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Neste texto procura-se expor alguns elementos teórico-metodológicos que fazem parte da pesquisa sobre os enfoques avaliativos no ensino superior brasileiro presentes na revista Avaliação da RAIES. A pesquisa vem sendo realizada na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (FE / Unicamp). 
A Revista Avaliação nasceu nos anos 90 como desdobramento da construção de um programa de avaliação institucional em nível nacional das universidades brasileiras. O programa denominado PAIUB – Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - foi fruto de grandes mobilizações e estudos. 
A Revista Avaliação cumpria um papel importante neste processo. Segundo Dias Sobrinho (1996), “a revista Avaliação é uma exigência dos crescentes interesses, muitos deles contraditórios e de grande implicação política”(p.6). 
Além de registrar esse movimento de tensão e elaboração entre os diversos enfoques avaliativos, a revista Avaliação conquistou um espaço de legitimidade, resistência e crítica aos novos rumos que a avaliação institucional passou a tomar com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação e em específico do ENC – Exame Nacional de Cursos na segunda metade dos anos 90.
Para se pesquisar sobre os diferentes enfoques avaliativos na revista estamos tomando por base alguns estudos e taxonomias. Particularmente tem sido muito significativa a contribuição teórica de House (1980), sobre os enfoques avaliativos nos EUA. Em nível nacional, os estudos de Dias Sobrinho (1980), Ristoff (1999), Leite (1997), entre outros.
House (1980) nos traz uma importante compreensão das diferentes faces e fases do liberalismo como a base fundacional dos enfoques avaliativos nos EUA.  Para ele, os enfoques avaliativos baseavam-se em variações liberais. Em concepções de democracia liberal. As premissas estariam baseadas em crenças advindas do liberalismo e haveria diferenças básicas entre eles relacionados ao grau de elitização e de democracia. 
		Para compreender os diferentes enfoques avaliativos norte americanos, o autor analisou seus elementos calcados na ética, na epistemologia e nas derivações políticas.
1- A pesquisa e a avaliação da educação superior brasileira
As pesquisas em avaliação: institucional, de aprendizagem, de programas ou de sistemas vem ocorrendo de forma pontuada no Brasil nos últimos vinte anos. Apesar de intensificar-se nos anos 90, em geral caracterizou-se por ser ainda fragmentária. Embora devemos reconhecer que alguns esforços já estão sendo feitos na direção do enfrentamento desta situação Um exemplo está na recente realização do Seminário Interno de Avaliação organizado pelo Grupo de Pesquisas LOED da FE da UNICAMP, em 26/11/2001, denominado “A Construção do Campo e da Crítica em Avaliação”. Contou com a participação de vários pesquisadores brasileiros e como expositores José Dias Sobrinho da UNICAMP, Menga Lüdke da PUC do RJ e Heraldo Marelim Vianna da FCC.. 
A experiência brasileira em avaliação, embora iniciante também foi influenciada pela literatura norte-americana. Os pesquisadores norte-americanos inspiraram alguns usos e pesquisas em avaliação em quase todos os países do mundo ocidental e computam mais de meio século de teorias e práticas em avaliação. 
Nos EUA, a origem das avaliações em grande escala, no âmbito do Estado ocorreram no pós II Guerra Mundial. As avaliações foram concomitantes ao processo de construção do Estado de Bem Estar. 
No Brasil, a avaliação no âmbito do Estado tornou-se obrigatória somente para o sistema educacional e foi institucionalizada nos anos 90. Anos marcados pelo crescimento político das orientações neoliberais de Estado.  
Mas, ainda que de forma pontual, historicamente registra-se no Brasil algumas experiências de avaliações a partir do final dos anos 70.  
Vianna (2002), faz um levantamento destas iniciativas em avaliação voltadas para o rendimento do aluno. De forma semelhante, Leite (1997), o faz para com a avaliação do ensino superior. A autora faz um importante percurso histórico que aqui resumiremos.
Segundo a autora, em 1977 houve o início das avaliações da pós-graduação brasileira pela CAPES–Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. 
No âmbito do Governo, o Ministério da Educação em 1983 instituiu o PARU - Programa de Avaliação da Reforma Universitária que vigorou até 1986. Neste mesmo ano, o Ministério criou o GERES – Grupo Executivo para Reformulação do Ensino Superior - que, segundo LEITE, “em última análise, através da avaliação, pretendia ranquear as instituições” (1997, p. 9). 
Esta postura governamental acabou por desencadear uma grande reação na comunidade universitária que, naquele momento, mesmo sem consensos internos, iniciou um amplo processo de discussões e proposições alternativas que inviabilizou o projeto do GERES. 
No ano de 1989 o MEC com o apoio da British Council promoveu em Brasília o Seminário Institutional Evaluation in Higher Education. 
Paralelamente algumas universidades organizaram seus próprios processos de avaliação institucional. São exemplos os processos avaliativos da UNB – Universidade de Brasília em 1987, da UFPR – Universidade Federal do Paraná em 1988, da USP – Universidade de São Paulo em 1988 e da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas em 1991.
Em 1992 o MEC promoveu a vinda ao Brasil da British Council Mission que realizou em Brasília um seminário de avaliação institucional com vários dirigentes das universidades brasileiras. 
Em 1993 o Ministério da Educação recebeu uma proposta do Fórum de Pró - Reitores sobre a criação de um programa de apoio à avaliação do ensino de graduação.
Ainda neste ano, o Ministério da Educação instituiu uma Comissão Nacional para propor um sistema brasileiro de avaliação do ensino superior. A comissão era composta por representantes dos reitores das universidades federais, das associações das universidades públicas estaduais e municipais, das particulares e confessionais. Também por um comitê assessor formado por representantes indicados.
Esta comissão “...sob a Coordenação do Reitor Professor Hélgio Trindade (ANDIFES) elabora a Proposta de Avaliação Institucional.” (Leite 1997 apud ANDIFES, 1993). E,  
 “Desse esforço conjugado em nível nacional, sob a inspiração do documento básico da ANDIFES, institucionalizou-se o Programa Nacional de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) estabelecendo as bases de um processo construtivo de avaliação”.  (Leite 1997 apud Trindade 1995).
Assim, em 1993 surgia o PAIUB com dotação orçamentária própria e com livre adesão das universidades. Surgia como escreveu Leite (1997), das bases universitárias e adiantando-se ao Estado. 
Em 1995, na contra mão deste processo democrático, o MEC iniciou paralelamente um outro processo de institucionalização de práticas avaliativas diferentes das bases do PAIUB, isto é, baseados em outros enfoques avaliativos. 
O Governo, através da Medida Provisória 1018 de 8/06/1995 implantou o ENC – Exame Nacional de Cursos, o chamado ‘Provão’, com o objetivo de avaliação do ensino. E iniciou suas primeiras provas no final do ano de 1996. 
Também em 1996 editou o decreto 2026 que trata dos procedimentos de avaliação dos cursos de graduação e das instituições de ensino superior, “normatizando” todo o sistema com projetos reguladores que, segundo Leite (1997), apontavam para uma cultura de submissão. 
Nesta nova situação, intensificada a partir de 1996, a autora chamava a atenção para a real capacidade do PAIUB em se manter autônomo e coerente em seu programa.
Em suma, configurava-se duas ou mais grandes linhas avaliativas muito diferentes. As expressões mais próximas destas linhas podem ser identificadas no PAIUB e no ENC. Estes aglutinam em suas constituições, diferentes enfoques em avaliação. 
A investigação de suas dimensões políticas, éticas e epistemológicas poderá elucidar os compromissos de cada um, não só com a avaliação, mas também com a universidade, o Estado e a sociedade.
2 - Quanto aos enfoques avaliativos
Em maior ou menor escala, os diferentes enfoques avaliativos estão relacionados aos diferentes interesses que se relacionaram no contexto histórico.  
Qual a forma para explicitarmos os diferentes enfoques em avaliação que se expressaram na revista Avaliação? 
Quais os possíveis motivos do enfraquecimento dos enfoques avaliativos próximos à linha do PAIUB quando das políticas avaliativas do Sistema Nacional de Avaliação a partir de 1996? 
House (1980) nos dá algumas pistas para esta investigação. Segundo o autor:
“(...) consiste en comparar los numerosos enfoques o modelos entre sí (utilizo los términos ‘enfoques’ y ‘modelos’ como sinónimos). Hay muchas posibilidades de comparación, pero quiza las más significativas sean las que se efectúan entre las premisas teóricas en las que se fundam los enfoques. De este modo, podemos ver hasta qué nível son silmilares, desde el punto de vista lógico, y determinar qué posibilidades lógicas tienen y cuáles no.”( p. 45)
House (1980), explicita parte de sua metodologia numa tabela comparativa de oito enfoques avaliativos investigados por ele entre os anos de 1975 e 1980 nos EUA. As questões que estabeleceu e os critérios para comparação entre os enfoques são muito sugestivos para pensarmos nossa investigação. 
House agrupou-os em alguns tipos básicos e denominou-os de enfoques principais em avaliação. São eles: de análise de sistemas, de objetivos orientadores ou baseado em metas, de decisão, que prescinde dos objetivos, do estilo da crítica de arte, de revisão profissional ou acreditação, quase – judicial e de estudo de caso. 
O autor reforça a idéia de que são tipos idealizados, com caráter de aproximação e estudos e que, na prática, os diferentes enfoques são configurados pelas circunstâncias e contingências. A base deste tipo de estudos classificatórios se apoia na validade e utilidade da compreensão da avaliação. 
Enfim, a pesquisa dos diferentes enfoques avaliativos expressados na revista Avaliação se reporta ao período entre 1996 e 2001. Os procedimentos metodológicos estão calcados na análise documental (conteúdo da Revista), e em entrevistas. 
A metodologia utilizada é inspirada em estudos de natureza epistemológica e procura-se conhecer e refletir sobre os diferentes enfoques avaliativos, comparando-os em sua história, sua ética e seus fundamentos. 
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ENFOQUES  AVALIATIVOS  EM  REVISTA : Concepções de avaliação institucional em questão
A pesquisa 
¨	A pesquisa sobre os enfoques avaliativos da educação superior brasileira na Revista Avaliação da RAIES (Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior), toma por base alguns estudos teóricos e taxonômicos de Ernest House. Também as contribuições de José Dias Sobrinho, Dilvo Ristoff, Denise Leite, entre outros estudiosos brasileiros no Campo da avaliação. 
¨	A Revista Avaliação surgiu em 1996, três anos após a criação democrática do PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras), e quase concomitante a criação do ENC – Exame Nacional de Cursos e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação. Estes foram criados pelo Governo Federal por Medida Provisória e Decreto. 
¨	Nossa pesquisa procura investigar as dimensões políticas, éticas e epistemológicas das avaliações propugnadas na Revista Avaliação.
v	Classificação dos enfoques avaliativos proposta por House (1980, p. 24)
1-	Análise de Sistemas
2-	De objetivos orientadores
3-	De decisão
4-	Que prescinde dos objetivos
5-	Crítico de Arte
6-	Revisão profissional
7-	Quase jurídico 
8-	Estudo de caso
Bibliografia

ALMEIDA JR., V. de P. A avaliação da educação superior no contexto das políticas educacionais. Avaliação/Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior – RAIES, ano 6, v.6, nº4 (22) – dez. 2001.
DIAS SOBRINHO, J. Editorial. Avaliação/Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior – RAIES, ano 1, v.1, nº1 (1) – julho, 1996.
________________. Avaliação da educação superior. Petrópolis, RJ : Vozes, 2000.
HOUSE, E. R. Evaluación, ética y poder. Ediciones Morata, Madrid, 1994.

Breve histórico da avaliação institucional- Brasil
Ø	1977 – Início das avaliações da pós-graduação brasileira pela CAPES 
Ø	1983 – O MEC institui o PARU (Programa de Avaliação da Reforma Universitária). 
Ø	1986 – O MEC institui o GERES (Grupo Executivo para Reformulação do Ensino Superior)
Ø	1989 – O MEC promove em Brasília o Seminário ‘Institutional Evaluation in Higher Education’. Com apoio da British Council.
Ø	1987 a 1991 – Algumas Universidades organizam suas próprias avaliações (UNB, UFPR, USP, UNICAMP).
Ø	1992 – O MEC promove a vinda ao Brasil da British Council Mission para realização de  seminários sobre avaliação institucional. 
Ø	1993 – O MEC recebeu proposta do Fórun de Pró-Reitores e instituiu uma comissão representativa nacional para propor um sistema de avaliação do ensino superior. Desse esforço surgiu o PAIUB, com orçamento próprio e livre adesão das universidades. 
Ø	1995 – O MEC implanta por Medida Provisória o ENC – Exame Nacional de Curso.

Ø	1996 – Em Julho, é editado o 1º número da Revista Avaliação da RAES.

Ø	1996 – O MEC edita o Decreto 2.026 em 10 de outubro, instituindo o Sistema Nacional de Avaliação para os cursos de graduação do país.
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