do SINAES, especialmente 

interessadas em analisar as políticas públicas de avaliação e contradições  na sua 

concepção;  tampouco foram localizadas pesquisas interessadas em verificar o  

efetivo funcionamento  do SINAES, por meio de um levantamento dos resultados 

oficiais obtidos nos primeiros ciclos de avaliação já realizados. 

 É possível destacar que existe a seguinte produção científica em torno do 

eixo temático “SINAES”, que por sua vez deriva da grande área “Avaliação 

Institucional”: 
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Gráfico 1 

Levantamento bibliográfico em torno do eixo temático “SINAES” 

 

 Como critério de divisão/enquadramento, foram utilizados os seguintes: 

 Impacto nas Políticas Institucionais (24%): toda e qualquer pesquisa 

que aborde, de alguma forma, o impacto do SINAES nas políticas 

institucionais acadêmicas, curriculares, entre outros; 

 Enfoque na Gestão (9%): trabalhos de pesquisa que abordam o 

SINAES, mas com enfoque na gestão administrativa e financeira das IES; 

 Curso Avaliado (8%): quando a pesquisa analisa o impacto do SINAES 

em algum curso especificamente avaliado; 

 Desempenho discente (1%): quando a pesquisa leva em conta o 

SINAES sob uma perspectiva da avaliação discente; 

 Docentes (1%): quando a pesquisa leva em conta o impacto do SINAES 

junto às atividades docentes; 
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 Coordenação Acadêmica e CPA – Comissão Própria de Avaliação 

(12%): quando a pesquisa gira em torno do SINAES e seus impactos nas 

atividades de coordenação e da Comissão Própria de Avaliação; 

 Políticas Públicas de Avaliação (12%): quando as pesquisas giram em 

torno da análise das políticas públicas de avaliação derivadas do SINAES; 

 Resultados excluídos (33%): aqueles que não guardam qualquer 

relação com a área de pesquisa. 

 Conforme se observa, há a possibilidade de inserção de um mesmo 

trabalho de pesquisa em mais de um critério, já que o tema permite a conexão 

em tais campos, por se tratarem de questões muitas vezes interligadas entre si, 

de forma que a percentagem de incidência de cada critério é calculada sobre um 

universo de 146 (cento e quarenta e seis) enquadramentos realizados. 

 O critério utilizado foi importante para isolar pesquisas que tenham maior 

relação com a abordagem da temática proposta, de forma que o universo de 

afinidade foi reduzido a um total de 17 trabalhos de pesquisa, que de alguma 

forma analisam o SINAES sob o ponto de vista das políticas públicas de 

avaliação. 

 Foram excluídas da análise, as pesquisas com abordagem somente em 

torno das temáticas com enfoque do SINAES no “impacto nas políticas 

institucionais”, “gestão”, “curso avaliado”, “desempenho discente”, “docentes” e 

“coordenação acadêmica e CPA”. A exclusão momentânea se dá em razão do 

tema SINAES ser abordado de forma relacionada com algum dos pontos citados, 

sem que se analise o sistema em si ou sob um enfoque de análise das políticas 

públicas de avaliação.  

 Outro ponto a ser destacado, e de extrema valia para a justificativa da 

presente pesquisa, é que nenhum trabalho levantado aborda o tema de forma 

direta e imparcial, ou seja, em todos os casos, o SINAES é analisado sob algum 

ponto de vista particular, geralmente resultado de seu impacto em um curso, 

uma determinada instituição ou em um determinado grupo de instituições de 

uma determinada região. 
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 Além disso, é necessária a constatação do real efeito dos indicadores 

avaliativos divulgados juntos a sociedade, especialmente se o enfoque dado ao 

sistema de avaliação é emancipador e formativo ou meramente regulatório. 

 Assim, esta pesquisa poderá contribuir para aprofundar os estudos em 

torno do tema, de forma a elucidar as contradições em torno do sistema e, 

ainda, verificar os resultados obtidos, de forma a analisar a sua eficácia, 

considerando que a educação superior é um bem de interesse público e, como 

tal, deve ser avaliada de forma eficaz, com o fito de garantir uma qualidade 

efetiva (e não somente formal), ao alcance de um maior número de pessoas, e 

não somente aqueles que podem financiar seus estudos em instituições elitistas. 

 O levantamento de dados do perfil socioeconômico e indicadores foi 

realizado junto aos relatórios de avaliação ENADE (feitos pelo INEP) para os 

cursos de Administração na capital de São Paulo, consoante justificativa expressa 

junto aos procedimentos de pesquisa. 

 

Objetivos Gerais e Específicos  

 

O tema geral desta pesquisa e seu objeto será a análise do funcionamento 

e resultados obtidos pelo SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, especialmente a contextualização de sua criação, os conflitos em torno 

de seu surgimento e a efetividade de sua contribuição para qualidade do ensino 

nas IES privadas, sob a ótica da teoria da reprodução bourdieusiana. 

O objetivo principal desta pesquisa é levantar, por meio dos dados 

indicadores das avaliações realizadas, além de censos da educação e indicadores 

sociais, se houve alguma mudança qualitativa efetiva na educação superior ou 

se, a partir dos baixos índices obtidos, o SINAES se tornou um possível 

instrumento de manipulação de interesses das classes dominantes, na medida 

em que, quando permite o funcionamento de instituições mal avaliadas, atende 

predominantemente a pressão do sistema neoliberal e não à sua necessidade 

precípua, que é a fiscalização do ensino ofertado. Desse modo, será realizada 



14 
 

uma caracterização socioeconômica do perfil discente das IES, o que permitirá a 

verificação da elitização do ensino. 

 Além desta questão central, pretende-se a elucidação de outras, tais 

como: Quais as características político-sociais quando do surgimento do SINAES? 

É necessária uma política pública de avaliação? Os indicadores de qualidade dos 

cursos são confiáveis? Qual a efetividade das sanções aplicadas às IES? 

 O objetivo da pesquisa é o de identificar a importância do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, especialmente voltado 

para análise de sua eficácia em relação aos objetivos de sua criação, para o 

Ensino Superior brasileiro. Deste objetivo principal, decorrem os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Verificar a constituição do SINAES, por meio da análise de sua 

legislação;  

2. Verificar as consequências efetivas das avaliações e as implicações 

daquelas já realizadas para a qualidade do ensino ofertado nas IES 

privadas; 

3. Caracterização socioeconômica do perfil discente das Instituições 

com melhores e piores resultados de avaliação; 

4. Verificar, com base em dados estatísticos, a importância do SINAES 

na elitização do ensino privado de qualidade, considerando o valor 

simbólico do diploma emitido pelas IES avaliadas. 

 

Hipótese 

 

 A partir dos documentos oficiais e resultados do SINAES analisados ao 

longo do processo de pesquisa, dos conceitos que embasam a teoria 

reprodutivista, de Bourdieu e Passeron, e da conjuntura social quando da origem 

do SINAES, a hipótese norteadora deste projeto de pesquisa foi assim definida:  

 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES funciona 

de forma deficiente, incapaz de fornecer uma melhoria qualitativa dos cursos de 

ensino superior ofertados, especialmente por instituições privadas, seja pela 



15 
 

deficiência dos instrumentos de avaliação, pela pouca efetividade das sanções 

ou, ainda, fruto de pressões e discussões políticas que barram o 

desenvolvimento de suas atividades, somente contribuindo, por meio da 

divulgação de seus resultados, para um aprofundamento da estratificação social, 

considerando a teoria da reprodução bourdieusiana. 

 

Procedimentos de Pesquisa 

 

Para realização da pesquisa, serão considerados os dados dos resultados 

das avaliações realizados pelo MEC/INEP, como o Censo Escolar, o Censo da 

Educação do Ensino Superior e os resultados avaliativos obtidos pelo ENADE, que 

é o exame pelo qual se mede o coeficiente de aprendizado entre os ingressos e 

os egressos dos cursos de graduação, relação paradigmática que tende a 

verificar qual a contribuição do curso para formação geral e específica dos 

discentes ao longo da sua trajetória na IES. 

Com esses índices, serão destacados, especificamente, os dados 

referenciais obtidos em relação ao ensino superior privado, a fim de verificar os 

impactos da implantação do SINAES na qualidade do ensino ofertado. 

Para caracterização socioeconômica do perfil discente das IES avaliadas, 

serão utilizados os indicadores dos cursos de graduação em Administração da 

cidade de São Paulo, obtidos por meio da coleta realizada quando da aplicação 

do ENADE. Também serão confrontados os resultados antigos e atuais obtidos no 

ciclo de 2006-2009 1 , de forma a constatar a melhora (ou piora) após a 

implantação do referido sistema de avaliação. 

A escolha do curso de graduação em Administração justifica-se por ser o 

curso com o maior número de matrículas registrados em todo o país, acessível a 

todas as classes sociais, além de se tratar de um curso multidisciplinar, que 

                                       

 

1
 A avaliação do ENADE é realizada em ciclos de 3 anos. O curso de Administração, que faz parte do grupo de 

cursos das Ciências Sociais Aplicadas, iniciou-se em 2006, com a segunda prova aplicada em 2009. O próximo 

exame deverá ocorrer no final de 2012, quando então será completo o 2º ciclo avaliativo. 
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desperta o interesse da população como um todo, dada sua rápida absorção pelo 

mercado de trabalho. 

Os relatórios objetos da análise foram retirados do sistema do INEP, que 

apresenta de forma pública os relatórios por IES e por Curso. Neste caso, foram 

utilizados os relatórios de CURSOS, especificamente o do curso de 

Administração. 

A justificativa de escolha pelo curso de Administração se dá em razão de 

ser o curso, segundo o Censo da Educação Superior 2009, com mais matrículas 

em todo o Brasil, conforme se observa na tabela a seguir: 

Tabela 1  

Os Dez Maiores cursos de Graduação em Número de Matrículas por 

Modalidade de Ensino – Brasil - 2009 

 

A pesquisa restringiu-se a Cidade de São Paulo em função da 

heterogeneidade da população, que facilita o estudo das diferentes classes 
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sociais e, ainda, a concentração dos nichos populacionais conforme o grau de 

escolaridade, tipo de escola que freqüentou e a renda familiar.  

Seguem as características gerais dos cursos de Administração 

pesquisados: 

• Perfil do Curso e do Egresso: o curso de Graduação em 

Administração, quando não possui linha de formação específica, 

forma profissionais que podem atuar nos mais variados níveis 

hierárquicos de empresas, pois sua grade é genérica e 

horizontal, abrangendo os mais variados campos do saber. Entre 

as disciplinas lecionadas, além das específicas da área, 

encontramos disciplinas de áreas como Sociologia, Psicologia, 

Direito, Filosofia e Ética, o que demonstra a interdisciplinaridade 

característica do curso. 

• Perfil do Ingresso: o perfil do ingresso é muito variado, 

dependendo da IES que recebe o aluno. As “Faculdades de Elite”, 

nome pelo qual são chamadas as IES de nicho que cobram 

preços de mensalidades inacessíveis à maioria da população e 

que possuem bons índices de avaliação, absorvem, em geral, 

egressos do Ensino Médio privado, caracterizado pela 

homogeneidade de idade e formação. Já as IES com baixos 

índices nos resultados avaliativos, possuem um perfil de alunado 

com característica extremamente heterogênea, com formação 

variada e idade diferenciada. 

• Mercado de Trabalho: dada sua característica genérica já 

destacada, o curso de Administração permite que o egresso atue 

em qualquer setor da Economia, com ampla absorção desses 

profissionais pelo mercado de trabalho. Há diversas 

oportunidades de estágio para estudantes desse curso, que 

contempla bolsas auxílio que variam entre 1 e 3 salários 

mínimos, dependendo da atuação e porte da empresa. O egresso 

dessa graduação pode ocupar cargos que iniciam entre 

Assistente Administrativo, passando por média e alta gerência. 
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Portanto, essa característica é o que torna o curso de 

Administração o curso com maior demanda.  

• Oferta de Vagas: além de ser um curso demandado pelo 

mercado, é um curso com pouca necessidade de investimentos 

em infraestrutura, dependendo apenas de salas de aula, 

biblioteca e laboratório de informática, caracterizado por uma 

grande oferta de vagas, pelos mais variados perfis de IES, desde 

as Universidades, Centros Universitários e Faculdades Isoladas. 

• Investimento do Aluno: pode variar de R$ 188,00 a R$ 

2.900,00, dependendo da escolha da instituição2. 

• Todos os cursos de Administração avaliados são de IES privadas e 

situadas dentro da Cidade de São Paulo, com status de “ativo” 

junto ao sistema do MEC (http://emec.mec.gov.br).  

• A listagem de cursos elegíveis para pesquisa foi revisada em 

fevereiro de 2012, com os seguintes filtros de busca avançada: 

“buscar por curso >> UF: SP >> Município: São Paulo >> 

Categoria administrativa: Privada >> Situação: Ativa”.  

• Do resultado da pesquisa, foram excluídos cursos que não 

possuem Conceito junto ao ENADE no ano de 2009, chegando a 

um universo final de 61 cursos de Graduação avaliados pelo 

ENADE 2009. 

 Essa é a caracterização do objeto de estudo. A delimitação do universo 

de cursos, para o de Graduação em Administração e pelo critério espacial, é 

realizada com o fito de viabilizar o levantamento e análise dos dados do perfil 

socioeconômico. Além disso, para que haja uma análise de grupos distintos, 

serão retirados os dados relativos apenas aos alunos concluintes avaliados nos 

exames de 2006 e 2009. 

  

                                       

 

2
 Valores levantados em pesquisa de mercado, referente aos processos seletivos para alunos ingressantes em 

2012. Respectivamente, esses valores representam as mensalidades da Faculdade Sumaré e o Insper (antigo 

IBMEC). 

http://emec.mec.gov.br/
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CAPÍTULO I – A EVOLUÇÃO DA AVALIAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

Inicialmente, cumpre destacar, das lições de Cláudio Rama (2006), citado 

por Rothen e Barreyro (2008), que existem, na América Latina, três reformas 

universitárias, que caracterizam o cenário atual do ensino superior. 

 A Primeira Reforma, iniciada como produto de Córdoba, em 1918, 

caracterizada pela disseminação dos princípios da autonomia universitária e o 

governo colegiado, teve o objetivo de conceder às Universidades uma maior 

independência em relação à sua gestão e produção do conhecimento. Nesse 

sentido, defendeu-se a liberdade de criação de cursos, vagas e programas de 

pesquisas, de forma autônoma e independente, com decisão interna dos 

colegiados. 

A Segunda Reforma, caracterizada pela expansão da oferta de vagas no 

ensino superior pela iniciativa privada, segundo Rothen e Berreyro (2008), 

iniciada no Brasil na década de 1960, teve um pico constatado em meados dos 

anos 1990, especialmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, e 

continuado no governo de Luís Inácio Lula da Silva, caracterizando-se pela 

ampliação de vagas por meio de instituições públicas e privadas. Contudo, as 

políticas de governo permitiram uma supremacia da oferta de vagas pela 

iniciativa privada em relação às vagas disponibilizadas pelo poder público. Essa 

reforma caracterizou-se pela proliferação de vagas decorrentes, em sua maioria, 

da criação de instituições não universitárias, calcadas no discurso neoliberal, com 

diminuta intervenção e fiscalização do ensino superior por parte do Estado. 

 O neoliberalismo, muito embora se confunda como um “novo sistema 

capitalista”, na verdade se traduz na intervenção do Estado na Economia apenas 

para preservar o liberalismo de vícios e/ou problemas que possam “emperrar” ou 

prejudicar seu andamento. Em outras palavras, essa política se traduz numa 

diminuta atuação do Estado (tendendo ao chamado “Estado Mínimo”), como 

agente gerador de riquezas, para uma atuação estritamente reguladora, que 

permite a forte intervenção privada na economia, sob a tutela estatal 
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defendendo a estrutura capitalista de livre-concorrência e no fornecimento de 

serviços mínimos necessários à população. 

 É importante frisar que, segundo Rodrigues (2007), a expansão do ensino 

superior privado está intimamente relacionada às políticas de governo, que 

defenderam e implantaram ferrenhamente as políticas neoliberais, preservando a 

vontade do empresariado, que exerce grande pressão política, com força 

inclusive para ditar os rumos da educação no país. Assim, a formação desses 

cursos superiores visa, na maioria das vezes, uma satisfação do mercado, que 

cada vez mais necessita de mão de obra qualificada. 

 Trata-se, portanto, de uma política calcada na Teoria do Capital Humano 

que troca a valorização das máquinas pela valorização do ser humano como 

potencial gerador de riquezas. 

 Nas palavras de Berchielli (2000): 

“Ao longo dos últimos anos, os economistas têm mostrado um interesse 

especial pelos gastos sociais no processo de Desenvolvimento Econômico, 

em particular, para melhor conhecer seus impactos na determinação da 

renda nacional. A posição doutrinária que motiva esse interesse está 

baseada na teoria do Capital Humano, que considera os investimentos 

feitos no homem capazes de render melhores resultados pecuniários ao 

longo do tempo do que aqueles feitos no capital físico, tais como em 

máquinas, equipamentos e instalações.” (grifo nosso) 

 Assim, percebe-se que a Educação passa a ter um escopo muito mais 

econômico e de potencial qualificador de mão de obra a ser absorvida pelo 

mercado, deixando de lado a formação crítica do ser, resultando em uma 

educação superior meramente profissionalizante, em que o foco é a colocação do 

aluno no mercado de trabalho, sendo que, aquelas que maior sucesso alcançam 

nesse quesito, acabam por melhor se situar no mercado, como se fornecessem 

um “ensino de qualidade”. 

 Nada obstante, mesmo diante da reconhecida importância da educação 

como fator gerador de riquezas, os neoliberais, que acabaram por privatizar 

grande parte das empresas públicas, sob a égide da incompetência 

administrativa, visualizaram que a expansão do ensino superior por parte do 

Estado seria extremamente custosa, lançando mão da iniciativa privada, que 

hoje toma conta da educação superior. 
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 Com base nessas ações políticas, o PROUNI – Programa Universidade Para 

Todos, instituído pelo Governo Federal, ao longo dos mandatos de Luís Inácio 

Lula da Silva, intensificou a compra de vagas do sistema de ensino privado em 

troca da isenção de impostos, aprofundando ainda mais a dependência dos entes 

privados da educação superior brasileira. 

 Nessa linha de convicções, a análise do gráfico abaixo (Gráfico 1) 

evidencia o resultado dessa expansão, por meio de dados obtidos no censo da 

educação superior (Brasil, 2009): 

 

Gráfico 2 

Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Superior Brasileiro – 1980-2009 
(em milhares) 

 

Fonte: DAES/INEP/MEC (Organização SEMESP) 

 

 Conforme se observa, em 2009, com base nos números divulgados pelo 

Censo da Educação Superior, 87,6% do número de vagas ofertadas no ensino 

superior é da iniciativa privada, o que demonstra o crescimento da oferta de 

vagas e supremacia do ensino superior, em termos de oferta, principalmente 
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causada pela incapacidade (leia-se falta de vontade) do Estado em absorver o 

contingente de egressos do ensino médio.  

 Nesse sentido, enquanto foram criadas aproximadamente 216 mil novas 

vagas de 1995-2009 no sistema público, no privado foram criadas 

aproximadamente 2.366.000 novas vagas. Em outras palavras, para cada vaga 

discente criada no sistema público, 11 foram criadas no sistema privado (de 

2002 a 2009 essa proporção aumenta para aproximadamente 30 vagas), o que 

só evidencia o desinteresse estatal no investimento direto no Ensino Superior. 

Disso é possível afirmar que, em apenas 5 anos, o Ensino Superior Privado 

cresceu 30 vezes mais que o Público, em termos de ofertas de vagas. 

 Diante de tal cenário expansionista, com o aumento da oferta de vagas 

oriundas de instituições privadas, que possuem orientação voltada ao mercado, 

seguindo a lógica das políticas neoliberais, questionou-se qualitativamente o 

ensino ofertado, obrigando o Estado a exercer seu poder regulamentar, por meio 

da criação de um sistema de avaliação que fosse capaz de suprir esse controle 

social demandado. 

 Grande parte desta pressão para criação de mecanismos de avaliação foi 

decorrente de uma pressão do próprio empresariado, que desconfia da formação 

oferecida pelas instituições privadas, pois necessita de uma mão de obra 

qualificada para garantir o sucesso de seus empreendimentos, especialmente 

quando se experimenta um período de aquecimento econômico, como o Brasil 

vivencia nos últimos anos. 

 A Terceira Reforma 3  está exatamente relacionada à busca de uma 

melhoria qualitativa do ensino superior, por meio da fixação de referenciais 

mínimos de qualidade, com atuação do Estado como regulador e fiscalizador do 

ensino superior, com o fito de garantir que as instituições de ensino atendam à 

                                       
 

3
 No Brasil, a terceira reforma, calcada sob o princípio da autonomia vigiada, ou seja, a liberdade administrativa e acadêmica 

das IES fiscalizada pelo executivo,  iniciou-se em meados da década de 1970, com a criação da CAPES, que ficou responsável 
pela instituição da política de avaliação dos cursos de pós-graduação “stricto sensu”, ou seja, dos programas de mestrado e 
doutorado ofertados no país, introduzindo no país a cultura de avaliação para garantia de qualidade dos programas ofertados. 
É importante frisar que, no Brasil, a segunda e a terceira reforma caminharam (e caminham) paralelamente, considerando que 
a expansão de oferta de vagas no ensino superior privado ainda acontece de forma acentuada, conforme se observa da 
análise dos dados anuais do Censo da Educação Superior. 
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demanda social e econômica de forma satisfatória, cumprindo com seus 

objetivos sociais e atendendo a necessidade do empresariado. 

Contudo, antes de adentrarmos as discussões em torno da evolução do 

sistema de avaliação no Brasil, cumpre destacar que a avaliação no ensino 

superior pode ser realizada sob um enfoque emancipatório ou regulatório.  

O enfoque regulatório, inspirado especialmente no modelo inglês (INEP, 

2007), sob a égide de que o ensino superior é uma mera ferramenta de 

incremento de mão-de-obra para o mercado, baseia-se por critérios avaliativos 

predominantemente quantitativos, relacionados a mensurar os resultados de 

ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade, por meio de um balanço 

de dimensões visíveis e objetivas como área construída, titulação docente, 

relação de servidores, formandos, entre outros. Essa relação numérica, dentro de 

um cenário pré-estabelecido, seria suficiente para mensurar a qualidade de uma 

Instituição de Ensino, criando um sistema de ranking, utilizado pelos governos 

como fundamento para alocação de recursos públicos. 

A crítica em torno desse critério é que, por ser apenas quantitativo, é 

incapaz de efetivamente mensurar a contribuição de uma Instituição de Ensino 

no contexto em que se insere. Em termos práticos, poderíamos condenar uma 

Instituição de Ensino que atua em torno de uma comunidade de baixa renda a 

receber uma quantidade menor de verba e investimentos públicos, resultado de 

simples critérios objetivos. 

Por outro lado, o enfoque emancipatório atua no sentido de fornecer 

aspectos que extravasam somente uma análise objetiva. A avaliação com esse 

enfoque busca a essência do objeto da IES, ou seja, o sentido de existência de 

uma IES no contexto social, entendendo que ela possui funções múltiplas e, além 

de ser utilizada como ferramenta de fomento do mercado de trabalho, é também 

um instrumento de cidadania. Contudo essa “essência” somente pode ser 

observada com a presença de juízo de valor, de caráter subjetivo, com certa 

discricionariedade por parte do avaliador, que passa a ser um agente 

interpretativo do mecanismo de avaliação, por meio de análises qualitativas, que 

devem ser cuidadosamente delimitadas por manuais de orientação. 
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No Brasil, o debate da necessidade de criação de um sistema remonta à 

década de 60, especialmente por influência do acordo Brasil – USAID e das 

teorias de investimento em Capital Humano que norteavam a reforma do ensino 

superior, de forma a fazer com que o sistema de ensino atendesse os critérios 

funcionais e qualitativos exigidos pelo capitalismo. Além disso, no Plano ATCON, 

elaborado entre 1965 e 1966, havia recomendações por parte do governo 

americano no sentido de privatizar o ensino superior, de forma a aumentar o 

grau de autonomia das Universidades, o que não foi amplamente aceito pelo 

Governo Militar, que via nessa autonomia um possível descontrole sobre as 

atividades realizadas pelas Universidades. Essa fase, pelo próprio contexto que 

se inseriram as discussões, é marcada pela influência militar nos debates dos 

processos avaliativos assistemáticos, especialmente se considerarmos que a 

educação estava atrelada à segurança nacional e vista como um motor do 

desenvolvimento econômico (Zandavalli, 2008). 

É o início de tratamento das Universidades como verdadeiras empresas, 

estando entre os princípios que regeriam a reforma universitária, o máximo 

rendimento com redução de custos e investimentos, tornando-as reféns e 

totalmente atreladas ao sistema capitalista. 

Nesse sentido, Zandavalli (2008, p. 387) afirma que: 

O golpe militar em 1964, como resultado da necessidade em alinhar o 

projeto político com a economia capitalista, e a forte influência norte-

americana, materializada pelo apoio técnico e científico oferecido pelo 

Banco Mundial (BM), estabelecem princípios ideológicos e diretrizes que 

serão trabalhadas e cumpridas parcialmente pelo governo militar e nas 

décadas subsequentes, permanecendo nos anos de 2000. É igualmente 

marcante a imobilização universitária e de grupos contrários ao regime, e o 

embate de forças que se estabelece nas ruas e universidades. 

Esses debates foram sucedidos por outros grupos que, apesar de gerarem 

relatórios sobre planos de avaliações, reformas do ensino superior e 

investimentos na área, nunca foram efetivamente implantadas por meio de 

legislações estruturantes ou políticas de governo. Essa fase, portanto, é marcada 

por uma característica avaliativa assistemática, em que as IES elaboravam e 

cuidavam de seus próprios processos avaliativos. 

Vale ressaltar que, antes da criação de uma estrutura de avaliação 

sistemática de cursos de graduação no Ensino Superior a CAPES, a partir de 
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1976, foi a pioneira em avaliar, de forma sistematizada, os cursos de Pós-

Graduação “Stricto Sensu”. 

Com a proliferação de novos cursos e instituições de ensino superior, 

impulsionados a partir da década de 1980, principalmente pela crescente 

globalização da economia, até mesmo em função da pressão da burguesia 

industrial pelo fornecimento de mão-de-obra qualificada, os debates em torno da 

avaliação institucional foram intensificados, com significativo aumento da 

produção acadêmica (INEP, 2007). Diante disso, foram criados comissões e 

órgãos independentes e isolados, que resultaram em sistemas de avaliação que, 

se por um lado demonstravam uma evolução no que tange ao controle de 

qualidade dos cursos, por outro enfrentavam críticas dos próprios agentes 

avaliadores e resistência dos gestores educacionais em sua aceitação. 

Nesse novo cenário, também impulsionado por diversas greves mantidas 

por universidades federais (CUNHA, 1997), é que surgiu o Programa de Avaliação 

de Reforma Universitária. Segundo Barreyro e Rothen (2008), “o PARU tinha 

como objetivo conhecer as condições reais nas quais se realizavam as atividades 

de produção e disseminação do conhecimento do sistema de educação superior”. 

O PARU foi esquematizado por meio de estudos, pesquisas e debates, com 

análise inclusive de propostas da reforma universitária de 1968 (Lei nº 

5.540/68), além de analisar o cenário regional e as peculiaridades das realidades 

institucionais. 

O PARU idealizava, para o seu funcionamento, a necessidade de 

participação de toda a comunidade acadêmica, por meio da realização de um 

processo reflexivo, e de setores externos das IES, especialmente no que tange 

as expectativas do verdadeiro papel da universidade e sua organização. Para 

consecução de suas análises, foram delimitadas duas áreas, sendo uma focada 

na gestão interna da IES (no sentido de verificar a divisão e o exercício do poder, 

política de pessoal e administração dos recursos financeiros) e, a segunda, 

focada nos processos de produção e disseminação do conhecimento e interação 

das IES na comunidade (BARREYRO e ROTHEN, 2008).  

Os principais pontos objetivados pela avaliação do PARU, segundo 

Barreyro e Rothen (2008), foram os seguintes: 
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 A qualidade do ensino, a ênfase dada à formação do cidadão e do 

profissional; 

 A relação da pesquisa com o ensino, a importância dada à pesquisa 

básica e aplicada, bem como sua vinculação às necessidades sociais e 

empresariais; 

 A extensão e a prestação de serviços e a assistência comunitária e sua 

relação com as atividades de ensino e pesquisa; e 

 As atividades administrativas e sua influência no ensino e a pesquisa, 

os recursos materiais, assim como as representações e aspirações do 

público acadêmico e a dimensão política que perpassa por todas essas 

atividades. 

Portanto, conforme se observa dos pontos avaliados, o PARU tinha um 

enfoque formativo e emancipatório, sendo o precursor dos sistemas avaliativos 

que o sucederam, como o PAIUB e o próprio SINAES. Contudo, nunca chegou a 

gerar resultados, pois “foi desativado um ano depois de começado, devido a 

disputas internas ao próprio Ministério da Educação, em torno de quem competia 

fazer a avaliação da Reforma Universitária”(CUNHA, 1997 apud BARREYRO e 

ROTHEN, 2008). Os argumentos ministeriais para a desativação do PARU eram 

de que ele possuía pouca produtividade e não colaborava diretamente com as 

necessidades da SESu. O PARU foi posteriormente substituído, já no governo de 

Sarney, pela “Comissão de Notáveis”, criada por decreto presidencial, que teria a 

função de constituir um sistema de avaliação do ensino profissional e científico4.  

 Desse momento em diante, órgãos federais foram criados com o escopo de 

instituir e criar mecanismos e métodos de avaliação sistemáticos, que 

culminaram com a implantação de diversos programas de avaliação da educação 

superior, os quais serão destacados a seguir. 

 

I.1 - Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras – 

PAIUB 

 

Instituído em 1993, foi criado com o objetivo de "estabelecer diretrizes e 

viabilizar a implementação do processo de avaliação institucional nas 

                                       
 

4 Ver Portaria nº 706, de 05 de setembro de 1985. 
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universidades brasileiras", pela portaria 130 da Secretaria da Educação Superior 

(art.1º). 

O PAIUB era sustentado pelo princípio de adesão voluntária das 

universidades, sendo o procedimento de auto-avaliação a etapa inicial do 

processo que, uma vez iniciado, se estendia a toda a IES e era complementado 

pelos processos de avaliação externa (INEP, 2007). 

Embora de pouca longevidade, o PAIUB foi uma ferramenta fundamental 

para disseminação da importância dos processos de avaliação no meio 

universitário. Contudo, como se tratava de uma política de governo, perdeu 

apoio do MEC com a transição de gestão, quando do 1º mandato de Fernando 

Henrique Cardoso, mantendo-se os seus princípios nos processos avaliativos 

internos das IES, por meio da auto-avaliação. 

  

I.2 - Exame Nacional de Cursos – ENC  

 

Na era Fernando Henrique Cardoso, especialmente após a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), foram implantados e legitimados 

outros mecanismos de avaliação, destacando-se o Exame Nacional de Cursos. 

Além disso, foram implantados outros mecanismos como questionário sobre as 

condições socioeconômicas do aluno, a Análise das Condições de Ensino (ACE), a 

Avaliação das Condições de Oferta (ACO) e a Avaliação Institucional dos Centros 

Universitários. 

Popularmente conhecido como “Provão”, foi aplicado a formandos, no 

período de 1996 a 2003, com o escopo de avaliar a qualidade dos cursos de 

graduação da Educação Superior, no que tange aos resultados do processo de 

ensino-aprendizagem, ou seja, sob o enfoque do ensino absorvido pelo aluno ao 

longo da aprendizagem, mas sem um referencial inicial, avaliando o aluno dentro 

de uma perspectiva de formação. 

Em relação ao PAIUB, a diferença fundamental repousava no escopo das 

avaliações, pois, enquanto o PAIUB possuía um escopo emancipador, com o fito 

de analisar o papel da IES perante a sociedade, o ENC focou-se nos resultados 
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avaliativos, criando um sistema classificatório, baseado no princípio de que a 

qualidade de um curso é medida pela qualidade de seus alunos. Para o seu 

funcionamento, “o MEC criou um amplo aparato normativo, e para operá-lo 

recorreu a comissões constituídas por diversos especialistas das diversas áreas 

da comunidade acadêmica” (INEP, 2007, p. 24). 

Vale destacar o contexto de surgimento do ENC: 

O Provão nasce no âmbito de globalização e neoliberalismo, em que o 

ensino superior é caracterizado por massificação e diversificação, por um 

lado, e maior autonomia institucional, por outro. Neste contexto, o estado, 

tanto no Brasil como no exterior, buscando conter despesas públicas e 

valorizando o mercado como mecanismo de alocação de recursos escassos, 

inicia uma política de ‘gerenciamento à distância’, garantindo qualidade e 

responsabilidade social através de processos de avaliação em lugar dos de 

intervenção e de controle direto. (Verhine, Dantas e Soares, 2006, p. 293) 

A discussão em torno desses métodos e mecanismos girava em torno de 

sua insuficiência para avaliar o ensino superior, porque eram de mecanismos 

fragmentados, incapazes de fornecer uma avaliação global e consistente de cada 

instituição, por meio de seus cursos ofertados e atores institucionais, muito 

criticada no meio acadêmico, em função de desconsiderar o contexto social e 

papel que a IES nele exerce, tratando-a como mero elemento de mercado 

inserido em um contexto neoliberal. 

 

I.3 - O Surgimento do SINAES 

 

 Visando a constituição de um sistema de avaliação efetivo e integrado, o 

qual Segundo Polidori, Marinho-Araújo e Barreyro (2006), “com o objetivo de 

mudar esta forma de olhar a educação superior, e na proposta de desenvolver 

um sistema amplo, integrado e que envolvesse as instituições de ensino superior 

na sua globalidade, foram realizados estudos e discussões na tentativa de se 

construir um sistema com estas características”, instituiu-se o SINAES, por meio 

da Lei 10.861, de 14/04/2004, ex vi:   

Art. 1o Fica instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, com o objetivo de assegurar processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e 

do desempenho acadêmico de seus estudantes, nos termos do art. 9o, VI, 

VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
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§ 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. 

§ 2o O SINAES será desenvolvido em cooperação com os sistemas de 

ensino dos Estados e do Distrito Federal. (Brasil, 2004, grifos do autor) 

 

 O artigo 1º da referida lei, como se depreende, trata de instituir o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior com o objetivo assegurar o processo 

nacional de avaliação das instituições de ensino superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico dos alunos, de forma a fornecer uma 

avaliação universal, mas ressaltando que sua origem está calcada na previsão 

das obrigações da União, discriminadas anteriormente na Lei de Diretrizes e 

Bases (Brasil, 1996). Está instituído, portanto, o primeiro sistema centralizado de 

avaliação do ensino superior, tornando-o uma política de estado e não mais de 

governo, como nos anteriores. 

 Segundo Ristoff e Giolo (2006, p. 198), o SINAES pode ser considerado 

um sistema, pois: 

1. Integra os instrumentos de avaliação; 

2. Integra os instrumentos de avaliação aos de informação; 

3. Integra os espaços de avaliação no MEC; 

4. Integra a auto-avaliação à avaliação externa; 

5. Articula, sem confundir, avaliação e regulação; 

6. Propicia coerência entre avaliação e os objetivos e a política para 

educação superior. 

 O SINAES possui 10 dimensões que são a estrutura de seu funcionamento 

(Brasil, 2004): 

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, dentre elas obrigatoriamente as 

seguintes: 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 

demais modalidades; 
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III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

IV – a comunicação com a sociedade; 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional 

e suas condições de trabalho; 

VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios; 

VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

IX – políticas de atendimento aos estudantes; 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

§ 1o Na avaliação das instituições, as dimensões listadas no caput deste 

artigo serão consideradas de modo a respeitar a diversidade e as 

especificidades das diferentes organizações acadêmicas, devendo ser 

contemplada, no caso das universidades, de acordo com critérios 

estabelecidos em regulamento, pontuação específica pela existência de 

programas de pós-graduação e por seu desempenho, conforme a avaliação 

mantida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES. 

Como se observa, é evidente a tentativa do SINAES em focar seus 

mecanismos sobre a globalidade da IES, de forma a analisa-la dentro de um 

complexo sistema de dimensões, diferentemente do modelo anterior, que 

simplesmente preocupava-se com o resultado de aprendizado dos cursos, 

medido pela expectativa de aprendizado ao final do cursos. 

Assim, temos que, em verdade, o SINAES nada mais é que a tentativa de 

centralização e regulamentação de um processo avaliativo da educação superior, 

já previsto há cerca de uma década de sua promulgação, por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB, editada no Governo anterior, que já demonstrava uma 

preocupação central, em suas políticas públicas, com a qualidade do ensino 

superior ofertado, mas utilizava sistemas de avaliação falhos e fragmentados, 

que contribuíam deficientemente para a efetiva melhoria do ensino buscada. 
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 Contudo, vale dizer que os empresários da educação superior questionam 

ferrenhamente esse sistema de avaliação, pois afirmam que essa intervenção 

estatal fere o princípio constitucional da livre iniciativa privada na educação, mas 

esquecem, igualmente, que a educação é, antes de tudo, um dever do Estado 

também constitucionalmente previsto e, além disso, um bem público que exerce 

grande influência social e, como tal, deve ser fiscalizado. 

 Desse modo, o que se percebe, com o surgimento do SINAES, é a 

existência de conflitos e contradições de interesses, ou seja, de um lado temos o 

empresariado em geral, especialmente o industrial, que defende a avaliação de 

forma a garantir uma mão de obra bem qualificada para suprir suas 

necessidades e, de outro, o empresariado da educação, que coloca a avaliação 

como uma intervenção estatal que fere os princípios constitucionais liberais. 

Nesse cenário, é necessário verificar até que ponto há uma contribuição efetiva 

desse sistema para a qualidade do ensino. Em outras palavras, verificar se, no 

meio desses conflitos de interesses, existe espaço para o funcionamento de um 

efetivo sistema de avaliação da educação superior. 

 

I.4 - SINAES - A Avaliação sob 3 olhares 

 

 Por se tratar de um sistema global, para sua operacionalização o SINAES 

adota um sistema de tríplice avaliação, focado em avaliar a Instituição, o Curso e 

os Estudantes por instrumentos diferentes mas, que ao final, são utilizados 

conjuntamente nos processos de regulação e concessão de conceitos indicadores 

da qualidade no ensino. 

 No primeiro enfoque, qual seja, o Institucional, como o próprio nome 

sugere, seu escopo é a Instituição como um todo. Nesse sentido, analisa-se a 

infraestrutura, a qualidade das instalações, a disponibilidade de acervo e espaço 

dedicado aos estudantes, áreas de convívio, sustentabilidade financeira da IES, o 

Projeto de Desenvolvimento Institucional, entre outros aspectos direcionados 

para análise da IES. As avaliações institucionais são realizadas pelas Comissões 

Próprias de Auto-Avaliação, de caráter interno, complementadas pelos relatórios 

de avaliação in loco elaborados por uma comissão designada pelo INEP. 
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 No enfoque voltado à avaliação do curso, é priorizada a análise do Projeto 

Pedagógico do Curso, em conjunto com os projetos institucionais, e avalia-se, 

entre diversos aspectos, a qualidade do corpo docente específica para o curso, 

dedicação e qualidade curricular do coordenador, disponibilidade do acervo para 

o curso, metodologia de ensino aplicada ao curso, entre outros. Nesse sentido, 

deixa-se de lado a instituição e o foco é somente o curso, ainda que este faça 

parte do todo que é a Instituição. A avaliação de curso é também feita por uma 

comissão designada pelo INEP, especificamente para elaboração de um relatório 

sobre o curso. 

 No terceiro enfoque, está a avaliação direcionada ao estudante. Nesse 

sentido, o SINAES busca saber “o que ocorre na sua trajetória pelo curso no qual 

se matriculou. Queremos saber se aprendeu minimamente o que se espera que 

aprenda, tomando por base as diretrizes curriculares nacionais para a sua área 

de conhecimento”. Para essa avaliação, o instrumento é o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENADE, que será o instrumento cujos dados 

colhidos serão utilizados nesta pesquisa para analisar o perfil socioeconômico dos 

alunos que frequentam o ensino superior, em dado curso, e relacionando-o com 

o conceito final obtido. 

 

I.5 - Características do ENADE 

 

 De natureza semelhante ao “Provão”, considerando que é direcionado a 

avaliação dos estudantes, por meio de uma expectativa de absorção de 

conteúdos baseada nas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, o ENADE 

diferencia-se do ENC, principalmente, pelos seguintes aspectos (VERHINE, 

DANTAS e SOARES, 2006, p. 296): 

1 O ENADE é aplicado para estudantes ingressantes e concluintes do curso 

sob avaliação, desta forma incluindo nos resultados uma aproximação da 

noção de ‘valor agregado’;  

2 O ENADE avalia cada curso trienalmente, em lugar da frequência anual 

do Provão; 

3 O ENADE promete ser referenciado a critério, baseando seus testes em 

padrões mínimos pré-determinados; 
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4 O ENADE se propõe a englobar várias dimensões em seu teste, de modo 

a cobrir a aprendizagem durante o curso (em lugar de apenas medir o 

desempenho dos alunos ao final do curso) e dar um peso maior às 

competências profissionais e à formação geral, com ênfase nos temas 

transversais;  

5 O ENADE visa reduzir custos através da administração dos testes a uma 

amostra representativa; 

6 O ENADE divulga seus resultados de forma discreta, com pouco alarde da 

mídia; 

7 O ENADE se atribui um uso diagnóstico na medida em que se diz capaz 

de identificar as competências não desenvolvidas pelos alunos ao longo de 

3 anos de escolarização superior; e, 

8 O ENADE parte da premissa de que as instituições e cursos utilizarão 

seus resultados como ingrediente em um processo avaliativo institucional 

mais abrangente. 

 Quanto ao exposto, cumpre ressaltar que, nos dias atuais, após o 

fechamento dos primeiros ciclos trienais, o ENADE passou a ser aplicado não 

mais a um público amostral, mas à universalidade de alunos ingressantes e 

concluintes dos cursos avaliados. Além disso, ao contrário do que preconiza o 

item 6, o ENADE vem sendo amplamente utilizado pela mídia como meio de 

criação de um ranking, muito embora esse não seja o foco do exame. 

 Essas são as características gerais do ENADE, cujos relatórios serão 

utilizados para se analisar o aproveitamento dessas avaliações e estas, após os 

primeiros ciclos, foram capazes de fornecer algum resultado positivo, em termos 

qualitativos, para o ensino ofertado.  
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Serão adotadas, como referências teóricas, as concepções e as 

perspectivas dos estudos elaborados por Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron, especialmente no que tange a análise da Reprodução, relacionada à 

propositura de elementos para uma teoria do sistema de ensino. 

 Bourdieu e Passeron (1966) analisam, por meio de uma pesquisa ampla, 

com vasta coleta de dados, a estrutura do sistema de educação francês como um 

instrumento de reprodução das relações sociais e manutenção do sistema 

capitalista, resultado da imposição arbitrária da cultura dominante, restringindo a 

homogeneização das classes e ampliando a manutenção das relações de 

dominação, o que chama de violência simbólica.  

 Essa concepção de Bourdieu foi a quebra paradigmática de uma visão 

meritocrática de ensino, em que se acreditava que a imersão de alunos, das mais 

variadas classes sociais, em um sistema de ensino igualitário, com regras e 

conteúdo igualitários, seria suficiente para criar um cenário de competição entre 

os alunos, de forma que os “merecedores” seriam beneficiados pelo sucesso 

escolar. Nessa perspectiva, somente os alunos vencedores seriam legitimados a 

levar suas carreiras escolares adiante e, futuramente, fruto desse avanço, a 

ocupar graus superiores na hierarquia social. Essa concepção gira em torno de 

uma neutralidade do sistema escolar, que seria responsável pela disseminação e 

aplicação de um sistema de ensino racional e objetivo, que seria capaz de 

selecionar seus alunos por critérios racionais. 

 Na década de 1960, na França, marcada por uma crise profunda da 

concepção tradicionalista da escola, focada na revisão da essência do sistema 

escolar, cuja visão de neutralidade e igualdade foram contestadas pela 

constatação de influência das origens sociais nos resultados escolares, Bourdieu 

traz uma nova forma de interpretação do sistema escolar, com a verificação de 

uma forte correlação entre a origem social e o desempenho escolar, quebrando o 

paradigma funcionalista então vigente. 
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 Nesse sentido, Bourdieu coloca que a escola, ao invés de propiciar a 

igualdade, meritocracia e justiça social, na verdade é um meio que reproduz e 

legitima as desigualdades sociais, exercendo um fundamental papel para tanto. 

 Para Bourdieu, ao contrário do que se acreditava, competem em um 

ambiente em que as condições de igualdade não existem, sendo atores que 

carregam consigo, de forma principalmente incorporada, uma bagagem social e 

cultural diferente entre cada indivíduo, sendo que o sucesso escolar não seria 

justificado por um dom (ou condições psicológicas e biológicas), mas, sim, fruto 

da bagagem social que cada indivíduo carrega, que o colocaria em posição de 

vantagem diante das exigências do sistema escolar. 

 A neutralidade da escola é, portanto, questionada por Bourdieu, pois é 

fruto de uma imposição de valores, gostos e crenças da elite ou dos grupos 

dominantes, apresentados de forma dissimulada como cultura legitimamente 

universal, tendo a escola um papel fundamental, especialmente em função de 

seu currículo e métodos de avaliação, no processo de reprodução social das 

desigualdades e legitimação delas. 

 Bourdieu, sob o ponto de vista sociológico, ainda de contrapõe ao 

subjetivismo e ao objetivismo, a fim de explicitar sua teoria. Dessa forma, se 

afasta radicalmente do subjetivismo ao classificar o indivíduo como um ator 

socialmente configurado, ou seja, todos os seus gostos, posturas, entonação de 

voz, seriam fruto das influências sociais. Por outro lado, se afasta das visões 

estruturalistas, por ele tidas como objetivistas, pois a essas abordagens 

inexistiria  uma teoria da ação suficiente para explicar os processos de mediação 

ou mecanismos envolvidos na transição da estrutura social para a ação 

individual. Assim, para Bourdieu, as estruturas sociais exercem influências sobre 

o comportamento individual principalmente de dentro para fora, e não o inverso. 

O indivíduo, inserido em um ambiente social e familiar, que possui uma posição 

na estrutura social, incorporaria disposições voltadas a ações da referida posição, 

que seria um habitus familiar ou de classe, que seria responsável por influenciar 

as ações individuais. 

 A estrutura social, dessa maneira, seria perpetuada pelas próprias ações 

dos indivíduos, que tenderiam a agir conforme o conjunto de disposições sociais 
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que foram socializados. Vale dizer que esse sistema, para Bourdieu, não faz o 

indivíduo agir de forma mecânica, pois as disposições não são normas rígidas, 

mas princípios de orientação. Dessa forma, existe uma relação dinâmica entre as 

condições estruturais originais, em que se insere o sistema de disposições 

individuais, que tendem a se perpetuar por ele, mesmo que em parte 

modificadas. Em outras palavras, a estrutura social impõe um comportamento 

social, por meio das ações individuais, e se reproduz por meio delas, em um 

processo dinâmico, não rígido. 

Embora o cenário do Ensino Superior Brasileiro seja totalmente diverso do 

Francês, ou seja, não possui um sistema de ensino igualitário, possui 

peculiaridades que permitem traçar uma correlação direta entre a Instituição 

frequentada pelo indivíduo e a classe social de origem, especialmente 

contrapondo-as aos resultados avaliativos obtidos pelo SINAES, que contempla 

em sua aplicação a coleta de dados do perfil socioeconômico dos discentes 

avaliados. Em outras palavras, com os dados oficiais disponibilizados, é possível 

que seja traçada a trajetória escolar de uma massa de indivíduos, calcada na sua 

origem social. 

 Na visão dos citados autores, o capital cultural é adquirido, principalmente, 

na socialização primária, sendo herdado em grande parte. Além disso, pode ser 

adquirido pelo contato com familiares e amigos. A fonte secundária está ligada 

às instituições transmissoras de cultura como as escolas e universidades. Na 

maioria das vezes, no entanto, a trajetória de vida do indivíduo e as relações 

estabelecidas são as determinantes da aquisição do capital cultural. Em outras 

palavras, o capital cultural de um indivíduo está intrinsecamente relacionado à 

sua origem social, cultural e ao grau de instrução dos pais, dependendo ainda do 

acesso a bens culturais e dos meios sociais frequentados. Para Bourdieu, esses 

componentes que configuram o capital cultural de um indivíduo podem estar 

relacionados ao sucesso escolar, pois a posse desse capital facilitaria ao indivíduo 

a aprendizagem do conteúdo escolar e, ainda, proporcionaria um desempenho 

positivo em processos formais e informais de avaliação. 

Meio que permite facilitar o acúmulo de capital cultural, o capital 

econômico é o capital acumulado, reproduzido e ampliado por meio das relações 

de produção e investimento, bem como da obtenção e manutenção de relações 
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sociais que permitam o estabelecimento de vínculos economicamente úteis. Na 

educação e formação do indivíduo, o capital econômico é relevante pela sua 

capacidade de conversão em capital cultural. Nesta pesquisa, em particular, 

verificar-se-á a correlação direta entre o poder aquisitivo e o acesso às 

Instituições particulares com as piores e melhores avaliações, respectivamente. 

Além disso, cumpre destacar o emprego do conceito de capital simbólico, 

que possibilita a compreensão de fenômenos que, em um primeiro momento, ao 

inverso dos demais conceitos de capital, são menos perceptíveis. O capital 

simbólico está ligado ao prestígio e/ou carisma que um indivíduo, um grupo de 

indivíduos ou uma instituição gozam em um determinado campo. Assim, o 

indivíduo dotado deste capital, tem um reconhecimento relacionado à dominação 

que exerce sobre os demais indivíduos, que pode causar a denominada violência 

simbólica. O capital simbólico pode ser convertido, enquanto elemento de 

prestígio, em dado momento, em capital cultural ou econômico. Nesse sentido, 

serão avaliados, ainda, o valor simbólico dado aos diplomas conferidos pelas IES 

privadas, tanto as bem como as mal avaliadas nos resultados do SINAES, além 

de verificar, se possível, o valor conferido a esses diplomas pelo mercado de 

trabalho pois, quanto mais valorizado, maior será a possibilidade do portador do 

diploma preencher as melhores vagas de empresas. 

 Para explicar o conceito de Poder Simbólico, Bourdieu (1989) traz o 

resultado de um balanço em torno de um conjunto de pesquisas realizadas em 

torno do simbolismo. De início, Bourdieu (1989) considera o poder simbólico 

como “um poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que estão sujeitos (ora vítimas do poder 

simbólico) ou mesmo que o exercem (ora exercendo o poder simbólico)” 

(Bourdieu, 1989, observações destacadas pelo autor). 

 Bourdieu (1989) aponta que Durkheim segue a tradição kantiana, mas 

nega sua cosmologia sustentada pelas categorias, lançando a ideia de que “a 

objetividade do sentido do mundo define-se pela concordância das subjetividades 

estruturantes (senso = consenso)”, oferecendo uma base empírica para a 

ordenação lógica de mundo. Partindo desse conceito, Bourdieu (1989) explica 

que o poder simbólico manifesta-se por meio de sistemas simbólicos, resultado 
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de estruturas estruturantes que só podem ser estruturantes por serem 

estruturadas. Vejamos: 

Os <<sistemas simbólicos>>, como instrumento de conhecimento e 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade 

que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do 

mundo (e, em particular, do mundo social)… (Bourdieu, 1989 p. 11) 

 Bourdieu (1989), em uma primeira síntese, assinala que, dessa forma, na 

concepção de Durkheim e Radcliffe-Brown, os sistemas simbólicos possuem uma 

função social, que é uma função política autêntica.  Nesse sentido, os sistemas 

simbólicos têm como função primordial a integração social, possibilitando a 

criação de um consensus em torno da ordem estabelecida e contribuindo 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social. 

 Quando relaciona as produções simbólicas como instrumentos de 

dominação, Bourdieu (1989) destaca que: 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 

(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e 

distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade 

no seu conjunto, portanto à desmobilização (falsa consciência) das classes 

dominadas; para a legitimação da ordem estabelecida por meio do 

estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas 

distinções. (Bourdieu, 1989, p. 14) 

 Nessa linha de convicções, ao realizar uma segunda síntese, afirma que os 

sistemas simbólicos emergem como um poder capaz de impor significações como 

legítimas, contribuindo com o aprofundamento da relação de dominante e 

dominados existente. Nesse sentido: 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e 

de conhecimento que os <<sistemas simbólicos>> cumprem a sua função 

política de instrumentos de legitimação da dominação, de uma classe sobre 

a outra (violência simbólica) dando o reforço de sua própria força às 

relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a 

expressão de Weber, para a <<domesticação dos dominados>>. 

(Bourdieu, 1989 p. 11) 

 O corpo de especialistas, limitados a especificidade de atuação dos seus 

campos, são os indivíduos responsáveis pela produção dos sistemas simbólicos, 

sendo que estão a serviço da classe dominante e, por excelência, são os 

produtores da chamada doxa, que é o consenso, ou, em outras palavras, o que é 
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aceito como opinião geral que, por sua vez, é o sustentáculo do poder no âmbito 

de cada campo. 

 Bourdieu (1989) ainda coloca que o poder simbólico é uma forma legítima 

do exercício do poder, que exerce uma espécie de violência simbólica, capaz de 

“produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia”. Nesse sentido, 

podemos citar como exemplo a valoração que o mercado dá em relação a uma 

IES bem avaliada, predominantemente frequentada pela elite, e outro egresso de 

uma IES com resultados pouco satisfatórios, ou seja, os alunos egressos de IES 

bem avaliadas terão uma empregabilidade muito maior do que os demais, 

mesmo que haja uma equiparação formal do diploma que são portadores. 

 Como pano de fundo da análise dos dados, será ainda considerado 

conceito de espaço, em Bourdieu (1979), que contempla uma análise não 

limitada a uma explicação econômica da estratificação social de Marx, e avança 

com a explicação de que divisão em grupos se dá também pelas semelhanças do 

ponto de vista da produção dos hábitos. Em outras palavras, quanto mais é 

possível identificar a classe, mais se distingue essa unidade, que tende a ser 

homogênea em relação aos seus hábitos.  

 Nesse sentido, os gostos são distintos entre os espaços, tendendo a 

valorização da forma em detrimento da função, conforme há uma aproximação 

da elite. As diferenças são diversas, inclusive em relação à linguagem, gostos e 

hábitos, sendo que, quanto mais próximo da elite, mais os gostos tendem a uma 

satisfação hedonista, em oposição ao ascetismo das classes populares. Essa 

oposição é característica constante das oposições de habitus entre as classes. 

 Cada grupo social e cada unidade vive uma realidade específica em termos 

de condições materiais de existência (Marx), que de fato determinam o homem, 

incluindo o trabalho para a reprodução, no sentido da subsistência. Essas 

condições materiais de existência é que variam e estão impostas no momento do 

nascimento, podendo ser alteradas pelo indivíduo ao longo da sua existência. 

 Cada classe ocupa um lugar no espaço, definida pelo volume (quantidade) 

e estrutura do capital. O capital é forte para determinar esse lugar, mas não é 

somente ele quem o define. Também o capital cultural do indivíduo é 

fundamental na definição do espaço ocupado pelo indivíduo na sociedade. 
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 Bourdieu (1979) define o espaço como algo abstrato, com limites 

indefinidos e com possibilidade de transição entre um espaço e outro, reservado 

às exceções. Nesse sentido, um dos papéis da escola, é o de propiciar a 

mobilidade dos indivíduos no próprio espaço, por meio da classificação, 

desclassificação e reclassificação. A escola é legitimada socialmente a dar o 

veredicto com base no capital cultural absorvido ou não pelo indivíduo. 

 Sujeitos de uma dada classe adquirem determinados hábitos porque 

pertencem a esta classe. Quanto mais classes dominantes, mais forte essa 

estrutura do capital. As práticas são admitidas pela própria classe e por outras, 

mas as práticas podem estar em oposição entre elas, ou seja, o habitus está 

ligado à classe que, por sua vez, delimita o espaço. 

 Para Bourdieu (1979), o conceito de habitus está ligado a uma 

necessidade incorporada, convertida em disposição geradora de práticas 

sensatas e de percepções capazes de fornecer sentido às práticas engendradas. 

O habitus é transponível, de um para o outro, estendido para além dos limites do 

que foi genericamente adquirido (ex: ocorre quando alguém das classes 

populares assume um trabalho junto à elite ou classes dominantes em geral. 

Necessariamente esse sujeito adquire práticas diferenciadas em relação às 

praticadas de sua classe de origem). 

 Nesse sentido, habitus consiste em uma matriz geradora de 

comportamentos, valores de mundo e classificações de realidade que são 

incorporadas aos indivíduos ao mesmo tempo em que se desenvolvem com eles, 

seja resultado da prática, etiqueta e gostos. Habitus, na visão de Bourdieu 

(1979), é que dá sentido às ações humanas quando o ser humano vive e convive 

em sociedade. 

 Os indivíduos membros de determinados grupos sociais tendem a investir 

uma parcela maior ou menor de seus esforços, que podem ser recursos 

financeiros, tempo e/ou dedicação, na educação de seus filhos na medida em 

que visualizem, nessas ações, um êxito. Além disso, há correlação direta da 

intensidade e natureza do investimento conforme há necessidade de reprodução 

social de cada grupo, seja relativo à manutenção da posição social ocupada, ou 

ainda, em função de tendência à ascensão social, que depende do sucesso 
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escolar de seus membros. Bourdieu complementa esse sentido, ao passo que, o 

grau ou intensidade de investimento na carreira escolar é relacionado ao 

provável retorno que futuramente pode se obter com o título escolar, não 

somente no mercado de trabalho, mas no desenrolar das relações sociais. 

 É interessante destacar que Bourdieu traça linhas de tendências de 

investimento na carreira escolar, conforme a posição social que ocupam. Em 

primeiro lugar, destaca o grupo de indivíduos pobres em capital econômico e 

cultural, que possuem tendência de investimento moderado no ensino, em 

função da baixa percepção de sucesso, a partir de exemplos próximos de amigos 

e familiares. Essa percepção de insucesso decorre da falta de capital econômico 

para custear os estudos, influência negativa do capital social e, ainda, capital 

cultural insuficiente para que o indivíduo consiga alcançar o sucesso escolar. 

Outro fator que prejudica o desempenho escolar desse grupo repousa no fato de 

que, por necessidade material, antecipam a entrada do filho no mercado de 

trabalho. Essa é a realidade de grande parte do alunado de IES que possuem 

baixos índices de avaliação. Para esse grupo, o retorno do investimento é incerto 

e de longo prazo, por isso, por diversas vezes, torna-se desinteressante. 

 O segundo grupo, destacado por Bourdieu, é o das classes médias, que 

tendem a investir de forma sólida e sistemática na escolarização de sua prole. 

Bourdieu coloca que essa diferenciação ocorre, principalmente, em função das 

chances objetivamente superiores de sucesso desse grupo, se comparados à 

classe popular e, principalmente, quanto às expectativas de futuro decorrentes 

do investimento na escolarização. Além disso, por serem, na maioria das vezes, 

provenientes da classe popular, que ascenderam especificamente como resultado 

do sucesso na escolarização, tendem a valorizá-la, como forma, inclusive, de 

ascender à elite. 

 Bourdieu coloca que o sucesso escolar desse grupo decorre de condições 

favoráveis de esforço, que são o ascetismo o malthusianismo e a boa vontade 

cultural. Em outras palavras, renunciam aos prazeres e a gastos desnecessários, 

a fim de dedicar energia e recursos aos estudos, ao controle de fecundidade, 

como meio de permitir um maior tempo de dedicação aos estudos e, ainda, a 

propensão a consumir cultura por esse grupo, seja pela compra de livros, 

frequência de teatros, óperas, entre outros. 
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 O terceiro grupo, composto pelas frações mais ricas da sociedade, é 

marcado pela busca da escolarização como meio legitimador de acesso e controle 

das posições sociais, que já estão asseguradas pela posse do capital econômico. 

Portanto, o investimento na escolarização por esse grupo tende a ser mais liberal 

voltado apenas para uma formalidade que legitimará suas ações, por meio da 

obtenção do diploma. Bourdieu coloca que esse grupo investe na escolarização 

de forma “laxista”, pois o sucessor é visto como nato, dadas as condições que o 

cercam. 

 Já o conceito de campo em Bourdieu (1979), é relacionado ao espaço em 

que se desenvolvem as relações entre os indivíduos, grupos e estruturas sociais, 

sendo o espaço dinâmico, com leis próprias e movimentadas por disputas 

interiores, com interesse direto nas relações estabelecidas entre seus indivíduos. 

 Nessa linha de convicções, a hipótese de que as avaliações realizadas pelo 

SINAES aprofundam a reprodução, parte da análise dos dados e resultados 

colhidos pelos processos de avaliação, especialmente nos questionários 

socioeconômicos aplicados pelo ENADE. Nos referidos relatórios, em que há 

traçado o perfil socioeconômico dos estudantes, é possível perceber que, as 

instituições particulares que recebem as maiores notas, são exatamente aquelas 

que lidam com um público que possui núcleo familiar economicamente bem 

situado na sociedade, predominantemente brancos, e, na outra ponta, as que 

recebem as piores notas são aquelas que lidam com público de etnias variadas e 

de baixa renda, reafirmando o espaço ocupado pelas respectivas classes. 

 Outro ponto importante, que pode ser extraído dos dados, é que o capital 

cultural dos pais de alunos matriculados é muito mais elevado nas instituições 

que possuem as melhores notas sendo que, nas IES com baixo desempenho, 

geralmente os pais dos estudantes matriculados somente possuem escolarização 

fundamental. 

 Desse modo, a contribuição que o sistema de avaliação dá a reprodução 

está na possibilidade de escolha das classes mais altas em relação às melhores 

instituições, cujo resultado é a exclusão e seleção pelo preço (capital 

econômico), restringindo o acesso das camadas populares a um curso de 

qualidade questionável, preservando a estrutura social existente, já que as 
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grandes empresas selecionam seus funcionários com base nos cursos melhores 

avaliados que, portanto, são ocupados pelas camadas mais altas da sociedade, 

que tiveram acesso a um ensino privado de qualidade desde o ensino básico. 

 Esses resultados, por aprofundarem dissonância de preço e qualidade das 

IES, permitem ainda criar um status privilegiado (capital simbólico) para aqueles 

que estudam nas instituições tidas como bem avaliadas, contribuindo de igual 

forma para a preservação da estratificação social, por criar um ambiente 

praticamente inalcançável, inóspito ou, ainda, impróprio às classes populares. 

 Por outro lado, as IES com baixo desempenho nos processos de avaliação 

realizados pelo MEC, exercem também importante papel no contexto social e 

econômico. Isso porque, nos dias atuais, a demanda por mão de obra qualificada 

é intensa, sendo que essas IES servem para preparar profissionais que ocuparão  

cargos administrativos de menor destaque nas corporações, pois os egressos das 

IES com melhor desempenho acabam participando de programas de Trainee, que 

colocarão o candidato em posição inicial de gerência dentro das grandes 

corporações como pode ser verificado nos anúncios de vagas disponíveis nos 

principais murais das IES bem avaliadas e, ainda, nos portais de empregos.  

 O resultado dessa situação repousa no valor simbólico de um diploma de 

graduação, consubstanciado na IES que o indivíduo tenha cursado e o conceito a 

ela atribuído pelos índices de avaliação do MEC. Muito embora não haja 

diferenças formais entre um aluno graduado por uma instituição bem avaliada e 

outro por uma mal avaliada, o mercado é responsável por valorizar ou 

desvalorizar o diploma que um indivíduo carrega, limitando o seu espaço de 

atuação e, ainda, contribuindo para a reprodução social, a partir do momento em 

que há um filtro inicial, para os melhores cargos, em relação aos currículos, com 

base na instituição de formação. 

 Assim, a concepção teórica de Pierre Bourdieu é utilizada para se analisar 

os resultados práticos obtidos pelo SINAES, com o fito de verificar se o sistema 

efetivamente contribuiu para a melhoria qualitativa da estrutura e do ensino 

ofertado pelas IES privadas, ou se, ao contrário, somente atendeu a pressão do 

sistema neoliberal e não às necessidades básicas das Instituições de Ensino 
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Superior em termos de regulação, apenas reproduzindo a estratificação social 

por meio do sistema de avaliação. 

 Não se pode perder de vista, no entanto, quando efetuarmos as análises 

dos indicadores de avaliação propiciados pelo ENADE, que as diferenças nos 

resultados dos processos de escolarização variam não só da capacidade do 

indivíduo, mas, ainda, das circunstâncias sociais que o cercam. Em outras 

palavras, os resultados do ENADE, que são obtidos com base em provas 

aplicadas aos alunos, sofrem influência direta conforme o capital cultural do 

grupo a que se destina a prova. Daí a importância de uma análise dos 

indicadores juntamente com o perfil socioeconômico dos discentes do ensino 

superior.  
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CAPÍTULO III - ANÁLISE DOS DADOS 

 

III.1 - Considerações gerais 

 

 Com base nos procedimentos de pesquisa relatados, a partir dos dados 

disponibilizados nos relatórios do INEP, é possível criarmos uma relação entre os 

conceitos do ENADE obtidos em 2006 e 2009, a fim de verificar se o SINAES, de 

alguma forma, pôde contribuir para melhoria do ensino dos graduandos, sob o 

enfoque da evolução do aluno. 

Tabela 2 

 Evolução do Conceito do ENADE após o 1º Ciclo Avaliativo 2006-2009 

 Nome da IES Conceito ENADE 

2006 

Conceito ENADE 

2009 

1 FECAP 5 5 

2 FGV-EAESP 5 5 

3 INSPER 5 5 

4 ESPM 5 4 

5 FACEAS s/c 4 

6 FAE-FAAP 4 4 

7 FIAP 4 4 

8 Mackenzie 5 4 

9 PUC/SP 4 4 

10 TREVISAN 4 4 

11 UNIP 3 4 

12 FAMOSP 3 3 

13 FASM 2 3 

14 FASP 3 3 

15 FESPSP s/c 3 

16 FIC 3 3 

17 FOC 3 3 

18 FRB 3 3 

19 SÃO CAMILO 3 3 

20 SENACSP 3 3 

21 UAM 3 3 

22 UNICASTELO 2 3 

23 UNINOVE 3 3 
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24 UNISAL 3 3 

25 USF 3 3 

26 USJT 3 3 

27 CHAFIC S/C 2 

28 DRUMMOND 3 2 

29 FAB 2 2 

30 FACEPD s/c 2 

31 FACULDADE UNIAO s/c 2 

32 FAM 2 2 

33 FAPI 2 2 

34 FASUP 3 2 

35 FATEMA 2 2 

36 FAZP s/c 2 

37 FIA s/c 2 

38 FICS 3 2 

39 FIESI s/c 2 

40 FIP s/c 2 

41 FIPEP 3 2 

42 FLAMINGO 2 2 

43 FMS 3 2 

44 FMU 3 2 

45 RENASCENÇA / UNIESP 2 2 

46 SUMARE 2 2 

47 UMC 3 2 

48 UNASP 3 2 

49 UNIANHANGUERA 3 2 

50 UNIB 3 2 

51 UNIBAN 2 2 

52 UNICAPITAL 3 2 

53 UNICID 3 2 

54 UNICSUL 3 2 

55 UNIFAI 2 2 

56 UNIÍTALO 3 2 

57 UNIPAULISTANA 3 2 

58 UNIRADIAL 3 2 

59 UNISA 2 2 

60 UNISANTANNA 2 2 

61 USM 3 2 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 
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 Com base na tabela acima, podemos elaborar o seguinte gráfico 

relacionado ao ENADE 2009: 

Gráfico 3 

 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 

 O levantamento realizado, conforme se observa, traz dados preocupantes. 

Muito embora Ristoff e Giolo (2006, p. 211) afirmem que o ENADE não seja hábil 

instrumento para atribuir um conceito de curso, ele verifica se há uma evolução 

de conhecimento entre os ingressantes e egressantes de um determinado curso. 

In casu, é evidente que um alerta deve ser realizado, a partir do momento que 

mais da metade dos cursos está ABAIXO do conceito referencial mínimo de 

qualidade, que é “3”.  

 Além disso, devemos destacar que as faixas de avaliação do ENADE 

facilitam com que as IES recebam um conceito maior, vejamos: 
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0% 
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Quadro 1 

 Intervalos de Notas Finais e Conceitos 

 

Fonte: Relatórios do INEP, 2006-2009. 

  

Diante dessa tabela, é facilmente perceptivo que, para que uma IES 

receba conceito “3” ela, de fato, pode ter uma nota final que varia entre “2,0 a 

2,9”. Em outras palavras, uma IES que consiga uma nota final “2,0” receberá 

conceito final “3,0”, um verdadeiro aviltamento à lógica! 

 O mais impressionante é que, as IES que estão com conceito final “2”, 

estão em uma faixa de notas que gira de 1,0 a 1,9, ou seja, sequer são capazes 

de atingir, na nota final, o próprio conceito que recebem o que torna o resultado 

negativo ainda mais preocupante. Apenas para o município de São Paulo, 57% 

dos Cursos de Graduação em Administração, embora recebam conceito “2”, 

estão situados entre uma faixa de nota final entre “1,0 e 1,9”, o que evidencia 

que seus alunos pouco ou nada recebem de contribuição de conhecimento ao 

longo do curso, seja fruto de má qualidade de infraestrutura e corpo docente ou, 

ainda, decorrente de processos avaliativos falhos, incapazes de aferir, dentro do 

âmbito da própria instituição, se o aluno absorve todo ou parte do conteúdo que 

recebe, bem como que não detenha o conteúdo que se espera dos DCNs ao final 

do curso. 

 Além dessa relação primária, é possível elaborarmos a relação de 

instituições que estavam abaixo do conceito referencial mínimo “3”, no ano de 

2006, frente aos resultados obtidos em 2009. É necessário ressaltar que, pela 

própria característica da sistemática de avaliação empregada pelo ENADE, os 

ingressantes avaliados em 2006 são os egressos avaliados em 2009. 
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Tabela 3 

 Evolução do Conceito do ENADE no triênio 2006-2009 de IES que estavam 

abaixo da média mínima 

Nome da IES 
Conceito Enade 

2006 

Conceito Enade 

2009 
IGC Contínuo IGC 2009 

FASM 2 3 216 
3 

UNICASTELO 2 3 212 
3 

FAB 2 2 172 
2 

FAM 2 2 245 
3 

FAPI 2 2 154 
2 

FATEMA 2 2 202 
3 

FLAMINGO 2 2 183 
2 

RENASCENÇA / UNIESP 2 2 N/D 
N/D 

SUMARE 2 2 205 
3 

UNIBAN 2 2 193 
2 

UNIFAI 2 2 205 
3 

UNISA 2 2 220 
3 

UNISANTANNA 2 2 185 
2 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 

 Em 2006, excluindo as IES que não receberam conceito de seus cursos 

nesse exame5, havia 13 IES que não se enquadravam no referencial mínimo de 

qualidade, representando apenas 25% do total. Na tabela acima, é possível 

verificarmos que o conceito só foi melhorado por 2 instituições, pouco mais de 

15% desse total. Considerando, como dito anteriormente, que a amostragem 

inclui como egressos em 2009 os mesmos ingressos de 2006, o fato é 

preocupante, pois, para os alunos que estavam matriculados nessas IES, não 

houve indícios de melhora efetivos na absorção do ensino ministrado. 

                                       
 

5
 9 IES deixaram de receber conceitos do curso de Administração pelo fato de não se enquadrarem no 

levantamento de seu público amostral. Para que seja realizado o exame, é necessário que a IES inscreva alunos 

que cumpriram menos de 20% (ingressos) e mais de 80% (egressos) do conteúdo do curso (Brasil, 2004). Nesse 

caso, é provável que as IES não possuíssem, na ocasião da aplicação do ENADE 2006, alunos em situação de 

egressos. 
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Além disso, o número de cursos de Graduação em Administração abaixo 

da média mínima saltou mais de 100%. Em números brutos, o crescimento foi 

de 270%, subindo de 13 para 35.  

Esses levantamentos primários demonstram que, embora houvesse 

necessidade latente de cursos mal avaliados receberem especial atenção das IES 

no que tange à sua melhoria, especialmente em relação aos processos de 

ensino-aprendizagem, mais de 80% delas não conseguiram ou não implantaram 

processos de mudança na melhoria do ensino. 

Para que não se faça injustiças, considerando que o ENADE é apenas 1 dos 

3 “olhares” buscados nas avaliações do Ensino Superior pelo SINAES, traçamos 

uma relação entre o IGC e o conceito do ENADE em relação às IES destacadas 

acima. O resultado é que 5 das IES possuem conceito IGC idêntico ao do ENADE, 

validando o resultado avaliativo. Além disso, as demais IES, que possuem 

conceito IGC 3, são “beneficiadas” pelo arredondamento benéfico propiciado pelo 

MEC, muitas vezes situadas em situações limítrofes, como a UNIFAI, FATEMA e 

SUMARÉ, que possuem, respectivamente, 205, 202 e 205 na faixa do IGC 

contínuo. Vale destacar que, por uma lógica de arredondamento, não aplicada 

pelo INEP, todas as IES citadas estariam inseridas no IGC 2. 

Pelo que se conclui, após o término do 1º ciclo avaliativo, pouco se evoluiu 

em termos qualitativos no curso objeto da pesquisa, de tal forma que é possível 

afirmarmos que a falta efetiva de fiscalização e punição de IES que estejam 

abaixo do padrão mínimo de qualidade pode jogar por terra todo um robusto 

sistema avaliativo, cujos indicadores servem apenas como uma espécie de 

ranking para que a elite possa escolher as melhores IES e estas, por outro lado, 

selecionar seus alunos com base em seu capital social, econômico e financeiro. 

Feitas as considerações gerais, passaremos agora a analisar o perfil 

socioeconômico do público-alvo das IES bem avaliadas e mal avaliadas, de forma 

a traçar uma tendência de trajetória escolar baseada nas classes sociais de 

origem dos ingressos no ensino superior. 
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III.2 - Indicadores do perfil socioeconômico analisados 

 

 Mesmo restringindo a análise para as IES localizadas na cidade de São 

Paulo, seu universo, de 61 IES elegíveis para análise, em conjunto com a 

diversidade de dados colhidos pelos exames de 2006 e 2009, torna inviável uma 

análise individualizada de cada IES. Assim, visando à viabilidade deste trabalho, 

selecionamos as únicas 3 IES com conceito 5 no ENADE, em ambos os exames, 

sendo elas a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP, Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo - FGV e Instituto de Ensino e Pesquisa Insper. Por 

outro lado, selecionamos 3 instituições que obtiveram o conceito 2 em ambos os 

exames. Como nesse universo de conceitos “2” temos 13 IES abrangidas, 

optamos por selecionar aquelas com pior IGC, respectivamente Faculdade de 

Administração de São Paulo - FAPI, Faculdades Associadas Brasil - FAB e 

Faculdade Flamingo. 

 Os relatórios de cursos são valorosos instrumentos que permitem o acesso 

a inúmeros dados quantitativos, que possibilitam traçar o perfil socioeconômico 

de um dado curso em uma determinada IES. Destacam-se, para este 

levantamento, as seguintes áreas: 

• Grupo étnico; 

• Renda Familiar; 

• Escolaridade do Pai; 

• Escolaridade da Mãe; 

• Tipo de escola que frequentou no Ensino Médio. 

 

Estes dados permitem analisarmos o capital econômico e, por ele, o 

possível capital cultural e social do perfil dos alunos dessas IES, além de 

correlacionarmos esses resultados aos indicadores obtidos nos resultados 

avaliativos e, ainda, o valor simbólico atribuído aos diplomas advindos desses 

cursos. 
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Tabela 4 

 Instituições que terão o perfil socioeconômico analisado individualmente 

Nome da IES 
Conceito 

Enade 2006 

Conceito Enade 

2009 

IGC 

Contínuo 
IGC 2009 

Valor de 

Mensalidade 

(2012) 

FECAP 5 5 378 4 
R$ 1.130,00 

FGV 5 5 439 5 
R$ 1.970,00 

Insper (antigo 
IBMEC) 

5 5 444 5 
R$ 2.920,00 

FAPI 2 2 154 2 
n/d 

FAB 2 2 172 2 
n/d 

FLAMINGO 2 2 183 2 
R$ 277,00 

Fonte: Relatórios do ENADE. Editais de processos seletivos das IES. Organização de dados do 

Autor. 

A tabela nos permite evidenciar a discrepância entre os resultados 

avaliativos, que chega a ser quase 3 vezes superior, se relacionarmos o IGC de 

Insper e FAPI, trazendo a tona a abismal diferença entre os indicadores de 

qualidade dessas IES, sem falar no valor de mensalidade cobrado. 

O quadro, a seguir, representa os segmentos de atuação das IES: 

Quadro 2 

Segmentos de atuação das IES privadas 

 

Fonte: Garcia (2005) apud Secca e Leal (2009, p. 123) 
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Nesse sentido, as IES com conceito ENADE 5 são classificadas, de acordo 

com análise setorial do BNDES, como “instituições de elite”, definidas por Secca 

e Leal (2009, p. 124) como  IES que “tem poucos cursos de graduação e de 

grande reputação e (sic) boas avaliações pelo MEC”. Por outro lado, as IES cujos 

cursos foram destacados pelos baixos resultados obtidos, são colocadas como 

integrantes do “quadrante do pesadelo”, pois são “pequenas IES que nem tem 

grande reputação, nem ocupam nichos de excelência”. 

 A partir de dados levantados dos relatórios do ENADE, fornecidos pelo 

INEP, com os principais indicadores socioeconômicos disponibilizados, é possível 

extrair relações primárias, que nos permitem afirmar que os cursos mais bem 

avaliados são aqueles que possuem os valores de mensalidade mais elevados 

entre os avaliados. A restrição de acesso, portanto, começa pela capacidade 

financeira do grupo familiar, permitindo apenas que famílias mais abastadas 

tenham acesso aos cursos de qualidade. 

Além disso, os cursos que obtiveram conceito 5 no ENADE são 

freqüentados por esmagadora maioria do público branco, chegando, no caso do 

INSPER, a não existirem negros frequentando o curso avaliado, o que denota 

uma verdadeira exclusão das minorias raciais, que passam a frequentar apenas 

as IES mal avaliadas. 

A renda familiar dos cursos mais bem avaliados é alta e inversamente 

proporcional a dos alunos que freqüentam os cursos que obtiveram os menores 

conceitos. Em outras palavras, quanto maior a renda familiar média dos alunos, 

melhor o conceito obtido nas avaliações do ENADE. A renda familiar ainda está 

intrinsecamente relacionada ao tipo de escola que o aluno freqüentou no ensino 

fundamental e médio. Quanto maior a renda, maior a proporção de alunos que 

frequentaram o ensino fundamental e médio em escola privadas; estes, por sua 

vez, são aqueles que frequentam os cursos das IES que obtiveram os melhores 

conceitos. 

A escolaridade dos pais também representa uma tendência inversamente 

proporcional entre os resultados obtidos nas avaliações. Os alunos que possuem 

os pais com maior escolaridade são aqueles, consequentemente, que frequentam 

os cursos com os melhores conceitos. 
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Nos dados analisados, há uma forte tendência dos alunos das instituições 

melhores avaliadas não terem necessidade de trabalhar fora da área, permitindo 

uma maior dedicação somente aos estudos ou estágios na área, o que favorece a 

obtenção de melhores conceitos, considerando que mais da metade dos alunos 

responderam que “nunca trabalharam”, “trabalharam eventualmente” ou, ainda, 

“trabalharam até 24 horas semanais”, situação totalmente inversa em relação às 

IES com baixo índice de avaliação, nas quais os estudantes têm, em sua maioria, 

a necessidade de se sustentar e, ainda, ajudar a família com sua renda, sendo, 

em alguns casos, a principal fonte renda da família. 

 Em suma, podemos traçar a seguinte tendência: 

Quadro 3 

Tendências observadas do perfil socioeconômico das IES com base nos 

indicadores de avaliação 

Cursos com elevado conceito de 

avaliação 

Cursos com baixo conceito de avaliação 

Ausência quase total de minorias raciais. Heterogeneidade dos grupos raciais. 

Valor de mensalidade elevado. Valor de mensalidade baixo. 

Renda familiar elevada. Baixa renda familiar 

Escolaridade dos Pais elevada. Baixa escolaridade dos pais. 

Alta proporção de alunos que frequentaram 

escola privada. 

Baixa proporção de alunos que frequentaram 

escola privada. 

Alunos geralmente não tem necessidade de 

trabalhar fora da área ao longo do curso. 

Alunos geralmente tem de trabalhar para 

ajudar no sustento familiar e, em alguns casos, 

são os principais provedores de renda da 

família. 

Fonte: Relatórios do ENADE 2006-2009. Organização do autor. 

 

 Essa análise preliminar servirá como norteadora, da elaboração das 

demais relações estudadas e analisadas com base no referencial teórico 

(Bourdieu), que serão demonstradas a seguir. 
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III.3 - Capital Econômico X Conceito ENADE 

 

 Conforme é possível observar na Tabela 4, um dos primeiros e mais 

evidentes fatores de “corte” para ingresso nas IES melhores avaliadas, com base 

no resultado do ENADE, é efetivamente o preço de acesso para cursá-las. De 

acordo com um levantamento realizado nos valores praticados para o 1º 

semestre 2012, é possível observar que a mensalidade da INSPER pode chegar a 

custar mais de 10 vezes o valor de investimento mensal para se estudar na 

Faculdade Flamingo. Vale dizer que este é apenas o valor relativo ao 1º semestre 

do curso, que tende a sofrer reajustes reais à medida que se avançam os 

semestres de sua conclusão. 

 Por outro lado, as instituições que obtiveram índices abaixo da média, 

cobram um valor de mensalidade bem diferente das contrapostas com boa 

avaliação, em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), em média. No caso da 

Faculdade Flamingo6, é necessário frisar que há, inclusive, oferta de vagas de 

graduação durante a madrugada, no valor de R$ 277,00 (duzentos e setenta e 

sete reais), sendo que nem mesmo há legislação no MEC autorizando esta 

modalidade de oferta. Nada obstante, esta mesma IES, com base no sistema 

EMEC (que possui informações oficiais de instituições credenciadas e cursos 

autorizados), possui apenas 150 (cento e cinqüenta) vagas no período noturno, 

mas oferece, em sua página, vagas no período matutino, vespertino, noturno e 

“madrugada” (sic). 

 Segue ilustração retirada do site da IES:  

  

                                       

 

6
 Informações retiradas do site da IES: http://www.faculdadeflamingo.com.br/quero-estudar-

aqui/graduacao/area-de-gestao/administracao - acessado em 17/09/2011. 

http://www.faculdadeflamingo.com.br/quero-estudar-aqui/graduacao/area-de-gestao/administracao
http://www.faculdadeflamingo.com.br/quero-estudar-aqui/graduacao/area-de-gestao/administracao
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Figura 1  

 Informações sobre o processo seletivo da Faculdade Flamingo 

 

Fonte: Site da Faculdade Flamingo.  

Disponível em http://queroestudaraqui.com.br/detalhe_curso.asp?id_curso=9&id_vestibular=7 – acessado em 10/01/2012. 

 A constatação acima é estarrecedora. A IES citada age de maneira 

totalmente ilegal, ofertando cursos em horários não autorizados e muito menos 

previstos pelas normativas do MEC. Esse fato ocorre, principalmente, por falta de 

um órgão fiscalizador e ágil que aja no sentido de evitar situações como essa 

que, além de prejudicar aos estudantes, ainda provoca concorrência desleal, na 

medida em que as vagas são autorizadas somente após relatório de avaliação in 

loco, que verifica a adequação do número de vagas solicitadas anualmente frente 

à infraestrutura e corpo docente verificados no momento da visita. 

 Segue abaixo print da tela do sistema do EMEC que demonstra a suposta 

ilegalidade dos atos praticados pela Faculdade Flamingo: 

  

http://queroestudaraqui.com.br/detalhe_curso.asp?id_curso=9&id_vestibular=7
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Ilustração 2 

Informações sobre as características de autorização de funcionamento do curso 

de Graduação em Administração da Faculdade Flamingo 

 

Fonte: Site do Sistema EMEC.  

Disponível em http://emec.mec.gov.br - acessado em 10/01/2012. 

Tais fatos demonstram que as IES mal avaliadas, embora repitam o 

resultado do exame de 2006, nada fizerem no sentido de melhorar a qualidade 

do ensino ofertado, considerando que obtiveram os mesmos resultados pífios no 

exame posterior. Também não houve qualquer sanção do MEC no que tange ao 

conceito obtido, sendo que todas elas continuam a operar e ofertar vagas 

normalmente. 

 Nessa esteira, podemos afirmar que o resultado do ENADE possui caráter 

meramente classificatório, ou seja, apenas serve como medida para aferir a 

qualidade do ensino e, ainda que alguns estudiosos questionem sua 

operacionalização, os resultados negativos pouco ou nada influenciam na IES mal 

avaliadas no que tange a tomada de ações de melhorias em relação à qualidade 

do ensino, perdendo totalmente o enfoque emancipatório e formativo da criação 

do SINAES. 

 Tal fato permite, portanto, a criação de uma espécie de ranking de cursos 

e instituições, sendo que as que obtêm as melhores notas são as mais caras e, 

http://emec.mec.gov.br/
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como não há punição e fiscalização efetiva para a melhoria dos conceitos aquém 

do mínimo, as mais “baratas” atuam em um nicho de mercado extremamente 

carente, com critérios concorrenciais duvidosos, captando o máximo possível de 

novos estudantes e tratando a educação como verdadeira mercadoria, sem 

qualquer responsabilidade social. 

 Diante desse cenário, os indicadores do SINAES propiciam a perpetuação 

de um sistema reprodutor de classes sociais na Educação Superior brasileira, ao 

passo que classificam as instituições com base em um ranqueamento público e 

oficial, avalizando o alto valor cobrado pelas IES bem avaliadas e, com o corte 

socioeconômico, reservando à grande camada populacional apenas instituições 

que, em sua maioria, tratam e gerenciam suas atividades totalmente voltadas 

para o lucro, sem compromisso com a efetiva formação de seus futuros 

egressos. 

 Portanto, o que se tem, por parte da burguesia industrial e de serviços, é 

uma hipervalorização dos diplomas expedidos pelas IES mais caras (bem 

avaliadas) e, por outro lado, uma banalização dos diplomas expedidos pelas IES 

com baixos conceitos, prejudicando os egressos dessas IES quando se 

encontram em confronto direto pela disputa de boas vagas de emprego, 

considerando que a formação deles é bem inferior, em geral, a dos egressos das 

IES bem avaliadas.  

 Com base em Bourdieu, a estrutura de funcionamento do SINAES permite 

que haja uma conservação dos espaços e classes existentes na sociedade com a 

reprodução do status quo, pouco ou nada contribuindo para a melhoria de acesso 

ao ensino de qualidade à grande camada populacional que não pode pagar por 

um bom curso ou, ainda, que não consegue acessar o ensino superior público 

que, nos grandes centros urbanos, paradoxalmente é reservado à elite. 

 

III.4 - Grupo Étnico X Conceito ENADE  

 

Em mais uma constatação preocupante, podemos observar que o acesso 

das minorias ao ensino superior de qualidade é reservado apenas as IES 
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“baratas” e mal avaliadas. Conforme é possível depreender da análise da tabela 

abaixo, que contrapõe a concentração de grupos étnicos por IES aos conceitos 

obtidos, é possível confirmar a tendência da elite branca dominar o acesso e 

permanência nas IES bem avaliadas que, consequentemente, são as mais caras. 

No caso do INSPER, por exemplo, não há sequer 1 (um) negro no curso avaliado, 

ao passo que, conforme há um decréscimo da nota, a miscigenação tende a 

aumentar, criando grupos mais heterogêneos.  

Tabela 5 

Concentração de Grupos Étnicos frente aos Conceitos do ENADE 

 
Ano do 

Exame 

 

Conceito 

Enade 
Branco Negro Pardo Amarelo Indígena 

FGV 

2006 5 88,30% - - 10% 1,70% 

2009 5 90,40% - 1,70% 7,90% - 

FECAP 

2006 5 75,00% - 15,40% 7,7 1,90% 

2009 5 71,70% 3,90% 17,30% 7,10% - 

Insper/IBMEC 

2006 5 95,70% - - 4,30% - 

2009 5 93,30% - 1,30% 5,30% - 

FAB 

2006 2 81,80% 9,10% 9,10% - - 

2009 2 27,30% 9,10% 63,60% - - 

FAPI 

2006 2 79,70% 3,80% 16,60% - - 

2009 2 72,20% 16,70% 11,10% - - 

Flamingo 

2006 2 68,90% 4,40% 24,40% 2,20% - 

2009 2 72,20% 9,30% 18,50% - - 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 

 Mais uma vez, portanto, há a comprovação que o sistema de avaliação 

permite o aprofundamento da exclusão social, reservando somente à elite 

branca, com poder aquisitivo elevado, o acesso aos melhores cursos privados e, 

de outro lado, diminuindo, ou até mesmo retirando, considerando que as 

melhores avaliadas utilizam seus resultados como justificativa da cobrança de 

altas mensalidades, o poder de escolha, perpetuando a relação de dominante e 

dominado descrita por Bourdieu. 

 É necessário, ainda, correlacionarmos esses dados com os fornecidos pela 

síntese dos indicadores sociais (IBGE, 2010): 
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Gráfico 4 

Distribuição percentual da população, por cor ou raça - Brasil – 1999/2009 (%) 

 

Gráfico 5 

Distribuição dos estudantes de 18 a 24 anos de idade, segundo a cor ou raça e o 
nível de ensino frequentado – Brasil – 1999/2009 (%)
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Nessa linha de convicções, embora a concentração de pessoas que se 

denominam de raça branca seja da ordem de 48,2% da população, há uma 

evidente concentração dela, muito acima da média, no Ensino Superior e, ainda 

mais, nas IES avaliadas com conceito 5 pelo ENADE, chegando a 93,3% no 

Insper. Nesse cenário, é possível concluir que, além de haver um domínio da 

raça branca no Ensino Superior de modo geral, há ainda um agravamento da 

exclusão das outras raças nas IES com maior conceito e maior preço, criando-se, 

em determinados casos, um nicho da elite branca. 

 

III.5 - Concentração de Faixas de Renda Familiar por Instituição 

 

Tabela 6 

Concentração de Faixas de Renda frente aos Conceitos do ENADE 2009 

Renda 

Familiar 

Ano do 

Exame 

Conceito 

ENADE 
Nenhuma 

Até 1,5 

sal. 

mínimo 

De 1,5 a 

03 sal. 

min. 

De 3 a 

4,5 sal. 

min. 

De 4,5 a 

6 sal. 

min. 

De 06 a 

10 sal. 

min. 

De 10  a 

30 sal. 

min. 

Acima 

de 30 

sal. Min. 

FGV 2009 5 8,1% 1,2% 8,1% 4,0% 2,9% 6,9% 26,6% 42,2% 

FECAP 2009 5 - 0,8% 3,2% 8,7% 14,3% 31,0% 39,7% 2,4% 

Insper/IBMEC 2009 5 - - 6,9% 8,6% 5,2% 5,2% 32,8% 41,4% 

FAB 2009 2 - - 18,2% 18,2% 18,2% 45,5% - - 

FAPI 2009 2 - 5,6% 22,2% 16,7% 22,2% 16,7% 16,7% - 

Flamingo 2009 2 1,9% 9,3% 14,8% 25,9% 18,5% 18,5% 11,0% - 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor.7 

Considerando os dados acima, é possível afirmar que há uma concentração 

da elite nas instituições com maiores notas, situação inversamente proporcional 

nas mal avaliadas. Como pode ser extraído do gráfico, enquanto no Insper, que 

conservou conceito 5 no triênio 2006-2009, há uma concentração de 74,2% da 

renda familiar dos alunos acima de 10 salários mínimos, em instituições como a 

FAB, o teto de renda está situado na faixa de até 10 salários mínimos, como uma 

                                       

 

7
 Obs: com a mudança nas faixas de renda nos questionários socioeconômicos de 2009, fica prejudicada uma 

análise comparativa pontual da mudança do perfil de renda familiar com o exame aplicado em 2006. Contudo, 

tal fato não prejudica a pesquisa, já que, de modo geral, houve pouca mudança no público das IES avaliadas. 
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concentração de 54,6% na faixa de até 6 salários mínimos. Destaca-se, ainda, 

que as IES com conceito 2 no triênio 2006-2009 do ENADE não possuem sequer 

1 (um) aluno na faixa de renda acima dos 30 salários mínimos. 

 O fato avaliado permite corroborar o campo ocupado pela elite, 

especialmente em razão do fator renda. Nesse sentido, a renda permite que a 

elite ocupe as IES que são bem avaliadas, o que garantirá, de modo geral, uma 

melhor formação aos alunos que as frequentam e, ainda, uma melhor colocação 

no mercado de trabalho, de acordo com o poder simbólico que a sociedade 

confere aos diplomas expedidos por essas IES, reproduzindo a estrutura de 

classes vigente. 

 

III.6 - Escolaridade dos Pais por Instituição 

 

Tabela 7 

Escolaridade do Pai frente aos Conceitos do ENADE 

Escolaridade do 

Pai 
Ano do Exame 

Conceito 

Enade 

2006 

Nenhuma 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série Ens Médio 

Superior / 

Pós-

Graduação 

FGV 

2006 5 - 1,7% 3,3% 11,7% 83,3% 

2009 5 - 1,0% 2,3% 9,7% 87,0% 

FECAP 

2006 5 3,8% 30,8% 15,4% 21,2% 28,8% 

2009 5 0,8% 17,5% 11,9% 38,9% 30,9% 

Insper/IBMEC 

2006 5 - 4,3% - 21,7% 73,9% 

2009 5 - - 1,7% 17,2% 81,0% 

FAB 

2006 2 - 45,5% 18,2% 27,3% 9,1% 

2009 2 9,1% 18,2% 54,5% 18,2% - 

FAPI 

2006 2 3,8% 54,1% 15,1% 23,3% 3,8% 

2009 2 5,6% 38,9% 22,2% 16,7% 16,7% 

Flamingo 

2006 2 - 27,3% 27,3% 27,3% 18,2% 

2009 2 3,8% 32,1% 15,1% 41,5% 7,5% 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 
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Tabela 8 

Escolaridade da Mãe frente aos Conceitos do ENADE 

Escolaridade da 

Mãe 

Ano do 

Exame 

Conceito 

Enade 
Nenhuma 

1ª a 4ª 

série 

5ª a 8ª 

série 

Ens 

Médio 

Superior / Pós-

Graduação 

FGV 

2006 5 - - 1,7% 20,0% 78,3% 

2009 5 - - 0,6% 19,3% 80,1% 

FECAP 

2006 5 - 23,1% 19,2% 30,8% 26,9% 

2009 5 1,6% 9,4% 15,7% 39,4% 33,9% 

Insper/IBMEC 

2006 5 - - - 34,80% 65,20% 

2009 5 - 1,7% 1,7% 17,2% 79,3% 

FAB 

2006 2 9,1% 27,3% 36,4% 27,3% - 

2009 2 18,2% 9,1% 27,3% 36,4% 9,1% 

FAPI 

2006 2 - 58,7% 27,1% 14,3% - 

2009 2 5,6% 38,9% 5,6% 44,4% 5,6% 

Flamingo 

2006 2 2,20% 37,00% 23,90% 32,60% 4,30% 

2009 2 1,9% 39,6% 13,2% 37,7% 7,5% 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 

O levantamento de dados permite identificar a escolha da Instituição em 

função da nota e, ainda, relacioná-la ao capital cultural dos pais, segundo a 

escolaridade dos mesmos. Como sugere Bourdieu, o capital cultural é, em 

grande parte, herdado. Dessa maneira, a escolha da IES em relação ao conceito 

obtido também é diretamente relacionada ao nível de capital cultural herdado 

pelos pais dos alunos, pois, quanto maior a sua escolarização, maior a tendência 

de inserir seus filhos em IES bem avaliadas, por entender que estas poderão 

fornecer um ensino de qualidade e propiciar uma boa formação aos seus alunos. 

 Grande parte dessa preocupação está em entender a razão da avaliação e 

o que representa um ensino de qualidade, especialmente por já terem cursado o 

ensino superior, em sua grande maioria. No caso das instituições com baixo 

conceito, é possível verificar que a concentração de pais de alunos que tenham 

cursado o ensino superior gira em torno de 10%. Nesses casos, é possível 

deduzir que os alunos dessas IES são, geralmente, os primeiros membros da 

família a cursarem o ensino superior e, por não terem herdado o capital cultural 

dos pais e, ainda, por não integrarem os espaços pertencentes à elite, pouco 

entendem ou pouco valorizam o conceito obtido pela IES junto ao MEC. 
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III.7 - Disponibilidade de Dedicação ao Curso  

 

 

Tabela 9 

Disponibilidade de dedicação ao curso frente aos Conceitos do ENADE 

Se trabalha ou 

trabalhou (não 

é estágio) 

Ano do Exame 
Conceito 

Enade 

Não 

Trabalho/ 

Nunca 

trabalhei 

Eventualmente 
Até 24 h 

semanais 

Mais de 24 h 

semanais e 

menos de 40 

h 

40 h semanais 

ou mais 

FGV 

2006 5 38,3% 3,3% 16,7% 33,3% 8,3% 

2009 5 55,4% 2,3% 2,8% 25,4% 14,1% 

FECAP 

2006 5 1,9% 3,8% 1,9% 13,5% 78,8% 

2009 5 13,5% 2,4% 4,0% 14,3% 65,9% 

Insper/IBMEC 

2006 5 100% - - - - 

2009 5 53,4% - 3,4% 37,9% 5,2% 

FAB 

2006 2 - - - 27,3% 72,7% 

2009 2 18,2% - - 9,1% 72,7% 

FAPI 

2006 2 - - 3,8% 5,2% 91,0% 

2009 2 16,7% - 5,6% 5,6% 72,2% 

Flamingo 

2006 2 2,20% - 2,20% 17,40% 78,30% 

2009 2 13,0% 1,9% 1,9% 3,7% 79,6% 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor. 

 

 

 A possibilidade de dedicação ao curso é retrato da desnecessidade do 

aluno trabalhar durante seus estudos, a fim de que possa se manter. Assim, 

quanto menos o aluno deve se dedicar a trabalhos não relacionados ao curso 

para sua subsistência, maior é o tempo que possui para se dedicar ao curso e, 

dessa forma, se dedicar a atividades extraclasse, que são fundamentais para 

uma formação de qualidade. 
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Tabela 10 

Sustento financeiro do aluno no decorrer do curso 

Sustento durante o curso 
Ano do 

Exame 

Conceito 

ENADE 

Família 

financia 

totalmente 

Família 

financia 

parcialmente 

O aluno se 

sustenta 

O aluno se 

sustenta e 

ajuda a 

família 

Sustenta a 

si e é a 

base da 

família 

FGV 2009 5 27,1% 68,4% 3,4% 0,6% 0,6% 

FECAP 2009 5 7,1% 48,4% 23,8% 16,7% 4,0% 

Insper/IBMEC 2009 5 24,1% 72,4% 3,4% - - 

FAB 2009 2 18,2% 18,2% 18,2% 36,4% 9,1% 

FAPI 2009 2 11,1% 16,7% 27,8% 38,9% 5,5% 

Flamingo 2009 2 9,3% 14,8% 29,6% 35,2% 11,1% 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor.8 

  

Nas IES em que há possibilidade de seus alunos terem seus estudos 

sustentados pelos pais, há menor necessidade de trabalho de subsistência, o que 

melhora a qualidade do perfil do egresso em razão da sua maior possibilidade de 

dedicação ao curso. 

 Essa variável está ligada diretamente ao capital econômico do aluno. Isso 

porque o aluno das instituições mal avaliadas são vítimas da impossibilidade de 

se dedicarem exclusivamente ao curso em razão da necessidade de trabalharem 

para garantir a sua subsistência e, em alguns casos, a da sua família. 

 Os dados apontam que, nas IES mais bem avaliadas, a necessidade do 

aluno ajudar com o sustento da família é muito menor, o que, em tese, retira do 

aluno uma responsabilidade que o permite selecionar colocação no mercado em 

programas de estágios que podem complementar sua formação profissional, 

colocando-o, desde então, no mercado de trabalho na sua área de formação. 

 

 

                                       

 

8
 Obs: com a mudança nas faixas de renda nos questionários socioeconômicos de 2009, fica prejudicada uma 

análise comparativa pontual da mudança do perfil de renda familiar com o exame aplicado em 2006. Contudo, 

tal fato não prejudica a pesquisa, já que, de modo geral, houve pouca mudança no público das IES avaliadas. 
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III.8 - Relação Conceito ENADE X Tipo de Escola Cursada no E.M. 

 

 
Tabela 11 

Tipo de escola que frequentou no ensino médio frente aos conceitos do ENADE 

Tipo de Escola que 

Frequentou o Ensino 

Médio 

Ano do Exame 
Conceito 

Enade 

Todo em 

Escola 

Pública 

Todo em 

Escola 

Privada 

A maior 

parte em 

Escola 

Pública 

A maior 

parte em 

Escola 

Privada 

Metade em 

Escola 

Pública e 

metade em 

Privada 

FGV 

2006 5 3,3 96,7% - - - 

2009 5 1,7 96% - 2,3% - 

FECAP 

2006 5 56,9% 35,3% 3,9% 2,0% 2,0% 

2009 5 44,9% 46,5%% 1,6% 5,5% 1,6% 

Insper/IBMEC 

2006 5 4,30% 91,30% - 4,30% - 

2009 5 1,7% 98,3% - - - 

FAB 

2006 2 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% - 

2009 2 72,7% 27,3% - - - 

FAPI 

2006 2 47,4% 27,1% 11,3% - 14,3% 

2009 2 61% 11,1% 11,1% 11,1% 16,7% 

Flamingo 

2006 2 76,1% 8,7% 13,0% - 2,2% 

2009 2 77,8% 11,1% 1,9% 3,7% 5,6% 

Fonte: Relatórios do ENADE. Organização de dados do Autor.  

Os dados levantados permitem delinear as variáveis entre o tipo de 

estabelecimento cursado com a tendência de escolha de IES com melhores 

conceitos, está intimamente relacionada tanto ao capital cultural dos alunos 

quanto ao econômico.  

 Muito embora as escolas públicas representem a fatia de 85% da 

quantidade de vagas do ensino médio e fundamental, são as particulares que 

inserem os alunos nas melhores faculdades privadas e públicas. Como se 

observa na tabela abaixo, a avaliação realizada nas escolas, por dependência 

administrativa, por meio do IDEB, demonstra que a qualidade do ensino 

fundamental e médio é muito maior nas escolas privadas: 
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Tabela 12  

IDEB 2005, 2007 e Projeções para o BRASIL 

  Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

IDEB 

Observado 

Metas IDEB 

Observado 

Metas IDEB 

Observado 

Metas 

2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 2005 2007 2007 2021 

TOTAL 3,8 4,2 3,9 6,0 3,5 3,8 3,5 5,5 3,4 3,5 3,4 5,2 

Dependência Administrativa  

Pública 3,6 4,0 3,6 5,8 3,2 3,5 3,3 5,2 3,1 3,2 3,1 4,9 

Federal 6,4 6,2 6,4 7,8 6,3 6,1 6,3 7,6 5,6 5,7 5,6 7,0 

Estadual 3,9 4,3 4,0 6,1 3,3 3,6 3,3 5,3 3,0 3,2 3,1 4,9 

Municipal 3,4 4,0 3,5 5,7 3,1 3,4 3,1 5,1 2,9 3,2 3,0 4,8 

Privada 5,9 6,0 6,0 7,5 5,8 5,8 5,8 7,3 5,6 5,6 5,6 7,0 

Fonte: Saeb e Censo Escolar. 

 Assim, há constatada uma realidade inversamente proporcional do público 

que teve a oportunidade de cursar um ensino médio privado, que passa a ser a 

esmagadora maioria do das faculdades bem avaliadas enquanto que, na outra 

ponta, demandantes de um ensino de qualidade duvidosa, os egressos do ensino 

médio público amargam a escolha de uma faculdade de qualidade igualmente 

duvidosa, conforme se observa na tabela 12. 

 Diante disso, além de não frequentarem os mesmos meios que a elite na 

fase escolar, no ensino superior também essa realidade não se altera, tornando 

esses indivíduos vítimas de um ciclo vicioso cruel, pois chegam a estudar cerca 

de 15 (quinze) anos, e se tornam portadores de diplomas formalmente 

reconhecidos mas, que, na prática, não permitem a ascensão social desejada, 

mas aquela que é possível com a formação que recebem. 

 O capital econômico, portanto, é fundamental para permitir que os alunos 

cursem escolas privadas de qualidade e, em decorrência disso, tenham um 
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aumento no capital cultural que será extremamente relevante no destino escolar 

desse sujeito. 

 Além desses fatores, a tabela 12 ainda aponta a triste realidade do ensino 

escolar público, que condena a sua esmagadora maioria à falta de opções na 

escolha por instituições de ensino superior de qualidade.    
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CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de toda a discussão exarada, é evidente que o SINAES, embora 

bem estruturado do ponto de vista legislativo, vem se demonstrando incapaz de 

fornecer elementos capazes de atingir um fim não somente regulatório, mas 

emancipador do Ensino Superior brasileiro. 

Em outras palavras, caso não seja realizada uma mudança no sistema de 

avaliação, no sentido de dar efetividade às sanções previstas e eventualmente 

aplicadas, o SINAES apenas propiciará um espécie de sistema de acreditação, 

que fornecerá conceitos que servirão de base para criação de um ranking, o que 

já ocorre, permitindo que a elite escolha a trajetória escolar de seus filhos em 

IES elitistas, considerando que esses conceitos tem pouco ou nenhum significado 

para a camada popular. 

É necessário frisar que, a Carta Magna de 1988 estabelece, em seu art. 

205 9 , que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Em 

continuidade ao tema, o art. 20910 cuida ainda de permitir à iniciativa privada a 

liberdade de exploração do ensino, desde que submetida ao cumprimento de 

regras e avaliações estabelecidas pelo poder público.  

O cenário do ensino superior público atual cria, no entanto, uma situação 

discriminatória, que permite a continuidade do acesso ao sistema público de 

ensino somente aqueles com melhor formação na educação básica, cuja 

incapacidade do Estado em absorver a demanda gerada abre campo à 

necessidade de permitir a abertura e exploração desse nicho de mercado pelas 

Instituições de Ensino Superior Privadas, que ficam responsáveis pela captação e 

formação dos alunos não ingressantes no sistema público de ensino superior. 

Resultado da característica da política neoliberal iniciada no Governo Collor e 

vigente até os dias atuais, essa nova burguesia de serviços hoje é responsável 

                                       

 

9
 “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.” 
10

 “Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.” 
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pela oferta de mais de 80% do total de vagas disponíveis no ensino superior 

(Brasil, 2010), de forma totalmente descompromissada com a qualidade, 

simplesmente focando suas ações no sentido de maximizar o lucro com a 

máxima redução de custos e investimentos. Dada essa situação, a avaliação é 

um elemento obrigatório, garantidor da qualidade daquilo que é “cedido” pelo 

poder público ao particular explorar. 

Ressalta-se, ainda, que a já citada Constituição Federal, em seu art. 207, 

também inovou positivamente ao conceder às Universidades “autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, 

uma verdadeira conquista das universidades, que podem desenvolver suas 

atividades conforme as decisões de sua comunidade acadêmica, considerada, in 

casu, como uma possibilidade para o exercício da gestão democrática da 

universidade. 

Ocorre que, em decorrência da dominação do Ensino Superior pela 

iniciativa privada, essa autonomia foi travestida na possibilidade de livre criação 

de vagas e cursos com o único fito de aumentar a lucratividade do empresariado, 

sem uma adequada preocupação com a qualidade do ensino e adequação da 

infraestrutura disponibilizada para tanto. 

Pior que isso, como coloca Fávero (2009), o reconhecimento pelo MEC da 

figura do Centro Universitário, permitiu a outorga da mesma autonomia de 

criação de vagas e cursos dispensadas às Universidades, porém sem a 

obrigatoriedade da pesquisa. 

Diante dessa situação, temos, em verdade, uma democratização do acesso 

ao ensino superior em termos de vagas. Por outro lado, esse acesso ocorre por 

meio de Instituições Privadas, que exploram esse mercado com vistas ao lucro, 

reservando a qualidade do ensino às poucas instituições públicas e, ainda, 

instituições privadas que cobram altos preços por essa qualidade, restringindo o 

acesso somente a uma elite favorecida. 

Nessa linha de convicções, a forma como o ensino superior se estrutura e 

é avaliado, contribui para o aprofundamento da reprodução social. Os 

indicadores de qualidade do ensino superior, conforme observado na análise dos 
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dados, não atingem seu objetivo precípuo, que é o de melhorar a qualidade do 

ensino superior e permitir que uma parcela maior tenha acesso a um ensino de 

qualidade e, por meio dele, alcançar uma mobilidade social maior. Da forma 

como se estrutura, o sistema de avaliação simplesmente se torna um mecanismo 

elitista de reafirmação de nichos ocupados pela elite, que tende a frequentar as 

“faculdades de elite”, onde receberão um ensino de qualidade muito superior e 

terão, como diferencial competitivo frente ao mercado de trabalho, um diploma 

com valor simbólico muito superior aos emitidos pelas IES com baixo 

desempenho nas avaliações, reafirmando suas posições de classe e perpetuando 

o sistema de reprodução vigente, também no ensino superior. Assim, o capital 

simbólico que se atribui ao portador do diploma, na forma de prestígio social, 

pode ser convertido em capital cultural ou econômico, sendo elemento facilitador 

do estabelecimento de novas relações sociais ou, ainda, como mecanismo de 

acesso às melhores colocações no mercado de trabalho. 

Os indicadores de qualidade, que se tornam públicos e são explorados pela 

mídia como um ranking das melhores IES e cursos, torna-se parte de um 

sistema simbólico que legitima o valor diferenciado conferido aos diplomas 

expedidos pelas mais diversas IES, perdendo a essência de seu objetivo e 

aprofundando a relação de dominante e dominado, gerando uma violência 

simbólica, reservando aos portadores de diplomas de IES com baixo desempenho 

nas avaliações do MEC, apenas colocações que pouco valorizam a formação 

recebida, dada o baixo reconhecimento social do diploma atribuído pelos baixos 

índices de avaliação. 

O sistema de avaliação vigente gera, nesse sentido, severos efeitos 

colaterais, tendo, como maiores vítimas, os próprios alunos da IES com baixo 

índice de avaliação, ao passo que a exploração dos índices sob forma de ranking 

pela mídia gera uma reserva de mercado à elite que teve oportunidade de 

frequentar as melhores IES, dificultando uma ascensão classista, em um sistema 

legitimado do ponto de vista legal e social, sem que isso seja perceptível 

conscientemente pela sociedade. 

 Outro fator grave, que contribui para manutenção deste status quo, 

repousa também no baixo capital cultural dos indivíduos que frequentam as IES 

com baixo índice de avaliação, que pouco ou nada valorizam a educação, 
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colocando seus esforços de investimento de maneira secundária, dada a baixa 

expectativa de retorno que possuem sobre esse dado investimento. Em função 

dessa baixa expectativa, pouca é a cobrança dos alunos pela melhora da 

qualidade do ensino, razão da necessidade da avaliação externa ser um 

mecanismo coerente do controle do que se oferece como “educação superior”. 

Também é necessário frisar que, embora esses alunos estejam legitimados a 

alcançar o ensino superior, por serem portadores de diploma do Ensino Médio, 

não possuem capital cultural suficiente que permita o sucesso escolar, além de 

terem dificuldades, como visto nos dados analisados, de se dedicar 

exclusivamente ao curso, tendo de trabalhar para se sustentar ou sustentar a 

sua família, prejudicando seu rendimento como aluno. 

Portanto, diante da exposição realizada, o sistema de avaliação não 

cumpre seu papel. Nos dados analisados, foi constatada uma piora substancial 

na qualidade do ensino ofertado, de forma que os resultados não foram 

utilizados como paradigmas para melhora do ensino pelas IES com baixo 

desempenho, mas simplesmente ignorados, com resultados negativos mantidos 

entre um exame e outro, tanto pela falta de fiscalização, quanto que, por outro 

lado, o próprio MEC não sabe ao certo como utilizar os dados e índices gerados 

pelo sistema como mecanismo emancipador, embora seja esse um dos princípios 

verificados. Em outras palavras, os índices e dados não possuem aplicação 

prática na melhoria do ensino e acabam por servir, somente, para fins 

regulatórios e, ainda, explorados pela mídia para formatação de um ranking. 

Recentemente, fruto de pressões sociais ocorridas pela insatisfação de IES 

que obtiveram reiteradas vezes baixos indicadores de avaliação, o MEC passou a 

aplicar “sanções”, que são totalmente inócuas, pois desamparadas de outras 

ações de melhoria. A exemplo disso, o despacho nº 24811 , do secretário da 

                                       

 

11“ Despacho No 248 - 

INTERESSADOS: INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (IES) CUJOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM BIOMEDICINA 
(BACHARELADO) OBTIVERAM RESULTADOS INSATISFATÓRIOS (MENORES QUE 3) NO CPC REFERENTE AO ANO DE 2010 

O Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior, no exercício de suas atribuições previstas no ordenamento legal vigente, 

acolhendo a íntegra da Nota Técnica nº 333/2011-CGSUP/SERES/MEC, inclusive como motivação, com fulcro nos arts. 206, VII, 209, I e 
II, e 211, § 1º, da Constituição Federal; art. 46, § 1º, da Lei 9.394/96; arts. 2º, parágrafo único, e 4º, da Lei nº 10.861/2004; arts .2º, 5º, 45 e 

50, §1° da Lei n.º 9.784/99; e arts. 45 a 57, do Decreto n.º 5.773/2006, determina que: 

1. Sejam aplicadas medidas cautelares preventivas, em face dos cursos de graduação em Biomedicina (bacharelado), na modalidade 
presencial, das Instituições de Educação Superior (IES) referidas nos ANEXOS I e II, de: 

a.redução de vagas de novos ingressos conforme os ANEXOS I e II; 
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educação superior, publicado em 1º de dezembro de 2011 no Diário Oficial da 

União, simplesmente reduz as vagas iniciais de cursos que obtiveram, por duas 

vezes seguidas, IGCs entre 1 e 2, nos ciclos de 2007-2010. Ora, além de ser 

uma sanção pouco severa, o corte não interrompe o funcionamento dos cursos 

reincidentes, o que seria muito mais temido pelas IES que tendem a fornecer um 

ensino de baixa qualidade. Além disso, a fiscalização quanto ao cumprimento da 

quantidade de vagas autorizadas é inexistente, deixando a cargo das IES, 

mesmo sem autonomia ou com autonomia limitada, o preenchimento das vagas 

sob demanda, conforme visto no caso da Faculdade Flamingo, que somente 

possui vagas autorizadas para o período noturno e oferece vagas em 5 períodos, 

sendo 2 deles chamados de “madrugada”. 

No entanto, é necessário frisar que as políticas públicas de avaliação no 

ensino superior, ao se tornarem uma política de estado, por meio da criação de 

uma legislação estruturante que deu origem ao SINAES, avançaram e 

melhoraram os processos avaliativos. Contudo, para que seus resultados sejam 

efetivamente positivos, uma reflexão deve ser feita, especialmente no que tange 

a dar efetividade a sanções já previstas, pois, do contrário, seremos vítimas da 

problemática evidenciada por Cunha (1975), ex vi: 

“Os argumentos oficiais utilizados para explicar essa contradição partem da 

existência de uma carência conjuntural, em vias de superação pelo 

desenvolvimento do país, através do duplo efeito de ampliação dos 

recursos do Estado, disponíveis para a educação e a melhoria das 

condições de vida da classe trabalhadora. Entretanto, mostramos que há 

uma necessidade estrutural que faz com que o sistema educacional escolar 

                                                                                                                        
 

b.sobrestamento dos processos de regulação em trâmite no e-MEC relativos ao curso de graduação em Biomedicina (bacharelado), das 
respectivas IES; 

c.suspensão das prerrogativas de autonomia previstas no art. 53, I e IV, e parágrafo único, I e II, da Lei n.º 9.394/96, em relação ao referido 

curso, das IES constantes do ANEXO I; 
d.suspensão das prerrogativas de autonomia previstas no art. 2º do Decreto n.º 5786/2006, em relação ao referido curso, das IES que sejam 

Centros Universitários; 

2. Seja instaurado processo específico de supervisão em face de cada uma das IES referidas nos ANEXOS I e II, cujo objeto será o curso de 

graduação em Biomedicina (bacharelado) e no qual se oportunizará o saneamento de deficiências; 

3. As medidas cautelares referidas no item 1 vigorem até a deliberação pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do 

Ministério da Educação (SERES/MEC) sobre o relatório final do respectivo processo de supervisão; 
4.As IES referidas nos ANEXOS I e II protocolem pedido de renovação de reconhecimento de seu(s) curso(s) de graduação em Biomedicina, 

nos termos do art. 35-C, da Portaria Normativa MEC n° 40/2007; 

5.Seja feita a atualização de vagas no cadastro e-MEC, conforme ANEXOS I e II, bem como a divulgação das medidas determinadas neste 
Despacho;  

6.As IES referidas nos ANEXOS I e II sejam notificadas do Despacho, nos termos dos arts. 11, § 4º, e 47, do Decreto nº 5.773/2006; 

7.As IES referidas nos ANEXOS I e II informem, em 30 (trinta) dias, a contar da ciência do Despacho, as providências adotadas como forma 
de cumprir as medidas cautelares administrativas referidas no item 1, por meio de manifestação formal, acompanhada de documentos 

comprobatórios; 

8.Em caso de falta de comprovação ou descumprimento das medidas determinadas no Despacho, seja instaurado processo administrativo 
para aplicação de penalidade prevista nos arts. 46, § 1º, da Lei nº 

9.394/96, 10, § 2º da Lei nº 10.861/2004 e 52 do Decreto nº 5.773/2006.” 
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seja um meio de discriminação social e, ao mesmo tempo, de dissimulá-la, 

apesar o desenvolvimento econômico existente e justamente para que ele 

tenha condições de se processar.” 

 

Em suma, o diagnóstico acertado de Cunha já estampava a necessidade de 

uma mudança conjuntural que viria a ocorrer com o desenvolvimento do país. 

Contudo, passados mais de 30 (trinta) anos, deparamo-nos em uma situação 

extremamente semelhante, o que nos concluiu, mais uma vez, que ainda falta 

vontade política para acertar os rumos da educação no Brasil e, somente assim, 

promover a democratização do ensino, traduzindo-se essa democratização como 

o fornecimento de um ensino de qualidade acessível a todos, especialmente aos 

menos favorecidos, para que, dessa maneira, possa se diminuir o abismo de 

classes existentes e reproduzidos pelo atual sistema de ensino, com reprodução 

facilitada pelo atual sistema de avaliação do ensino superior. 
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