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INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda a institucional nas políticas da educação superior pós LDB 

9394/96 sendo resultante das atividades de ensino e pesquisa realizadas na Monografia I 

e  II,  do  Curso  de  Pedagogia  (UFU).  Objetiva,  com  base  no  referencial  teórico 

metodológico da sociologia da educação (e da avaliação) investigar e analisar o Sistema 

Nacional  de Avaliação  da Educação Superior  (SINAES)  focando,  especificamente,  as 

concepções  e  proposições  que  norteiam  o  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos 

Estudantes,  expressas  na  Lei  Federal  nº  10.861,  de  14  de  abril  de  2004.  Visa  ainda 

identificar os impactos e perspectivas desse processo avaliativo de desempenho escolar 

sob a ótica dos sujeitos educacionais (docentes, coordenadores de cursos, alunos). 

Na  pesquisa  bibliográfica  priorizamos  a  leitura  de  referenciais  que 

apresentassem uma abordagem políticosociológica da avaliação. 

Na  análise  documental  foram  estudadas  as  leis  federais  (LDB  9394/96,  Lei 

10.861/2004, e legislação complementar: pareceres, resoluções e decretos). No discurso 

legal o SINAES  tem por  finalidades,  a melhoria da qualidade da educação superior,  a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da eficácia institucional e 

efetividade  acadêmicosocial  das  instituições  de  educação  superior.  Entretanto  a 

avaliação  institucional  pode  se  configurar  tanto  como  instrumento  de  regulação  e  ou 

instrumento  de  emancipação  numa  perspectiva  democrática.  Nesse  contexto  é 

necessário fomentar pesquisas sobre a avaliação institucional, nisso cabe registrar que o 

ENADE é uma temática recente constituindose em importante objeto de pesquisa. 

1  A  AVALIAÇÃO  NO  CAMPO  DA  SOCIOLOGIA  DA  EDUCAÇÃO  E  NAS 

REFORMAS INTERNACIONAIS DA EDUCAÇÃO 

No  campo  da  sociologia  da  educação  há  duas  vertentes  para  o  estudo  da 

avaliação educacional:  a sociologia implícita da avaliação e a sociologia explícita. Na

mailto:rosaflorjojoba@yahoo.com.br
mailto:marta@faced.


2 

sociologia  implícita  a  avaliação  figura  como objeto  de  estudo  intrínseco  ao  processo 

educativo,  que  perpassa  o  estudo das  práticas  do  cotidiano  escolar  e  dos  sistemas  de 

ensino. A sociologia explícita da avaliação busca sistematizar explicitamente os estudos 

avaliativos e dar visibilidade aos referencias teóricometodológicos de avaliação. 

É  preciso  conceber  a  avaliação  como  ação  propriamente  humana  e  política 

(Afonso, 2002). 

A  escola  como  espaço  de  socialização  dos  educandos  busca  sistematizar  os 

múltiplos anseios da sociedade e não está desvinculada das regras de competição sócio 

econômicas  e  de  seus  reflexos  na  forma  de  ensinoaprendizagem. O  individualismo  é 

uma das formas de competição, e a avaliação de resultados embasa diferentes formas de 

competições na perspectiva do trabalho individual em detrimento do  trabalho coletivo, 

Afonso (2002) explicita que há uma complexa relação entre avaliação e alienação. 

Através  da  avaliação  o  trabalho  dos  alunos  pode  ser  entendido  ou 
representado  como  tendo  características  da  produção  mercantil,  isto  é, 
através da avaliação estabelecese um valor de troca . O que é avaliado é o 
potencial de trabalho de cada um e este é comparado com o dos outros e 
trocados por  classificações,  graus,  certificados  ou  diplomas.  A  alienação 
resulta da  percepção de que o trabalho escolar não é para ser apropriado 
por quem o realiza mas para ser entregue a um avaliador. O sentimento de 
que  o  trabalho  escolar  individual  é  uma  simples  mercadoria  configura, 
assim,  uma  outra  importante  relação  entre  avaliação  e  alienação. 
(AFONSO, 2002, p.25). 

A escola adquire progressivos graus de autonomia,  em conformidade com as 

determinações  dos  respectivos  sistemas  de  ensino,  sujeitandose  as  intervenções 

econômicas  e  políticas.  Nesse  sentido,  cada  escola  possui  sua  própria  estrutura 

organizacional  e  deve  desenvolver  um  Projeto  PolíticoPedagógico  correspondente  à 

sua realidade. No entanto são observadas as inadequações quanto à avaliação diante das 

demandas  sociais  do  mundo  do  trabalho,  ou  seja,  há  promoção  da  competição  entre 
alunos na escola e a competição institucional ( entre escolas). 

Conforme  Afonso  (2002)  nas  reformas  dos  anos  oitenta  e  início  dos  anos 

noventa  ocorridas  nos  Estados  Unidos  da  América  e  na  Inglaterra  a  avaliação  se 

desenvolveu nas instituições escolares, sob dois enfoques: a) o primeiro, correspondente 

aos objetivos administrativos que visa regularizar e controlar a estrutura organizacional; 

b) o  segundo, referentes aos interesses pedagógicos ou educativos baseada na reflexão 

sobre aprendizagem.
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No  referido  contexto,  os  exames  escolares  ou  também  denominados  testes 

objetivos  foram  (e  ainda  são)  os  mais  criticados,  ora  considerados  ineficazes  numa 

perspectiva de padronização dos resultados. Para Afonso (2002) essa padronização dos 
resultados  e  a  generalização  do  conhecimento  em  uma  sociedade  heterogênea  foram 

usados  como  recursos  e  ferramentas  do  capitalismo  liberal  com  base  racional 

individualista. 

Nos Estados Unidos da América os testes objetivos tinham como referência o 
taylorismo  originário  do  sistema  fabril,  num  contexto  histórico  que  a  ciência  e  os 

princípios  democráticos  emergiam  como  uma  forma  de  organizar  o  trabalho  escolar, 

com ênfase no individualismo, competição, hierarquia e na uniformidade. 

Afonso explicita que na década de noventa, nos Estados Unidos da América e 

na  Inglaterra,  a  educação  reviveu  o  taylorismo  da  década  anterior.  A  escola  era 

concebida como uma fábrica que visava à produção em  larga escala  com resultados. 

Porém, esse taylorismo nos anos noventa é resignificado e denominado neotaylorismo 
nele  ocorre  a  padronização  da  educação  com  vistas  ao  desenvolvimento  de 

competências mínimas dos educandos, o que o diferencia da década anterior. Assim, os 

testes caracterizavamse como um tipo de avaliação normativa. 

Assim,  podese  dizer  que  a  avaliação  normativa  é  uma  modalidade  de 

avaliação que visa à competição e à comparação tomadas como valores educacionais. 

Afonso (2002) esclarece a relação entre avaliação e responsabilização: 
“...se  a  prestação  de  contas  pelos  resultados  obtidos  pressupõe  a 
avaliação, esta última não implica necessariamente a prestação de contas. 
Há, todavia, uma relação entre avaliação e responsabilização que faz com 
que a primeira se desenvolva e adquira maior  visibilidade em época  em 
que os movimentos de reforma exigem uma maior participação e controlo 
sobre a implementação das políticas para a educação. 
(AFONSO, 2002, p. 44) 

As políticas compensatórias para a educação visam o investimento, mas  também 

determinam o controle. 

As  políticas  neoliberais  e  neoconservadoras mais  atuantes  na  década de oitenta, 

buscavam  desenvolver  uma  educação  produtora  de  resultados,  com  enfoque  na 

prestação de contas. 

O  processo  de  avaliação  ocorre  cotidianamente  nas  instituições  de  ensino. 

Contudo  quando  qualquer  governo  estabelece  a  implementação  de  programas 

educacionais focalizase as prestações de contas, pois, estes resultados serão divulgados 

no âmbito social.
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Estes modelos de prestação de contas podem ser classificados sob três ordens. O 

primeiro, corresponde ao modelo de responsabilidade profissional, no qual somente os 

professores têm a necessária especialização nas tomadas de decisões pedagógicas. Por 

ser extremamente complexo com fundamentação epistemológica requerida no campo da 

genética, busca avaliar o desenvolvimento do cognitivo. Nele o professor é visto como 

um  elemento  fundamental  para  promoção  da  aprendizagem  que  se  constrói  na  inter 

relação de aspectos afetivos e psicomotores, influenciado pela teoria de Piaget e Rogers. 

Os segundo modelo de responsabilização é baseado na lógica do mercado. Nele a 

escola  é  vista  como  produtora  de  mercadoria,  ou  seja,  a  educação  busca  atender  a 

demanda  de mercado,  não  é  concebida  como um  bem público,  contempla  avaliações 

quantitativas com objetivos são estandardizado/padronizados e  busca  a comparação de 

resultados. 

Nos anos oitenta, conforme destaca Afonso (2002), os governos neoconservadores 

e  neoliberais  usam  a  avaliação  nas  reformas  educacionais  como  instrumentação  no 

intuito de garantir controle. Surge então a  expressão “Estado avaliador” que significa o 

Estado competitivo, neodarwinista, que assume a lógica do mercado, onde transpõe do 

sistema privado para o público a sua forma de gestão, com ênfase nos resultados ou nos 

produtos  dos  sistemas  educativos.  Na  lógica  do  Estado  Avaliador  os  processos  de 

privatizações  e  os  sucateamentos  das  instituições  públicas  abrem  caminho  para  as 

instituições privadas no livre mercado.(Afonso 2002). 

O conceito de reforma está vinculado à legislação, à norma para agir na sociedade, 

como  também  está  vinculado  às  crises  sócioeconômicas.As  reformas  exigem 

competência técnica e viabilidade política para propiciar as soluções dos problemas. 

“Quando  uma  reforma  falha  é  geralmente  porque  alguns  grupos  ou 
coligações  influentes  vêem  a  implementação  dessa  reforma  como  sendo 
adversa  aos  seus  principais  interesses  econômicos  e  políticos.  Ao 
contrário, uma implementação bem sucedida [...] é freqüentemente devida 
ao facto de ser apropriada ou apoiada pelo Estado e/ou por alguns grupos 
poderosos que se apercebem de que ela tem possibilidades de favorecer os 
seus interesses”(AFONSO, 2002, p. 61). 

Nesse sentido, ao longo das décadas de 80 e 90 a avaliação constituise no eixo 

das  reformas  educacionais  internacionais,  como  também  acontece  no  contexto 

nacional.
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2  AVALIAÇÃO  EDUCACIONAL  (INSTITUCIONAL)  NO  CONTEXTO 

BRASILEIRO 

No  contexto  brasileiro  as  políticas  e  práticas  de  avaliação  institucional  são 

recentes e se constituem em objeto de muitos debates. 

Nesse  estudo  sobre  a  avaliação  educacional,  focando  especificamente  a 

modalidade  de  avaliação  institucional  e  de  rendimento  priorizamos  com  referencial 

teórico as análises oriundas das pesquisas de Dias Sobrinho, Moacir Gadotti, Ristoff. 

Moacir  Gadotti,  no  artigo  intitulado  ‘Avaliação  Institucional’  discute    quais 

são  as  demandas  da  avaliação  institucional.  Segundo  esse  referido  autor,  no Brasil  já 

havia  durante  os  anos  trinta a  preocupação  com a avaliação  educacional  realizada de 

forma  burocrática  e  centralizada.  As  informações  eram  utilizadas  como  forma  de 

controlar os  professores,  administradores,  alunos,  observandose os gastos  públicos,  a 

distribuição de vagas, com também para punir e beneficiar as instituições de ensino de 

acordo  com o padrão  de  ensino  determinado  pelo  Estado.  No  período Militar  (1964 

1985) a  avaliação  enfatizava a  fiscalização  de docentes,  administradores  e  alunos nas 

escolas e universidades, na perspectiva punitiva e controladora. 

Ainda  nos  dias  atuais  a  avaliação  é  vista  não  somente  como  instrumento  de 

controle burocrático e centralizador, mas também conflitante na busca da autonomia da 

instituição de ensino. Este receiotemor quanto à avaliação institucional ocorre porque 

os  sujeitos  educacionais  nem  sempre  sabem  o  que  os  avaliadores  farão  com  os 

resultados  obtidos,  uma  vez  que  a  avaliação  sempre  foi  vista  como  uma  forma  de 

punição  para  aqueles  que  não  atingiam  o  resultado  almejado  conforme  metas 

estabelecidas. 

Nessas circunstâncias configuramse argumentos contrários e favoráveis quanto 

à  avaliação  institucional.  Os  argumentos  positivos  indicam  a  avaliação  institucional 

como meio  de  gestão  das  universidades,  de  apoio  pedagógico  nas  ações  docentes,  e 

capaz  de mostrar  as  dificuldades  e  avanços  das  instituições  escolares  na melhoria  da 

qualidade de ensino. 

Os argumentos contrários à  implementação da política de avaliação  institucional 

sinalizam que não se pode reduzir a avaliação em apenas um único critério, bem como 

questionam  que  devido  a  inexistência  de  currículo  unificado    tornase    inviável  a 

avaliação de diferentes instituições de ensino.
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Gadotti  esclarece  que  é  preciso  criar  uma  cultura  avaliativa  em  que  toda  a 
comunidade  escolar  (professores,  coordenação  pedagógica,  diretores,  alunos)  esteja 

preparada  para  avaliação.  É  portanto,  também  necessário  que  existam  condições 

estruturais para se aplicar o processo avaliativo e um referencial  teóricometodológico 

que embase a avaliação. 

A partir da década de 90 a avaliação passou a se destacar como ação próativa e 
construtiva  (Sobrinho,  1995),  tanto  nas  universidades  públicas  como  privadas 
requerendo a implementação do projeto políticopedagógico em busca da melhoria das 

instituições  de  ensino.  Para  se  criar  uma  cultura    avaliativa  é  essencial  que  os 

profissionais  da  educação  consigam  compreender  o  vínculo  da  avaliação  com  o 

planejamento.  Há  diversos  fatores  que  interagem  na  avaliação  (que  agem  sobre  o 

percurso da avaliação), por isso  é preciso definir a concepção de avaliação e modelos 

avaliativos. 

Na década de 90, ocorreu a elaboração do Programa de Avaliação Institucional 

das Universidades  Brasileiras  (PAIUB)  quando  foram  estabelecidos  os  princípios   da 

avaliação  institucional:  a)  a  comparabilidade que  se  caracteriza  por  busca  da unidade 

nas metodologias; b) respeito a identidade institucional; c) a não premiação ou punição 

referente  aos  resultados;  d)  a  adesão  voluntaria  das  instituições;  e)  legitimidade  e  a 

continuidade do processo de avaliação; f) globalidade. 

A melhoria  na qualidade de ensino  influência  nas  relações sociais,  interpessoais, 

dando  condições  para  a  formação  continuada  dos profissionais  da  educação,  é o  foco 

buscado, além construção da autoconsciência das instituições. 

Gadotti referencia o autor Antonio Amorim (1992) ao salientar que a avaliação se 

dá a partir de um objetivo, a partir do projeto políticopedagógico de cada instituição. 

Nesse  sentido,  Amorim  (1992)  destaca  seis  tipos  concepções  de  avaliação:  a) 

emancipatória;  b)  produtivista;  c)  democrática;  d)  centralista;  e)  burocrática  ;  f) 

quantitativista. 

Além disso,  toda avaliação compõese de cunho político, não esta desmembrada 

do contexto social, dos interesses econômicos, esta vinculada à realidade e seus pleitos 

sociais.  Segundo Gadotti  podese afirmar  que  não  há  neutralidade  na  avaliação, ela  é 

conflituosa, intencional e instigante. Avaliar é necessário. 

Em  outro  contraponto,  a  avaliação  institucional  pode  ser  usada  como  uma 

ferramenta de controle do governo  a fim de identificar onde, quando e em que investir. 
Ela serve ainda para  identificar se os objetivos estabelecidos no programa estão  sendo
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alcançados  em  sua  implementação  e  definir  quais  as  medidas  necessárias  para  os 

ajustes,  além  de  dar  respostas  aos  investidores  nacionais  e  internacionais.  Nessa 

perspectiva, explicita Gadotti que a publicação dos resultados da avaliação institucional 

é  uma  forma  de  prestação  de  contas.  Portanto,  a  avaliação  deve  ocorrer  de  forma 
coerente visando à transparência e fidedignidade dos resultados. 

No  que  tange  à  autonomia,  as  avaliações  institucionais  devem  considerar  a 
diversidade  e  a  heterogeneidade das  instituições.  Há  inúmeras  instituições  de  ensino 
públicas  e  privadas,  que  se  diversificam  com  suas  peculiaridadesnecessidades 

apresentando  diferentes  políticas  de  atuação  na  realidade,  cabe,  então,  à  avaliação 

considerar essa multiplicidade. È preciso  ter como referência um padrão de  instituição 

almejado e uma avaliação que não se preocupe apenas em quantificar, punir ou premiar, 

mas  que  os  resultados  possam  expressar  indicadores  educacionais,  demográficos,  a 

produção  técnicocientífica,  o  custoaluno,  referenciar  o  projeto  políticopedagógico 

entre outros aspectos fundamentais para se vislumbrar a instituição que se tem e a que 

se almeja ter. 

Moacir  referencia  também  Genuíno  Bordignon  (1995)  que  assevera  que  a 

modalidade  de  avaliação  ensinoaprendizagem  (resultados)  está  vinculada  à  avaliação 

institucional,  pois,  para  que  se  conheça  a  escola,  o  funcionamento  técnico 

administrativo,  corpo  discente  e  docente  é  preciso  um  olhar  amplo  sobre  o  que  é  a 

instituição relacionada com o seu contexto social. Assim, uma modalidade de avaliação 

se  completa  com  a  outra,  a  elucidação  do  contexto  escolar  reflete  nos  resultados  da 

avaliação institucional. 

Para  Bordignom  (1995)  a  avaliação  é  de  fundamental  importância  para  o 

planejamento  e  a  gestão  educacional  partindose  dos  pressupostos  de  um  processo 

crítico  e  dialógico,  no  qual  ocorre  a  atribuição  de  valores  aos  meios  e  processos, 

buscando  alcançar  os  objetivos  institucionais,  ter  como  foco  a  qualidade  de  ensino, 

exercer o diagnóstico e  não a classificação, promover mudanças  e o desenvolvimento 

institucional.É  somente  desta  forma  que  se  consegue  desenvolver  uma  cultura  de 

avaliação. 

A discussão atual não foco a pertinência ou não da avaliação institucional que já 

está  reconhecida  mas,  na  verdade,  discutese  qual  a  melhor  forma  de  realizála,  de 

alcançar os objetivos almejados, pois sabese que a avaliação é provocativa e instigante 

no processo de democratização.
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Para  se estabelecer de  fato uma metodologia a  ser orientada é preciso estar de 

acordo  com os  interesses  da  instituição,  saber quais  são  as  suas  demandas  internas  e 

externas, para formar o plano de ação sobre a elucidação da realidade. 

No  planejamento  educacional  a  avaliação  é  componente  intrínseco  da 

elaboração,  é  preciso  criar  uma mentalidade  avaliativa  do  processo  educacional,  para 

que  se  possa  analisar  o  andamento  do  projeto  aproveitando  ao  máximo  as 

potencialidades  de  todos  os  envolvidos  (alunos,  professores,  diretores,  coordenação 

pedagógica, servidores técnicoadministrativos) no processo educacional. 

A  qualidade  da  avaliação  institucional  precisa  comportar  a  formação  para  a 

cidadania,  não  pode  ser  somente  com  um  meio  técnicomecânico,  mas  é  preciso 

promover  mudança  de  mentalidade,  desenvolver  a  aprendizagem  dos  sujeitos 

educacionais  e  a  compreensão  da  instituição  como  um  ‘sistema  vivo’,  que  requer 
demandas políticas e dialógicas na sua construção social. 

Dilvo Ristoff (2000) relembra que em 1982 a avaliação institucional foi objeto 

de uma discussão coletiva com a participação do movimento docente ( pela  Associação 

Nacional  dos Docentes  do Ensino Superior – ANDES) promovida  pelo Ministério  da 

Educação  e  do  Desporto  (MEC).Entretanto,  considerando  a  imagem  punitiva  da 

avaliação historicamente focada com o ato de punir e premiar sofreu dificuldade na sua 

interpretaçãoimplementação. Nos anos de 1993 e 1994 ocorrem ações foram marcantes 

junto ao MEC contando  com  a participação de  entidades de docentes e  universidades 

tais  como  a:  Associação  Nacional  de  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino 

Superior (ANDIFES);  Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 

e Municipais (ABRUEM )e os Fóruns de PróReitores de graduação e Planejamento. 

Nesse  processo  foi  elaborado  o  Programa  de  Avaliação  Institucional  das 

Universidades Brasileiras (PAIUB). 

Conforme Ristoff, 2000 as universidades públicas brasileiras só permaneceram 

ativas quando tomarem consciência da qualidade fundamental das três dimensões que as 

caracterizam: o ensino, a pesquisa e a extensão.Essas dimensões são denominadas por 

Ristoff como: frente acadêmica,  frente política e  frente administrativa.O sucesso só se 

ocorrerá com estas três frentes ( dimensões) juntas; uma ou duas não é o suficiente para 

o desenvolvimento das universidades. Ristoff (2000) esclarece que a universidade pode 

ter  um  corpo  docente  de  qualidade,  aulas  bem  preparadas,  o  desenvolvimento  da 

pesquisa,  mas  se  fracassar  na  frente  política  não  garantirá  recursos  para  dar 
continuidade aos trabalhos em andamento, é necessário, portanto, a articulação política.
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Em outro aspecto, apenas contar com grande quantia de recursos não significa ter 

uma  frente  administrativa  de  qualidade,  pois  os  recursos  podem  ser  administrados 
inadequadamente. Da mesma  que  se  ela  não  contar  com uma  frente  acadêmica  estará 

destinada ao fracasso com prejuízo do ensino, da pesquisa e fatalmente da extensão. 

Nesse  processo  foram  elencados  os  princípios  norteadores  do  PAIUB,  quais 

sejam: I) a globalidade; II) a comparabilidade o respeito à identidade institucional; III) 

nãopremiação ou punição; IV) a adesão voluntária; V) a legitimidade e a continuidade. 

Ristoff (2000) afirma que a avaliar é atribuir valores, por isso a avaliação não é 

neutra  comporta  múltiplas  dimensões  políticocultural,  técnicocientífica,  didático 

pedagógica, econômicosocial. Dessa forma ao se avaliar afirmamos valores que podem 

continuar sendo aceitos ou requerer outros valores. A avaliação comporta sempre uma 

intenção contextualizada historicamente. 

O PAIUB destinado  à avaliação  institucional  das  universidades brasileiras  não 

desconsiderava  seu  cunho  político,  além de  respeitar a  diversidade  institucional e  aos 

respectivos  projetos  políticopedagógicos,  bem  como  o  respeito  às  peculiaridades 

regionais.  Entretanto,  o  PAIUB  vigorou  em  breve  espaço  temporal  ainda  que 

reconhecida  sua  relevância  e  os  avanços  no  que  tange  à  implementação  de  cultura 

avaliativa das universidades. 

3  O  SISTEMA  NACIONAL  DE  AVALIAÇÃO  DA  EDUCAÇÃO  SUPERIOR 

(SINAES): A ORIGEM  E  CONCEPÇÕES  DO  ENADE 

O cenário educacional brasileiro é reconfigurado a partir da publicação da nova 

Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDBEN)  nº  9394/96  que  confere 

grande  importância  para  a  avaliação.  A  LDB  9.394/96  no  seu  Artigo  9º  (Inciso  VI) 

estabelece que  a União  deve assegurar  processo nacional  de  avaliação  do  rendimento 

escolar no ensino  fundamental, médio e superior,  em colaboração com os sistemas de 

ensino,  objetivando  a  definição  de  prioridades  e  a melhoria  da  qualidade  do  ensino. 

Ainda, conforme Artigo 9º,  Inciso VIII  , determina que compete à União assegurar  o 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação 

dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. 

Em  observância  às  determinações  legais  surge  a  necessidade  de  elaboração 

implementação de um novo sistema de avaliação da educação superior.
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É  então  criado  propriamente  o  Sistema  Nacional  de  Avaliação  Educação 

Superior  (SINAES)  instituído  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 LDB 

9394/96. 

O SINAES, caracterizado como o principal aparelho de regulação da qualidade 

da Educação e das Instituições da Educação Superior (IES) públicas e privadas tem por 

principais  finalidades: a melhoria da qualidade da educação superior e a orientação da 

expansão da  sua  oferta, mediante  a  valorização  da missão pública das  instituições de 

educação superior, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diversidade e 

da afirmação identidade institucional. É preciso ressaltar que esta avaliação se dará em 

conjunto com os Estados e Distrito Federal. 

Assim,  o  SINAES  comporta  a  avaliação  em  três  dimensões/modalidades:  I) 

avaliação  da  instituição;  II)  Avaliação  de  cursos;  III)  avaliação  de  desempenho  dos 

estudantes ( avaliação de rendimentos/desempenho) 

No  SINAES,  a  avaliação  das  instituições  de  educação  superior  será  interna  e 

externa contemplando uma análise global e integrada de suas diversas dimensões. Deve 

se considerar as peculiaridades de cada entidade (a diversidade cultural e organizacional 

das instituições e dos seus cursos), com respeito à identidade institucional, as estruturas, 

as responsabilidades e as finalidades das instituições de ensino superior no seu contexto 

regional. Destacase o caráter público de  todos os procedimentos, dados e  resultados 

dos processos avaliativos. 

Na avaliação das instituições de educação superior, o SINAES também requer a 

participação do corpo discente, docente e técnicoadministrativo e de representantes da 

comunidade  local  no  processo  de  avaliação  e  de  tomada  de  decisões.  Isso  também 

referese à questão de análiseapreciação da gestão democrática nas instituições. 

A  avaliação  das  instituições  de  educação,  nos  termos  do  SINAES  tem  por 

finalidade  identificar o perfil  e  a  forma de atuação dessas  instituições. Para  tanto, são 

apreciados na avaliação  instituição: os cursos, programas, projetos e planos (missão e 

plano  desenvolvimento  institucional);  as  políticas  para  o  ensinopesquisaextensão;  a 

responsabilidade  social  (política  de  inclusão  social  e  de  atendimento  ao  aluno  );    a 

política de pessoal ( plano carreira do corpo docente e técnicoadministrativo); o sistema 

de comunicação; a  infraestrutura física; a sustentabilidade financeira;  a organização e 

da gestão da instituição.
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Nessa perspectiva, considerase muito importante a avaliação da sistemática de 

organização  e  gestão  das  instituições  de  educação,  especialmente  no  funcionamento  e 

representatividade  dos  colegiados,  sua  independência  e  autonomia  na  relação  com  a 

entidade mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 

processos decisórios. 

Na  metodologia  de  avaliação  das  instituições  de  educação  superior  usada  no 

SINAES contempla também uma autoavaliação. 

O  SINAES  estabelece  ainda  que  seja  efetuada  a  avaliação  dos  cursos  de 

graduação  com  o  objetivo  de  identificar  as  condições  de  ensino  oferecidas  aos 

estudantes, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à 

organização  didáticopedagógica.  Tal  avaliação  deve  comportar  procedimentos  e 

instrumentos diversificados, dentre os quais obrigatoriamente as  visitas por comissões 

de especialistas das respectivas áreas do conhecimento. 

Ressaltamos,  especialmente,  as  determinações  do SINAES  quanto  à  avaliação 

do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação mediante a aplicação do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Na  verdade,  é  especificamente  o  ENADE  o  nosso  objeto  de  estudo  nas 

atividades de ensinopesquisa desenvolvidas na  Monografia I e II, em andamento. 

O  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes  está  situado  no  macro 

contexto da avaliação da educação superior. Visa  aferir o desempenho dos estudantes 

em  relação  aos  conteúdos  programáticos  previstos  nas  diretrizes  curriculares  do 

respectivo  curso  de  graduação,  suas  habilidades  para  ajustamento  às  exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 

exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial 

e a outras áreas do conhecimento. 

Dessa  forma,  o  ENADE  propriamente  tem  por  finalidade  identificar  as 

condições  de  ensino  oferecidas  aos  estudantes  brasileiros,  averiguando  a  atuação 

docente, as instalações físicas e a organização pedagógica para identificar se o conteúdo 

programático  ministrado  está  condizente  com  as  diretrizes  curriculares,  bem  como 

identificar de que maneira são abordados os conteúdos programáticos e como se efetiva 

a vinculação dos cursos de graduação com a demanda social. 

O  ENADE  constituise  então  em  um  dos  procedimentos  de  avaliação  do 

SINAES, e sua introdução na educação superior será efetuada gradativamente, cabendo
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ao  Ministro  da  Educação  determinar  anualmente  os  cursos  de  graduação  a  cujos 

estudantes será aplicado. 

Para a coordenação e  supervisão do SINAES  instituiuse a Comissão Nacional 

de  Avaliação  da  Educação  Superior    CONAES,  órgão  colegiado  que  tem  por 

finalidade, dentre outras: a) propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos 

da  avaliação  institucional,  de  cursos  e de  desempenho  dos  estudantes;  b)    submeter 

anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação dos cursos a cujos 

estudantes será aplicado o ENADE. 

A aplicação desse exame deverá ocorrer no início do curso e no seu término: 

Art.  1º  O  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos  Estudantes    ENADE, 
parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES), será aplicado a uma amostra de estudantes de cada curso, nas 
áreas selecionadas a cada ano, garantida uma nova aplicação em tais áreas 
em um prazo máximo de três anos. (Brasil. Lei Federal 
(Diário Oficial da União nº 141, 23/7/2004, Seção 1, p. 24) 

É necessário ressaltar que o ENADE é um componente curricular obrigatório, ou 

seja,  o  aluno  é  obrigado  a  fazêlo,  sendo  registrada  em  seu  histórico  escolar  a  sua 

participação  neste  Exame.  Melhor  explicitando  registrase  no  histórico  escolar  do 

estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua 

efetiva participação. Em caso de dispensa oficial somente concedida pelo Ministério da 

Educação também será efetivado o devido registro. 

Cabe ao dirigente da instituição de educação superior efetuar a inscrição junto ao 

INEP  de  todos  os  estudantes  habilitados  à  participação  no ENADE,  em  tempo  hábil, 

caso isto não ocorra sujeitarseão à aplicação das sanções previstas no § 2º do art. 10, 

sem prejuízo do disposto no art. 12 desta Lei (nº 10.861/2004). 

O Ministério da Educação concederá aos estudantes de melhor desempenho no 
ENADE estímulos, na forma de bolsa de estudos ou outro auxílio específico, a fim de 

favorecer a continuidade e o avanço de seus estudos na graduação ou pósgraduação. 

Para realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes  (ENADE) 

há comissão especial que organiza visitas antes da prova, com o  intuito de verificar a 

realidade  da  região  a  ser  aplicada,  utilizando  instrumentos  e  procedimentos 

diversificados,  pois  é  necessário  ressaltar  que  o  território  brasileiro  é  vasto,  com 

diversidade regional, portanto é necessário conhecer para avaliar.
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O  resultado  da  avaliação  das  instituições  de  ensino  e  de  desempenho  dos 

educados ficará disponível para acesso de qualquer cidadão. 

As instituições que obtiverem desempenho insatisfatório ensejarão a celebração 
de  protocolo  de  compromisso,  a  ser  firmado  como  o  Ministério  da  Educação,  que 

deverá  conter:  a)  o  diagnóstico  objetivo  das  condições  da  instituição;  b)  os 

encaminhamentos,  processos  e  ações  a  serem  adotados  visando  a  superação  das 

dificuldades detectadas; c)  a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, 

expressamente  definidas,  com  a  respectiva  caracterização  das  responsabilidades  dos 

dirigentes; d)  a criação, por parte da instituição de educação superior, de comissão de 

acompanhamento do protocolo de compromisso. 

Por fim, cabe ressaltar que o ENADE não tem caráter punitivo ou de premiação, 

mas  sim  caráter  de  apreciaçãoverificação  é  um  dos  instrumentos  do  SINAES  para 

avaliar a educação superior no Brasil. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Entendemos que a avaliação é uma temática complexa e instigadora. É preciso 

reconhecer as múltiplas dimensões que a constituem: políticocultural, sócioeconômica, 

pedagógicoorganizacional etc. Enquanto ação exclusivamente humana a avaliação, por 

excelência, é também política, cultural e histórica. 

O  estudo  da  avaliação  educacional,  no  Brasil,  é  desafiante  a  considerar  a 

diversidade de modalidades, funções e fins da avaliação. 

A  LDB  9394/96  reconfigurou  o  cenário  educacional  brasileiro  e  consagrou  a 

avaliação educacional como eixo estruturante (articulador) da organização e da política 

educacional. No seu (Artigo 9º) estabeleceu a obrigatoriedade de um processo nacional 

de avaliação do rendimento escolar na educação básica  (ensino fundamental e médio) e 

na  educação  superior,  em  colaboração  com  os  sistemas  de  ensino,  objetivando  a 

definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Determinou ainda, que a 

União assegure o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, 

com a cooperação dos devidos sistemas de ensino. 

Nesse  contexto  instigador  ocorre  a  elaboraçãoimplementação  do  Sistema 

Nacional  de  Avaliação  Educação  Superior  (SINAES)  instituído  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.



14 

Nessa  perspectiva,  o  SINAES  comporta  a  avaliação  do  desempenho  dos 

estudantes dos cursos de graduação realizada mediante a aplicação do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

O  ENADE  constituise  então  em  um  dos  procedimentos  de  avaliação  do 

SINAES, e sua introdução na educação superior será efetuada gradativamente, cabendo 

ao  Ministro  da  Educação  determinar  anualmente  os  cursos  de  graduação  a  cujos 

estudantes será aplicado. 

O  ENADE  é  pois  o  objeto  de  estudo  desta  pesquisa  (em  andamento), 

especificamente,  buscamos  analisar  as  concepções  sobre  a  avaliação  de  rendimento 

(desempenho) expressas na legislação federal de ensino, bem como pontuar a percepção 

dos sujeitos educacionais acerca do ENADE direcionado ao  Curso de Pedagogia. 

No âmbito desta pesquisa interessanos a reflexão e a análise das concepções e 

proposições  do  ENADE diante  da  recente  implementação  das Diretrizes  Curriculares 

Nacionais do Curso de Pedagogia. 

Grosso  modo,  observamos  que  a  avaliação  de  desempenho  requer  atenção 

especial,  pois  ocorre  num  contexto  conturbado  de  alterações  nas  organizacionais 

curriculares dos Cursos de Pedagogia, que demandam, conseqüentemente, um processo 

reflexivo  e  dialógico  para  construção  de  novos  Projetos  PolíticoPedagógicos  das 

Instituições  de Ensino Superior.  Isto porque  o ENADE visa  aferir  o  desempenho  dos 

estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares 

do  respectivo  curso  de  graduação,  suas  habilidades  para  ajustamento  às  exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 

exteriores ao âmbito específico de sua profissão ligados à realidade brasileira. 

Outrossim, constatamos que ainda ocorre um processo de resistência às diversas 

formas  de  avaliação,  inclusive  quanto  ao ENADE, uma  vez  que não  se  implementou 

efetivamente  uma  cultura  de  avaliação  nas  instituições  de  educação  superior  que 

respeito  a  identidade  institucional  e  considere  os   múltiplos  fatores  intervenientes  do 

processo educativo. 

Nessa  perspectiva,  a  implementação  do  Exame  Nacional  de  Desempenho  dos 

Estudantes  demanda  reflexões  e  debates,  bem  como  requer  a  avaliação  da  política 

educacional (institucional) da educação superior pós LDB 9.394/94. A  análise de seus 

resultados  deve  considerar  a  multiplicidade  de  fatores  interferentes  num  contexto 

político.



15 

REFERÊNCIAS 

AFONSO,  Almerindo  Janela.  Avaliação  Educacional:  Regulação  e  Emancipação.São 
Paulo: Cortez, 2002. 

ADRIÃO, Theresa; CAMARGO, Rubens Barbosa.A gestão democrática na 
Constituição Federal de 1988.IN: OLIVEIRA, Romualdo Portela de; ADRIÃO, 
Theresa.(ORGs).Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da 
Constituição Federal.São Paulo: Xamã, 2001. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial 
[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: 
http://www.mec.gov.br/semtec/educprof/Legislacomum.shtm. Acesso em: 05/06/07 

BRASIL. Lei Federal nº 10.861, de 14 de abril de 2004.Institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior –SINAES e dá outras providências.Diário Oficial [da 
República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 15 abril,2004, p.34, Seção I. Disponível 
em: <http://www.mec.gov.br/semtec/educprof/Legislacomum.shtm>. Acesso em: 12 
jun. 20007. 

ESTEBAN, Maria Teresa; GARCIA, Regina Leite. Avaliação: uma prática em busca de 
novos sentidos. 4ª ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

GADOTTI,  Moacir.  Avaliação  Institucional:  necessidade  e  condições  para  sua 
realização.UNDIME/RJ,  Rio  de  Janeiro.  Disponível  em: 
www.institutopaulofreire.org.br.Acesso em: 10/07/2007 

SOARES, Maria Estrela Araújo Soares. Avaliação Institucional da escola: base teórica e 
construção do projeto. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2001. 

DIAS SOBRINHO, José;BALZAN, Newton César.(Orgs).Avaliação Institucional: 
teoria e experiências.2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

RISTOFF, Dilvo I. Avaliação Institucional: pensando princípios. In DIAS SOBRINHO, 
José;BALZAN, Newton César.(Orgs).Avaliação Institucional: teoria e experiências.2 
ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

SOUSA, Clarilza Prado. Avaliação do rendimento escolar. 13º ed. Papirus: Campinas/ 
São Paulo. 2005.

http://www.mec.gov.br/semetc/educprof/Legislacomum.shtm
http://www.mec.gov.br/semetc/educprof/Legislacomum.shtm
http://www.institutopaulofreire.org.br.acesso/

