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EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento e educação são termos distintos que, invaria-

velmente, se apresentam de forma articulada. De maneira geral,
convencionou-se atribuir à educação a capacidade de oferecer condi-
ções necessárias ao desenvolvimento econômico e social de um país.

Quanto a este último, lhe é conferida a condição de orientar, sobrema-
neira, as políticas e até mesmo o conteúdo do processo de formação
educacional.

Podemos considerar que a relação entre educação e desenvolvimen-

to econômico e social se mantém na atualidade com muito vigor, embora
se apresente revestida de um novo padrão técnico decorrente das mudan-
ças no cenário econômico. Isso representa dizer que, do ponto de vista

econômico, as exigências de competitividade e produtividade passaram a
imprimir um novo patamar de qualificação profissional, restringindo o
campo de trabalho. Esse cenário passou a exigir um domínio especializa-

do por parte dos trabalhadores para lidar com situações complexas, espe-
cialmente com o crescente emprego de tecnologias digitais.

Os novos marcos técnico e econômico de desenvolvimento levaram
setores mais tradicionais da economia, como a indústria, por exemplo, a

reduzir a oferta de trabalho. Essa situação vem elevando o índice de de-
semprego principalmente entre as camadas com menor nível de forma-
ção. De outra parte, as atividades da chamada nova economia, como o

setor de serviços, vêm enfrentando dificuldades compor quadros profissi-
onais com qualificação adequada para desempenhar funções que exigem
o domínio de novas tecnologias.
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Nesse contexto, os espaços para o exercício do conhecimento se
ampliam, promovendo a reflexão sobre o tipo de relação desejada entre
educação e sistemas produtivos. As instituições educacionais, que histo-

ricamente mantiveram moldes mais ou menos estáveis, passam, então, a
sofrer pressão � controle e avaliação � no sentido de promover mudanças
que possam responder às demandas por formação profissional.

Surgem, dessa maneira, novas modalidades de oferta educacio-
nal. Entram em cena as universidades corporativas, os centros de pes-
quisa e desenvolvimento, programas de ensino a distância, dentre ou-

tros. A ampliação da oferta de formação advém principalmente da en-
trada de novos atores no campo da educação. A indústria, as empresas
e os setores que historicamente absorviam profissionais oriundos dos

sistemas educacionais empreendem suas próprias ações nesse campo.
As instituições de ensino superior, que mantiveram sua hegemonia na
formação de profissionais, veem-se subitamente numa crise de legiti-

midade frente à difícil tarefa de suprir as demandas da sociedade e dos
sistemas produtivos.

Diante desse panorama, abre-se um amplo leque de tendências e
possibilidades no que diz respeito às políticas educacionais no âmbito do

ensino superior, notadamente a partir de orientações emanadas pelas agên-
cias multilaterais de fomento ao desenvolvimento. Essas agências pas-
sam, então, a incluir e destacar em suas agendas políticas voltadas para

este nível de ensino, em geral destinadas a estabelecer novos parâmetros
para a relação entre o órgão central � Ministério de Educação � e as uni-
dades do sistema. O Banco Mundial (BIRD), por exemplo, em documen-

to intitulado La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la
experiencia, apresenta quatro orientações principais no que diz respeito à
reforma educacional

(i) FFFFFomentar a maior diferomentar a maior diferomentar a maior diferomentar a maior diferomentar a maior diferenciação das instituições,enciação das instituições,enciação das instituições,enciação das instituições,enciação das instituições,
incluindo o desenvolvimento de instituições priva-incluindo o desenvolvimento de instituições priva-incluindo o desenvolvimento de instituições priva-incluindo o desenvolvimento de instituições priva-incluindo o desenvolvimento de instituições priva-
dasdasdasdasdas; (ii) Proporcionar incentivos para que as institui-
ções públicas diversifiquem as fontes de financiamento,
por exemplo, a participação de estudantes nos gastos e a
estreita vinculação entre financiamento fiscal e resulta-
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dos; (iii) RRRRRedefinir a função do goveredefinir a função do goveredefinir a função do goveredefinir a função do goveredefinir a função do governo no ensinono no ensinono no ensinono no ensinono no ensino
superiorsuperiorsuperiorsuperiorsuperior; (iv) Adotar políticas destinadas a priorizar os
objetivos de qualidade e eqüidade (BIRD, 1995, p. 4,
grifos nossos).

As orientações contidas no documento acima referido identificam

na iniciativa privada um setor com grande potencial para atuar no ensino
superior. O documento menciona que as instituições privadas são mais
flexíveis às necessidades mutantes do mercado, constituindo �elemento

importante de alguns dos sistemas de ensino pós-secundário mais efici-
entes que existem atualmente no mundo em desenvolvimento�. Sugere,
ainda, que o Estado deve migrar de uma posição de controle direto do

sistema de ensino superior para o oferecimento de um ambiente de polí-
ticas favoráveis às instituições (BIRD, 1995, p. 6).

A combinação do fomento ao setor privado e a retração do Estado,
no que se refere à oferta direta de ensino superior, levariam, na orienta-

ção definida pelo BIRD, à ampliação de �oportunidades educacionais com
pouco ou nenhum custo para o Estado�, proporcionando maior inserção
social no ensino superior (BIRD, 1995, p. 6).

Considerando o papel relevante do Bird no âmbito das políticas eco-

nômicas mundiais, podemos inferir que tais orientações vêm, em muitos
casos, se impondo como política de alinhamento para os �países em de-
senvolvimento�.

Seguindo tendência semelhante à indicada pelo Bird, a Organização
Mundial do Comércio (OMC) incluiu, em 1999, a educação entre os ser-
viços que devem ser regulados pelo Acordo Geral sobre Comércio em Ser-

viços (AGCS), GATTS em sua sigla em inglês. Esse acordo, aprovado pe-
los estados membros da OMC em 1994, prevê a liberalização progressiva
de serviços em âmbito transnacional. A perspectiva da OMC destina-se a

transformar o campo educacional em setor comercial de abrangência glo-
bal, regido essencialmente pelas forças do mercado.

A adoção de políticas educacionais orientadas a partir de demandas
de mercado, contudo, vem suscitando alguma polêmica. Silva Junior e

Sguissardi (2005), por exemplo, entende que o paradigma proposto pelas
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agências multilaterais, como é o caso do Banco Mundial e da OMC, ca-
racteriza uma visão de desenvolvimento em que a educação não tem por
objetivo elevar a condição humana, mas se constituir num instrumento

de adaptação à realidade e consequente sobrevivência em sua configura-
ção presente.

Leff (2001), de outra parte, considera que a definição de políti-

cas econômicas que orientam o apoio à educação e à produção do co-
nhecimento em função do seu valor de mercado interfere e, de certa
forma, obstrui as possibilidades de transformação do conhecimento

com vistas  a  compreender  e  propor  so luções  aos  problemas
socioambientais, como demanda, por exemplo, a perspectiva de de-
senvolvimento sustentável.

De fato, alguns países têm se manifestado de forma contrária à in-

clusão da educação como serviço regulado pelo mercado internacional,
conforme propõe o AGCS. O Japão, por exemplo, defende a necessidade
de manter mecanismos governamentais de controle da oferta educacio-

nal, com o intuito de proteger valores culturais locais. Já os países da
Comunidade Européia divulgaram, em 2003, uma lista com os serviços
excluídos da possibilidade de negociação no comércio internacional, den-

tre os quais a educação (HADDAD, GRACIANO, 2004).

A manutenção do ensino superior sob controle dos estados nacio-
nais pode indicar que a educação, mesmo quando oferecida por institui-
ções privadas, se reveste de natureza pública. Esse entendimento se coa-

duna com a visão de Ranieri (2000), que considera que o ensino superior
assume natureza pública em face dos benefícios que produz, e não devido
ao fato de ser oferecido pelo Estado. Sua função pública, portanto, se

materializa na disseminação do conhecimento, na formação de pessoal
habilitado, bem como na produção de conhecimento.

Diante desse quadro, evidencia-se que o processo de regulação das
políticas e serviços privados passou a se constituir, na atual conjuntura,

internacional e local, num mecanismo que desperta grande interesse, tanto
das forças econômicas internacionais quanto dos estados nacionais. En-
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tendemos, assim, que a exploração acerca do tema regulação do ensino
superior pode contribuir para melhor entender as políticas públicas para
esse nível de ensino.

CONOTAÇÕES SOBRE REGULAÇÃO

No que concerne à origem etimológica da palavra regulação, o ter-

mo deriva do latim          , que designa aquilo que regula, dirige, rege ou
governa (CUNHA, 1986). A regulação diz respeito, portanto, a uma pers-
pectiva que se insere na gênese do poder político, à medida que este se

apresenta fundamentalmente voltado para governar a sociedade.

O ato de governar constitui-se na essência do poder político, que é
tão antigo quanto a sociedade política. Na perspectiva de Locke, tal po-
der consiste no direito de fazer leis e aplicar penalidades para regular e

preservar a propriedade, empregando a força da comunidade na execução
das leis. Uma das características da concepção lockiana de poder político
é a permanente ação em prol do bem público (YOLTON, 1996).

No campo econômico, a regulação assume características particula-

res, embora não muito distantes da sua origem. De acordo com Outhwait
e Bottomore (1996), a perspectiva da regulação para a análise do capita-
lismo contemporâneo remonta a um grupo díspar de marxistas franceses

que escreveram entre as décadas de 60 e 70 do século XX. Sob esse viés,
as economias são analisadas como combinações estruturais de sistemas
produtivos bipolares, que se dividem entre meios de produção e meios de

consumo.

Embora seja bastante abrangente, o conceito de regulação pensado pelos
marxistas franceses é mais descritivo que analítico. Na visão de Outhwait e

Bottomore (1996), devido à limitação que um único modelo descritivo en-
contra para analisar uma grande variedade de experiências nacionais e for-
mas institucionais. Esse modelo caracteriza-se mais como agenda indicativa

de pesquisa do que propriamente uma teoria polida e acabada.

rçgula~
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Não obstante, a perspectiva acima indicada vem despertar a utiliza-
ção do conceito de regulação para identificar a intervenção de instâncias
com autoridade legítima, em geral de natureza estatal, com intuito de

coordenar e orientar a ação de agentes econômicos. Entendido desta for-
ma, o conceito de regulação abrange as dimensões de coordenação, con-
trole e influência exercidos pelo Estado sobre os sistemas econômicos e

sociais (BARROSO, 2005).

De modo complementar, Marques (1998) observa que a regulação,
seja no campo econômico, seja no social, constitui, essencialmente, um

sistema de sinalização que promove a articulação entre Estado, sociedade
e economia para compor o trinômio em que se baseia a ação coletiva.

A regulação, desse ponto de vista, se insere como aspecto importan-
te das políticas públicas, especialmente no contexto atual de alteração

dos modos de intervenção estatal. Sua importância vem à tona quando,
de um lado, assistimos à tentativa de assegurar ao Estado papel relevante
na definição, pilotagem e execução das políticas públicas e, de outro, esse

papel passa a ser cada vez mais compartilhado com novos agentes e ato-
res sociais (BARROSO, 2006).

No contexto da redefinição de papéis dos atores envolvidos no desen-
volvimento das políticas públicas, Barroso (2006) identifica três níveis dis-

tintos de atuação no campo da regulação: regulação transnacional, regulação
nacional e microrregulação local. Esses três níveis interagem de forma arti-
culada, de modo a constituir um sistema complexo e multifacetado.

A regulação transnacional diz respeito ao conjunto de normas, dis-

cursos e instrumentos produzidos e difundidos nos fóruns de decisão e
consulta internacionais, e que terminam por ser assimilados em nível
nacional. Esse nível de influência, segundo Barroso (2006), pode se ma-

nifestar de diversas formas, desde a influência direta dos países centrais,
através de constrangimentos estruturais que integram os chamados �efei-
tos da globalização�, até a ação mais sutil dos organismos internacionais,

via programas de cooperação e desenvolvimento que, invariavelmente,
apresentam diagnósticos e metodologias que são aplicados de maneira
uniforme entre os diversos países periféricos.
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FFFFFigura 1igura 1igura 1igura 1igura 1: Níveis de atuação no campo da regulação.

Fonte: Elaboração do autor com base em Barroso (2006).

A regulação nacional compreende o modo como as autoridades pú-
blicas exercem a coordenação, o controle e a influência sobre os sistemas
econômicos e sociais, orientando, através de aparato normativo, a ação

dos diferentes atores sociais e seus resultados. Na atualidade, assistimos
à emergência de novos modos de regulação nacional, provocada, em gran-
de parte, pela influência da regulação transnacional, e de mutações polí-

ticas e sociais que provocam a degeneração dos modos tradicionalmente
estabelecidos (BARROSO, 2006).

Por fim, a microrregulação local remete a um complexo jogo de
negociações e estratégias que envolve vários atores no reajuste local

das contingências da regulação nacional. Barroso (2006) define esse
tipo de regulação como o processo de coordenação da ação dos atores
locais no confronto e negociação de diferentes interesses, lógicas e

racionalidades.

No nível da regulação nacional, embora a forma como o
Estado desempenhe o papel regulador possa se estabele-
cer de diversas maneiras, nas últimas décadas tornou-se
senso comum referir-se ao desenvolvimento do �Estado
regulador� para caracterizar a proliferação de agências
reguladoras que representam o interesse público em nome
do governo, no que diz respeito a assuntos sociais e eco-
nômicos (KING, 2006).
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O ESTADO REGULADOR

A referência ao Estado regulador articula-se ao movimento em torno
da reforma do Estado e sua modernização. A regulação, nesse contexto,
aparece sempre associada a uma imagem menos prescritiva e burocrática
do Estado, reforçando o conceito de uma �nova administração pública�,
que substitui o controle direto � a priori � sobre os processos por um con-
trole remoto � a posteriori � , baseado em resultados (BARROSO, 2005).

A reforma ou reconstrução do Estado, especialmente por meio da
reforma gerencial da administração pública, visa responder ao processo
de globalização em curso, que ameaça reduzir a autonomia dos Estados
na formulação e implementação de políticas. Na perspectiva de Bresser-
Pereira (1998), essa reforma parte do pressuposto de que a atuação do
Estado em algumas áreas, especialmente nas áreas social e científica, pode
ser mais eficiente a partir da utilização de outras instituições e da
implementação de estratégias gerenciais na execução de serviços.

O Estado, portanto, passa a atuar, no contexto da reforma, com senti-
do gerencial, monitorando resultados � controle a posteriori � e estimulando
a competição administrativa entre entidades às quais foi garantida autono-
mia. �Na administração pública gerencial, o controle de resultados substitui
o controle de procedimentos legais� (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 147).

À medida que atribui ao mercado certa autonomia, o objetivo prin-
cipal da reforma, de acordo com Bresser-Pereira (1998), visa dotar o Es-
tado de condições para que seus governos possam enfrentar falhas produ-
zidas no âmbito do mercado. Em outras palavras, a reforma visa
incrementar a governabilidade por parte do Estado, de modo a comple-
mentar o mercado na coordenação da economia, ao tempo em que busca
promover a distribuição de renda mais justa.

O novo papel do Estado, pontua Bresser-Pereira (1998), volta-se,
portanto, para garantir a universalidade de serviços básicos de educa-
ção e saúde, financiando a formação de capital humano, e promover a
competitividade internacional das empresas. Assim sendo, reformar sig-
nifica transitar de um Estado que promove diretamente o desenvolvi-
mento econômico e social para um Estado que atue como regulador e
facilitador.
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A atuação do Estado no âmbito da regulação dos sistemas econômi-
cos e sociais, passa a se dar, portanto, em novas bases. Tal atuação, de
acordo com Barroso (2005), busca superar o conceito tradicional de
regulação, voltado para a regulamentação e centrado na definição de pro-
cedimentos, por meio de uma nova abordagem, mais flexível na definição
dos processos, porém rígida quanto à avaliação da eficiência e eficácia.

Algumas características principais delineiam a forma de atuação atre-
lada ao Estado regulador. King (2006) observa como traços marcantes a
crescente oferta de serviços a partir de organizações privadas e a utiliza-
ção da competição e de mecanismos de mercado para promover a livre
escolha do consumidor e a eficiência nos serviços públicos.

No caso brasileiro, o Estado caracterizou-se historicamente pela ação
burocrática e prescritiva no campo da regulação. A partir da Constituição
Federal de 1988, contudo, apresenta-se uma orientação voltada para cons-
tituir um Estado regulador. Em seu artigo 174, o texto constitucional
estabelece que:

�Como agente noragente noragente noragente noragente normativo e rmativo e rmativo e rmativo e rmativo e regulador da atividade eco-egulador da atividade eco-egulador da atividade eco-egulador da atividade eco-egulador da atividade eco-
nômicanômicanômicanômicanômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções
de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado� (BRASIL, 1988, grifo nosso).

De acordo com o 1o parágrafo do referido artigo, �a lei estabelecerá
as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equi-
librado�. Dessa maneira, cabe ao Estado não apenas normatizar, mas in-
centivar e planejar atividades econômicas, entendidas, de forma
abrangente, como aquelas sujeitas ao regime privado, bem como as consi-
deradas como serviços públicos.

A forma como os diversos países assimilam o conceito do Estado

regulador, contudo, varia de acordo com cada contexto. Segundo May
(2007), essas variações vêm dando origem a novos regimes, ou sistemas
de regulação e, consequentemente, a novas estruturas institucionais que,

em geral, ensejam formas diferenciadas de participação social voltadas
para o acompanhamento e controle do sistema.
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Em linhas gerais, May (2007) divide os regimes regulatórios em três
modelos: (i) regulação prescritiva (prescriptive) ou modelo tradicional,
que enfatiza a adesão a padrões e regras prescritas; (ii) regulação baseada

no sistema (system-based), que se ocupa de instituir sistemas de controle
para monitorar o processo produtivo, garantindo assim os objetivos
regulatórios; (iii) e regulação baseada no desempenho (performance-
based), que enfatiza a regulação por resultados, deixando a cargo dos
entes regulados a determinação dos meios pelos quais obterão o resulta-
do desejado. O quadro 1 traz um quadro comparativo das principais ca-

racterísticas dos regimes citados.

A principal diferença entre os regimes de regulação baseados no siste-
ma e no desempenho e o modelo tradicional de regulação prescritiva reside

no papel representado pelos entes regulados. Enquanto no regime prescritivo
a ênfase recai sobre o controle burocrático, nos dois primeiros regimes esse
controle tende a ser flexibilizado em favor de um papel ativo dos entes

regulados, caracterizando o deslocamento da responsabilidade do governo
para empresas, instituições e pessoas. Nessa perspectiva, o objetivo dos
regimes emergentes de regulação visa trazer novos atores para o processo
de regulação, de modo a promover a competição por formas melhores e

mais econômicas de atingir os objetivos regulatórios (MAY, 2007).

QuadrQuadrQuadrQuadrQuadro 1o 1o 1o 1o 1 � Comparação entre regimes regulatórios

Fonte: May (2007).

RRRRRegime regime regime regime regime regulatórioegulatórioegulatórioegulatórioegulatório

Característica        PCaracterística        PCaracterística        PCaracterística        PCaracterística        Prrrrrescritivo          Baseado no sistema       Baseado no desempenhoescritivo          Baseado no sistema       Baseado no desempenhoescritivo          Baseado no sistema       Baseado no desempenhoescritivo          Baseado no sistema       Baseado no desempenhoescritivo          Baseado no sistema       Baseado no desempenho

Foco regulatório
Determinação
da conformidade
Natureza de regras
e padrões

Base para o alcance
dos objetivos
regulatórios

Resultados
Alcance dos resultados
desejados
Especificações
orientadas ao objetivo
final
Objetivos regulatórios
são inseridos na
orientação de
resultados

Ações prescritas
Aderência às ações
prescritas
Especificações
particularistas e
prescritas
Aderência a
prescrições
presumidas a
atender os objetivos

Processos ou sistemas
Sistema produtivo
aceitável
Especificações orientadas
ao processo

Sistemas de controle
apropriados, desenhados
para atingir objetivos
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Contudo, os novos regimes não têm se estabelecido de maneira uni-
forme. A partir de investigações em setores econômicos específicos de
países distintos, May (2007) observa que, em geral, os novos regimes

têm sido implantados combinando o controle através de normas prescri-
tas com a participação social e a avaliação de resultados ou de processos.

A combinação desses três elementos parece se estabelecer como re-

gra na concepção contemporânea de regulação e encontra respaldo em
outras abordagens. Barroso (2005), baseado no pensamento de Diebolt,
estabelece dois tipos de regulação complementares. O primeiro tipo diz

respeito às regulações conservadoras, que têm por função única assegurar
a reprodução idêntica no sistema. O segundo se refere às regulações
transformadoras, que desempenham uma tripla função, a saber: �com-

preender como um sistema dá lugar a novas formas de organização; de
que modo um processo de regulação dá origem a seu sucessor; que
interdependência se estabelece entre diferentes modos de regulação� (BAR-

ROSO, 2005, p. 728).

A regulação é entendida, a partir desse ponto de vista, como um
conjunto de medidas que garantem o desenvolvimento de um dado siste-
ma, por meio de processos complexos que combinam reprodução e trans-

formação. �Nesse sentido, a regulação postula que a transformação de
um sistema é condição indispensável para a manutenção de sua existên-
cia e coerência� (DIEBOLT, 2001 apud BARROSO, 2005, p. 729).

Dada a complexidade em que essa compreensão insere o processo de

regulação, Barroso (2005) pontua que, embora o Estado constitua fonte
essencial de regulação, ele não é a única, tampouco a mais decisiva nos
resultados obtidos. Assim, o equilíbrio de um sistema resulta mais da

interação dos vários dispositivos reguladores que da aplicação linear de
regras a partir do poder político.

Na visão de Barroso (2006), esse modelo de análise desfaz a idéia
de que existe um macroator que tudo decide e controla através de um

processo linear e racional de sentido único. Seria mais apropriado, segun-
do o autor, o entendimento do processo de regulação como um complexo
sistema de coordenações, com diversos níveis, finalidades, processos e
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atores, que interagem de maneira muitas vezes imprevisível, a partir de
interesses, lógicas e estratégias distintas.

Nesse sentido, as frustrações em torno do alcance dos resultados

pretendidos a partir de políticas educacionais formuladas, instituídas e
fiscalizadas pelo Estado se dão porque a melhoria na qualidade do ensino
superior não se desencadeia por força de regulamentação formal do Esta-

do. Na visão de Sampaio (2000) é preciso, antes, que haja contrapartida
dos atores envolvidos, dirigentes de IES, mantenedores, estudantes e pro-
fessores, no ajuste de seus interesses em torno dos objetivos de regulação.

A noção de regulação concebida a partir do Estado regulador reflete,

assim, um conjunto mais amplo de práticas sociais e meios de controle do
que o comando governamental exercido por força da lei. Visto dessa ma-
neira, o Estado regulador se origina de transformações nas práticas go-

vernamentais da sociedade e não de uma mudança provocada pelo Esta-
do enquanto ator institucional (KING, 2006).

Em consequência, a regulação como responsabilidade do Estado tem
se apresentado de forma precária e altamente dependente de um tipo

sofisticado de engajamento dos entes regulados no processo de regulação.
De acordo com King (2006), na atualidade, o Estado, suas leis e suas
agências reguladoras passam a se apoiar cada vez mais em processos de

auto-regulação.

REGULAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

No campo do ensino superior, observa-se que o Estado vem enfren-
tando dificuldades crescentes para exercer o papel de controle estreito
que desempenhava até pouco tempo. Essa dificuldade se apresenta ante o

grau de complexidade dos desafios ao desenvolvimento do ensino superi-
or, notadamente frente à expansão privada. Em conseqüência, as institui-
ções privadas, por todo o mundo, se encontram sujeitas ao jogo do mer-

cado.
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A educação, por outro lado, tem forte relação com a formação da
identidade nacional, bem como dos cidadãos, e representa estratégia fun-
damental para o desenvolvimento, não devendo, dessa forma, regular-se,

apenas, a partir do mercado. Diante do que já foi explorado, é possível
compreender que a articulação entre sociedade, mercado e Estado pode
se constituir como alternativa para promover o equilíbrio entre interesses

públicos e privados no campo da regulação do Ensino Superior.

Do ponto de vista teórico, Agasisti e Catalano (2006) identificam
dois modelos ideais de gestão para os sistemas universitários: o modelo

do mercado e o modelo centralista. No primeiro caso, as IES definem
seus próprios preços e atuam sem intervenção pública. Esse modelo, na
ausência de qualquer tipo de avaliação, sofre problemas relacionados à

assimetria de informações.

Já no modelo centralista, o Estado financia e exerce o controle cen-
tral do sistema de ensino superior. De acordo com Agasisti e Catalano
(2006), a principal crítica em relação a esse modelo questiona a eficiên-

cia e habilidade do governo central em lidar com um sistema articulado e
complexo como o de ensino superior. Na prática, todavia, o mais comum
é a forma intermediaria entre esses dois modelos. Uma convivência entre

regulação estatal e autonomia das instituições que qualifica o que diver-
sos autores (AGASISTI; CATALANO, 2006; BARROSO, 2005; SOUZA;
OLIVEIRA, 2003) denominam de quase-mercado � quasi-market.

A noção de quase-mercado, na visão de Souza e Oliveira (2003),

diferencia-se da alternativa de mercado propriamente dita, tanto do pon-
to de vista operativo quanto conceitual, podendo ser implantada no setor
público sob a suposição de induzir melhorias. De acordo com os autores,

dentre as diversas medidas cabíveis nessa lógica, os mecanismos que têm
evidenciado maior potencial de adequação ao campo educacional são as
políticas de avaliação, associadas ou não a estímulos financeiros.

Um estudo comparativo sobre tendências das políticas educacionais

no Canadá, EUA, França e Reino Unido, realizado por Lessard, Brassard
e Lusingnan, exemplifica de forma bastante clara como o conceito de
regulação tem sido aplicado no contexto do quase-mercado:
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O Estado não se retira da educação. Ele adota um novo
papel, o do Estado regulador e avaliador que define as
grandes orientações e os alvos a atingir, ao mesmo tem-
po em que monta um sistema de monitorização e de
avaliação para saber se os resultados desejados foram,
ou não, alcançados. [...] Ele abandona parcialmente a
organização e a gestão quotidiana, funções que transfe-
re para os níveis intermediários e locais, em parceria e
concorrência com atores privados desejosos de assumi-
rem uma parte significativa do �mercado� educativo.
(LESSARD; BRASSARD; LUSINGNAN, 2002 apud
BARROSO, 2005, p. 732)

De outra parte, Sampaio (2000), com base em estudos desenvolvi-

dos por Martin e Lapaert, ressalta algumas características principais que
indicam tendências no que tange à coordenação dos sistemas de ensino
superior da Europa Ocidental. Nas últimas décadas, verifica-se o com-

promisso dos diferentes governos em aperfeiçoar a interação com os gru-
pos de interesses envolvidos no ensino superior, trazendo a participação
social como valor indispensável para as políticas de regulação do ensino

superior. De acordo com a autora, diversas medidas têm sido tomadas
com intuito de promover maior participação desses grupos no processo
de tomada de decisões relativas às políticas para o ensino superior.

A articulação entre Estado e sociedade, no que concerne à tomada

de decisões relativas às políticas de ensino superior, pressupõe, portanto,
a constituição de mecanismos institucionais que promovam a participa-
ção social. Tais mecanismos constituem campo privilegiado para ampla

representação dos segmentos envolvidos na atividade educacional, de modo
a proporcionar o debate eclético em torno do delineamento das políticas
públicas.

Outra estratégia que vem ganhando espaço em diversos países euro-

peus, de acordo com Sampaio (2000), é a auto-regulação combinada com
o incentivo financeiro. A auto-regulação, nesse contexto, assenta-se fun-
damentalmente na criação de mecanismos de avaliação institucional cujos

resultados introduzem, de forma indireta, a competição entre institui-
ções e são utilizados para orientar a distribuição de recursos oficiais para
ensino e pesquisa.
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No conjunto, as estratégias que caracterizam a tendência de regulação
dos sistemas de ensino superior na Europa, indicam a ampliação dos meca-
nismos de mercado aliados ao aumento da participação social na definição

das políticas. Esse tipo de atuação converge para o delineamento do modelo
de gestão e regulação que Barroso (2005) denomina de pós-burocrático. Um
modelo que se organiza essencialmente em torno de dois referenciais: o Es-

tado avaliador e o quase-mercado. A despeito do modelo do quase-mercado
propor a modernização da administração educacional sem, pôr em xeque os
valores de igualdade de oportunidades, observa-se, na prática, que as medi-

das tomadas privilegiam a introdução da lógica de mercado na prestação de
serviços educacionais, o que claramente contraria esses valores.

REGULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Quanto à participação mais direta nos processos de gestão de políti-
cas públicas, a regulação vem se estabelecendo como um dos campos pos-

síveis de atuação social. Em sua análise sobre o Estado regulador do ensi-
no superior, King (2006) observa que uma forte tendência nas políticas
de regulação do setor é o estabelecimento de reguladores intermediários,

ou seja, grupos-chave que atuam na interface entre regulador e regulado.
Essa tendência converge para um processo de distribuição da autoridade
reguladora entre grupos qualificados da sociedade.

A perspectiva da regulação intermediada pela sociedade traz à tona

a questão da participação, ensejando uma exploração mais detida deste
conceito. No que tange a sua definição, Motta (1982), por exemplo, com-
preende que participação é um conceito ambíguo, que pode ter tantos

significados quantos são os contextos em que se desenvolve. Isto significa
que as formas de participação variam de acordo com as diferentes forma-
ções sociais, tradições, contextos históricos, tipos de instituições jurídi-

co-institucionais, dentre outros aspectos.

O termo participação é utilizado de forma cotidiana para designar
qualquer situação em que há o mínimo de interação, em muitos casos
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indicando apenas a presença de um indivíduo em uma atividade de gru-
po. Pateman (1970), contudo, observa que na sociedade industrial o uso
do termo participação aparece associado à alteração de uma estrutura

ortodoxa de autoridade, em graus mais ou menos elevados. Nesse senti-
do, a participação relaciona-se ao envolvimento do indivíduo na tomada
de decisões que dizem respeito ao seu trabalho ou à sua condição pessoal,

de um modo geral.

Analisando o conceito de participação no campo administrativo,
McGregor (1960 apud PATEMAN, 1970, p. 67) define como a capacida-

de de �criar oportunidades sob condições adequadas para que as pessoas
influenciem decisões que as afetem�. Trata-se, neste caso, da delegação
de poderes que atribui ao subordinado maior controle e liberdade de es-

colha no que diz respeito a suas próprias responsabilidades.

A política é outro campo disciplinar em que o conceito de participação
merece atenção especial. A teoria de Rosseau, por exemplo, se apoia funda-
mentalmente na participação de cada indivíduo nas decisões políticas. A

participação é, para Rosseau, de acordo com Pateman (1970), muito mais
do que um acessório de proteção para um conjunto de arranjos institucionais.
Sua teoria considera também o efeito psicológico dos participantes, de modo

a garantir a inter-relação entre o trabalho das instituições e as qualidades e
atitudes psicológicas dos indivíduos que nelas interagem.

Motta (1982), de forma sintética, considera que participação pode
ser entendida, em linhas gerais, como o processo em que se estabelece

um nível de aproximação do poder pela sociedade. Essa aproximação visa,
sobretudo, promover a antecipação de conflitos e o equilíbrio de interes-
ses � mercado, Estado e sociedade � inerentes ao jogo social, e pode se dar

em diversos níveis.

No campo político, a participação pode assumir três formas ou ní-
veis, de acordo com Bobbio, Mateucci e Pasquino (2002). Podemos de-
signar a primeira de presença, uma forma superficial de participação que

compreende comportamentos passivos em que o indivíduo não contribui
pessoalmente, mas se expõe de forma voluntária a conteúdos de caráter
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político. A segunda compreende o que o autor denomina ativação. Um
tipo de atuação voltado para promover atividades com o intuito de difun-
dir organizações ou ideais políticos.

A terceira, e mais significativa para o presente estudo, se refere à
participação propriamente dita. Na visão de Bobbio, Mateucci e Pasquino
(2002), o termo tomado em seu sentido estrito designa as situações em

que os indivíduos atuam na tomada de decisão política. Em geral, esse
tipo de participação se estabelece de forma indireta, podendo ensejar a
atuação direta em contextos políticos específicos envolvendo um número

restrito de pessoas.

Dois aspectos principais podem influenciar a participação: as estrutu-
ras ou ocasiões de participação política e a motivação para tomar parte nes-
tas. Em ambos os casos, o contexto político-cultural é bastante significativo,

sendo encontradas condições mais favoráveis à participação em sistemas de-
mocráticos de governo (BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 2002).

AVALIAÇÃO, AÇÃO PARTICIPATIVA

É de suma importância, para compreender as transformações da
educação superior nos últimos anos, considerar os processos adotados em
torno da avaliação. As grandes mudanças promovidas no Estado, hoje,

em geral, pautam-se na avaliação como agente propulsor de reformas. Na
perspectiva de Sobrinho (2004), tanto a educação superior quanto a ava-
liação representam fenômenos sociais que cumprem determinados papéis

e respondem às demandas que se impõem a partir das circunstâncias his-
tóricas.

A partir da visão de Sobrinho (2004), podemos perceber dois

paradigmas ou enfoques principais em torno da avaliação: a epistemologia
objetivista e a epistemologia subjetivista. O primeiro diz respeito à avali-
ação entendida como controle e tem como objetivo a verificação e a me-

dida da conformidade. Trata-se, na visão do autor, de um paradigma con-
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servador e voltado para o passado. O segundo aborda a avaliação como
ação de atribuição de valor e produção de sentidos.

Observa-se na visão do autor que há uma convergência entre os

paradigmas da avaliação e aqueles enfoques relacionados à regulação ex-
plorados até então. Em ambos os casos, verificam-se tendências
reducionistas e voltadas para a adequação a critérios preestabelecidos em

oposição a uma visão transformadora e de cunho participativo.

Com efeito, os instrumentos avaliativos que visam orientar objeti-
vamente a opção do público baseiam-se fundamentalmente em critérios
objetivos de comparação, enquadrando-se no campo da epistemologia

objetivista. Já a perspectiva de promover melhoramentos no sujeito da
avaliação reflete a tendência subjetivista. Quanto a esta última tendên-
cia, podemos entender melhor a sua expressão através da abordagem

formativa de avaliação. De acordo com Bonniol e Vial (2001), essa abor-
dagem caracteriza todo processo de regulação e todo dispositivo de avali-
ação que visa melhorar um funcionamento, mais do que medi-lo.

Evitemos, contudo, cair nos riscos do pensamento dicotômico.

Bonniol e Vial (2001) chamam a atenção para o fato de que o diálogo
entre as lógicas do balanço, na perspectiva da medição de resultados, e do
acompanhamento não só é possível, como desejável na perspectiva

formativa. Essa articulação pode se dar caso a avaliação viabilize o con-
junto de procedimentos a serem realizados como referencial, bem como
as propostas a serem viabilizadas como diferencial.

A avaliação formativa pode ser denominada também de avaliação-

regulações, indicando que se busca, acima de tudo, promover a qualidade
por meio da retomada de retroações ou regulação do sistema. Assim, uma
das formas mais eficazes de regulação é a auto-regulação, pois coloca a

responsabilidade pela melhoria da qualidade no próprio sujeito avaliado.
De forma análoga, a auto-avaliação é a única avaliação que pode regular
diretamente um processo de forma eficaz (BONNIOL; VIAL, 2001).

O objetivo da avaliação formativa, na perspectiva de Bonniol e Vial

(2001), é de regulação, em oposição ao da avaliação somativa, que perse-
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gue apenas o controle. Enquanto esta última busca medir critérios de
qualidade, de modo a aferir uma grandeza de valor que determine a ade-
rência a critérios pré-estabelecidos, a primeira volta-se para os procedi-

mentos, para o processo de construção do referencial do sujeito avaliado,
ensejando o seu desenvolvimento.

A REGULAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Podemos dizer que até meados da década de 1990, o processo de
expansão do sistema de ensino superior brasileiro se deu de forma permis-

siva e pouco articulada no que tange uma política de regulação propria-
mente dita. Até então, o Conselho Federal de Educação (CFE) atuava de
modo a sinalizar o ritmo desejável de expansão com vistas a compensar a

ausência de políticas para a área. Tal atuação alternava-se entre delibera-
ções de caráter mais permissivo e outras de cunho mais restritivo no que
diz respeito à abertura de estabelecimentos e cursos de ensino superior.

A partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), contudo,

começa a se evidenciar o esboço de uma política de regulação para o ensi-
no superior, expressa no esforço do governo em estabelecer um aparato
normativo de regulação que visava se alinhar aos principais processos

avaliativos. Dois movimentos principais indicam a linha de atuação que
o governo buscava para a regulação.

De acordo com Sampaio (2000), o primeiro movimento se refere ao
incentivo à participação da comunidade acadêmica como elemento de

regulação do sistema, através do fortalecimento de sua representação em
órgãos deliberativos como o Conselho Nacional de Educação (CNE). O
segundo consiste no fomento aos mecanismos de regulação do mercado.

A partir de 2004, durante o governo Lula, o MEC imprime um pro-
cesso de revisão das políticas de regulação do sistema de ensino superior,
quando são incorporadas novas medidas, sem alterar a base de orienta-

ção estabelecida no governo anterior. As medidas adotadas pelo governo
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destinam-se à ampliação do arcabouço legal voltado para a regulação do
ensino superior, através da articulação entre instrumentos de planeja-
mento, gestão e avaliação institucional. Com efeito, a principal medida

adotada foi a implantação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (Sinaes), a partir da Lei nº 10.861/04.

A Lei Sinaes acima referida estabelece como objetivo �assegurar a

avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação
e do desempenho acadêmico de seus estudantes� (art. 1o). Dentre as fina-
lidades atribuídas ao Sinaes destacamos �a melhoria da qualidade da edu-

cação superior, a orientação da expansão da sua oferta� (BRASIL, 2004).
A partir das finalidades, fica clara a intenção do MEC em atribuir ao
sistema de avaliação a responsabilidade sobre a regulação do sistema de

ensino superior.

De acordo com o documento Diretrizes para a Avaliação das Insti-
tuições de Educação Superior (BRASIL, 2004), que visa sistematizar a
concepção, princípios e dimensões postulados pelo Sinaes, uma das ca-

racterísticas fundamentais do novo sistema de avaliação consiste na
centralidade da avaliação institucional no processo avaliativo.

Em relação aos procedimentos para a avaliação institucional, dois
aspectos são considerados principais, conforme define o §2o do artigo

3o da Lei nº 10.861/04: a auto-avaliação e a avaliação externa in loco.
A auto-avaliação consiste num �processo desenvolvido por membros
internos e externos de uma dada comunidade acadêmica, visando pro-

mover a qualidade acadêmica�     (BRASIL, 2004, p. 4). Já a avaliação
externa in loco representa um processo documental e a verificação, in
loco, das condições acadêmicas, realizada por especialistas seleciona-

dos.

Na promoção da avaliação deverão ser assegurados, conforme esti-
pula o art. 2o da Lei nº 10.861/04, o caráter público dos procedimentos,
dados e resultados, bem como a ampla participação, por meio de repre-

sentações, de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da socie-
dade civil. O artigo dessa Lei denota a intenção do governo em estabele-
cer um sistema de avaliação que incorpore a participação social, constitu-



||||| 85

indo-se na base para a regulação. De outra parte, o documento Diretrizes
para a Avaliação das Instituições de Educação Superior afirma que �além
da integração e articulação, é também central no Sinaes a participação�,

entendida como:

[...] exigência ética que convoca a todos os membros da
comunidade acadêmica de educação superior, das ins-
tâncias institucionais, de setores governamentais ou da
sociedade a se envolverem nas ações avaliativas (BRA-
SIL, 2004, p. 5).

A participação social pretendida pelo Sinaes assenta-se sobre uma
estrutura composta pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação

Superior (Conaes), órgão colegiado de coordenação e supervisão (art. 6º
Lei nº 10.861/04), e por Comissões Próprias de Avaliação (CPA), respon-
sáveis por desenvolver a auto-avaliação no âmbito de cada IES (art. 11 da

Lei nº 10.861/04). Essa estrutura prevê, ainda, o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) como órgão res-
ponsável por realizar a avaliação externa das instituições, dos cursos e

dos estudantes.

No que diz respeito à articulação das CPAs com o Conaes e sua
participação no sistema de avaliação, o art. 11 da Lei nº 10.861/04 esta-
belece que cada IES deverá constituir sua comissão, responsável pela con-

dução dos processos de auto-avaliação, cujos resultados deverão ser siste-
matizados e encaminhados à Conaes sob forma de relatório.

Quanto à composição das CPAs, as IES deverão assegurar a �partici-
pação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade

civil organizada�. O artigo da Lei visa estabelecer, ainda, certo equilíbrio
na composição ao indicar que não devem ser privilegiados na comissão
quaisquer dos segmentos com maioria absoluta (Lei nº 10.861, art. 11

inciso I). Verifica-se expressamente a intenção em tornar o processo de
avaliação e regulação das instituições de ensino superior com algum nível
de participação social.

É importante destacar no cenário do sistema de avaliação das IES o
Decreto nº 5.773/06, à medida que este define as funções de regulação,
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supervisão e avaliação de IES. Quanto à articulação entre regulação e
avaliação, o referido decreto estabelece em seu § 3º do art 1o que:

A avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avalia-
ção da Educação Superior � SINAES constituirá
rrrrreferefereferefereferencial básicoencial básicoencial básicoencial básicoencial básico para os prprprprprocessos de rocessos de rocessos de rocessos de rocessos de regulaçãoegulaçãoegulaçãoegulaçãoegulação e su-
pervisão da educação superior, a fim de promover a
melhoria de sua qualidade (BRASIL, 2006, grifo nosso).

O processo de regulação, conforme estipula o artigo 10 do decre-

to acima referido, se dará por meio de atos autorizativos, compreendi-
dos pelo credenciamento e recredenciamento de IES, bem como auto-
rização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos.

Nesse sentido, os referidos atos deverão ter deferimento condicionado
à demonstração do funcionamento regular da instituição com base na
avaliação do Sinaes. Ficam, ainda, condicionados os pedidos de reno-

vação de reconhecimento de curso à conclusão de cada ciclo avaliativo
do Sinaes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do aparato jurídico-normativo relativo a avalia-
ção e regulação do ensino superior brasileiro, observa-se que há uma coe-

rência entre o modelo adotado no Brasil e o que preconiza a literatura
mais atual sobre o tema. Do ponto de vista formal, portanto, isso signifi-
ca dizer que a política estabelecida nas últimas duas décadas reflete duas

tendências principais: (i) a participação como princípio da ação avaliativa/
regulatória; (ii) e a utilização de mecanismos de mercado e a competição
como elementos importantes do processo de regulação.

A própria concepção do Sinaes reflete essas tendências, na medida

em que a proposta foi amadurecida a partir da discussão entre pares da
academia integrantes da Conaes, que posteriormente veio assumir a co-
ordenação do sistema de avaliação.
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Por outro lado, a maneira como o procedimento formal se estabele-
ce na prática pode gerar uma série de questões embaraçosas. Especial-
mente se levarmos em conta características histórico-culturais de nosso

país. No que tange a política de ensino superior, em particular, o históri-
co brasileiro sugere como referência um sistema movido essencialmente
por interesses empresariais com pouca abertura para a efetiva participa-

ção social.

Essa herança pode indicar uma barreira para que a participação so-
cial indicada de forma normativa se efetive, especialmente num contexto

onde a expansão de instituições de ensino privadas, lastreadas por gran-
des grupos econômicos, vem se consolidando de forma crescente. A con-
ciliação de interesses públicos e privados num contexto dessa natureza,

por certo incorre em uma situação de grande complexidade.

O atual quadro da política de ensino superior, portanto, enseja uma
série de questões que podem ser exploradas a partir do aprofundamento
de temas relacionados, tais como: a participação social no processo de

regulação do ensino superior, o financiamento da educação e sua relação
com a regulação, a promoção da equidade e acesso ao ensino superior no
contexto do quase-mercado, dentre outros.

Por fim, destacamos a relevância deste estudo no momento em que

o tema da regulação ganha contornos de maior importância. Assim, este
texto tem por objetivo contribuir para o enriquecimento da literatura
sobre o assunto, bem como servir de subsídio para os atores envolvidos

com a temática.
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