
 

ISSN 1679-723X FFBusiness – Ano XVI – v. 16 – Nº 23 – Jul. a Dez. 2018.2 – Pág. 71 

“SINAES” DE ALERTA: DA CONCEPÇÃO AOS RESULTADOS 
DA AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 
 
RESUMO 

A consolidação da educação de Ensino Superior como meio para o desenvolvimento 

nacional, requer não somente o aporte legal que a legitime e regularize ou a 

disponibilidade de recursos que atendam as demandas crescentes na área; implica na 

definição de sistemas de avaliação que primem pela análise do ensino oferecido, aliados 

ao comprometimento público de prestação de serviços de qualidade aos cidadãos. Assim, 

o presente artigo aborda o Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior - SINAES – 

em um estudo pautado no desafio da regulação da educação superior e na avaliação das 

prerrogativas qualitativas de melhoria, à luz da Teoria Geral de Sistemas. A partir da 

evolução da legislação, almeja-se traçar o paralelo das partes que compõem o sistema, 

estabelecendo suas relações interativas e funcionalidade, de modo a associá-las e 

compreender seus efeitos para a elaboração de políticas públicas educacionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Há muito, a presença estatal no cotidiano social se consolidou como 

mecanismo de regulamentação, sobretudo a partir da proposta keynesiana de intervenção 

pública no âmbito econômico, quando da instalação da crise mundial de 1929. Desde 

então, a transferência de responsabilidade pela prestação de serviços antes considerados 

reguláveis pela iniciativa privada, passa a ser essência do Estado, aumentando não 

somente sua órbita de atuação, como o atendimento de demandas coletivas.  

A evolução dos modelos de gestão administrativa teve (e ainda tem) forte 

influência do cenário sociopolítico de cada período, sendo seu reflexo mais direto, os 

construtos jurídicos que sustentam o ordenamento da vida em sociedade. Assim, no caso 

brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1988 (considerada a mais cidadã e 

democrática de todas), foram assegurados direitos e deveres aos agentes sociais (Estado 

– Iniciativa Privada – Cidadão), recaindo ao Estado, dentre outros, o dever de garantir os 

direitos sociais (Capítulo II, art. 6º) de acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência privada, proteção à maternidade e à infância e, 

assistência aos desamparados. (BRASIL, 1988). 

Para o presente estudo, considerar-se-á do Capítulo II apenas a variável 

‘educação’ e, em seu estreitamento, a educação em nível superior, na qual os padrões de 

qualidade requerem um sistema de avaliação, visando ao aperfeiçoamento do ensino 

superior, desenvolvimento nacional e prestação de contas à sociedade. Logo, as análises 

seguintes estão pautadas no arcabouço legal criado para regular a área, qual seja, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Breve histórico do Ensino Superior Brasileiro 

O crescimento na oferta do ensino superior no Brasil, sobretudo a partir da 

década de 1980, quando os países industrializados e latino-americanos deram início às 

reformas do sistema de ensino superior (INEP, 2007), é fator imprescindível para a 

profissionalização e qualificação de mão de obra especializada a fim de atender as 

exigências um mercado em expansão. 

No cenário de globalização econômica, a necessidade de atuação do Estado 

como assegurador da educação superior vem ao encontro  de políticas de racionalização 

dos recursos públicos, efetividade das políticas de educação e formação do intelecto 

nacional, almejando o desenvolvimento das potencialidades e promoção de inovações 

aos problemas locais (imersos no contexto internacional). 
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Segundo Stallivieri (2006), a educação de nível superior brasileira passou 

por cinco fases, caracterizando seu fortalecimento e perfil de mudança, podendo ser 

definidas do seguinte modo: (a) a partir de 1920 – com o surgimento da primeira 

universidade no País (Universidade do Rio de Janeiro) em 1920, a área inicia uma nova 

era, ainda que seu caráter seja voltado menos à investigação/pesquisa que ao ensino, 

com vocação à orientação profissional; (b) de 1930 a 1964: da Revolução Industrial tardia 

experimentada à implementação do governo militar, mais 20 universidades federais foram 

criadas, assinalando o crescimento do setor; (c) 1968: fase das reformas educacionais de 

âmbito universitário, buscando a inserção da “eficiência administrativa, estrutura 

departamental e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (STALLIVIERI, 

2006, p. 4); (d) 1970: a década marcou o desenvolvimento de cursos de pós-graduação 

nacional e internacionalmente, com abertura para formação docente no exterior; (e) 1990: 

década em que inicia a vigência da Constituição Federal de 1988, a qual regula a 

educação superior através da homologação da legislação. Neste momento, a condução 

da redemocratização do País foi também sentido através da redução do papel interventor 

do governo na educação, maior flexibilidade do sistema de ensino e otimização do 

sistema de avaliação do ensino superior.  

Todavia, cumpre salientar que as discussões acerca da avaliação na 

educação superior ganham força a partir da última fase, quando a aceleração da oferta e 

da demanda requiseram a instauração de procedimentos que as aliassem ao controle e à 

qualidade das instituições de ensino superior (IES) e dos cursos oferecidos. Assim, em 

1993 surge o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), 

originário de experiências anteriores que remontam a década de 1980, tendo como 

objetivo a autoavaliação através da adesão voluntária das universidades, completando-se 

com a avaliação externa das mesmas. Sua importância está na conquista da legitimidade 

da avaliação como cultura e mecanismo para a qualidade do ensino perante as 

universidades, o governo e a sociedade. 

Inevitavelmente, com a retirada do apoio do Ministério da Educação (MEC) 

ao Programa, seu uso sofreu sensível redução, tornando-se ferramenta optativa às 

universidades, focando a autoavaliação institucional, somente. Ao passo, demais 

instrumentos foram desenvolvidos a fim de suprir a necessidade de supervisionar e gerir o 

ensino nas IES, podendo ser citados o Exame Nacional de Cursos (ENC), a Análise das 

Condições de Ensino (ACE) e o Questionário sobre condições socioeconômicas dos 

alunos, os quais reúnem informações sobre os resultados das instituições e permite a 

classificação das mesmas em um ranking que incentivara a competitividade entre elas.  
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Entrementes, a percepção voltada aos resultados, às análises quantitativas, 

deixou à margem a real função de um sistema de avaliação das IES e do próprio sistema 

de educação no Brasil, o de mapear as potencialidades e fraquezas na área, a fim de 

conduzir políticas públicas de educação efetivas para a melhoria da qualidade de ensino, 

inovação e desenvolvimento nacional.  

Para tanto, ressalta-se novamente o efeito do texto constitucional para a 

consolidação de legislação atinente à regulação na prestação de serviços de educação 

superior. Neste sentido, a Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) – traz em seu escopo o processo de avaliação e as responsabilidades e atribuições 

dos agentes e esferas estatais, tanto como ato regulatório (função de controle e 

supervisão) como ato político para gestão da qualidade.  

Em um processo contínuo de aperfeiçoamento, ao ser sancionada a Lei  

nº 10.172/2001, criou-se o Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado a cada 

decênio, estando àquela imiscuída das prerrogativas tanto da LDB quanto do art. 214 da 

CF/88, dispondo acerca da instituição do Sistema Nacional de Avaliação e estabelecendo 

os mecanismos necessários para o acompanhamento das metas do PNE.  

Considerando-se as dimensões continentais do território brasileiro, nada 

insólita a articulação entre os níveis de governo para a efetivação do PNE. Assim, a 

proposta estabelecida requer que o sistema federal se comunique e coopere com os 

sistemas estaduais de educação (através dos Conselhos Estaduais de Educação) e vice-

versa, favorecendo a construção de um sistema nacional de avaliação, no tocante à 

regulação e à avaliação propriamente dita. 

Destarte, a sanção da Lei nº 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior, composto por três modalidades de análise: avaliação das 

instituições de ensino superior (AVALIES), avaliação dos cursos de graduação (ACG) e 

avaliação de desempenho acadêmico dos estudantes (ENADE). Conforme assegura o 

aparato legal supracitado (art. 1º, §1º), o SINAES tem por finalidade. 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 

acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, 

por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia 

e da identidade institucional. 
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O trecho acima direciona a proposta de avaliação para além da esfera da 

regulação da educação superior; propõe a consolidação de um sistema que contabilize 

padronização e níveis satisfatórios de resultados e a qualidade/efetividade do ensino 

ministrado nas universidades, na formação de profissionais atuantes e promotores de 

inovação, como ferramenta para o desenvolvimento nacional.  

Pontualmente, em relação às modalidades de análise para avaliação 

estabelecida no SINAES, há de se contextualizar suas órbitas de atuação e 

funcionalidade dentro do sistema, como apresentado a seguir. 

1. Avaliação das Instituições de Ensino Superior (AVALIES): compreende dois momentos 

de análise, quais sejam, autoavaliação da IES (ou avaliação interna) e avaliação externa. 

A primeira, permeia o espaço de auto reconhecimento das dinâmicas e funcionalidade 

organizacional, propiciando momentos de reflexão e autocrítica que, consolidados no 

planejamento estratégico e ações diretivas, resultam no aprimoramento das atividades e 

serviços prestados. Para tanto, são analisadas as 10 dimensões propostas pelo SINAES:  

(a) Missão e Desenvolvimento Institucional; (b) A Política para o Ensino, a Pesquisa, a 

Pós-graduação e a Extensão; (c) Responsabilidade Social; (d) Comunicação com a 

Sociedade; (e) Política de Pessoal; (f)  Organização e Gestão Institucional;  

(g) Infraestrutura Física; (h) Planejamento e Autoavaliação; (i) Política de Atendimento aos 

Alunos Egressos e, (j) Sustentabilidade Financeira.  Para sua realização, a IES deve 

formar uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), contando com a participação de 

representantes de todos os segmentos universitários e representante da sociedade civil. 

Associando as diretrizes da Lei nº 10.861/2004 às metas e planejamento estratégico 

institucional , a CPA deve elaborar o Relatório de Autoavaliação, a ser enviado à 

Comissão Externa de Avaliação (CEA) , formada por profissionais com experiência em 

avaliações e indicados pela Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(CONAES), órgão vinculado ao MEC e responsável pela gestão do SINAES. 

Evidentemente, a CEA representa o início da segunda etapa da AVALIES, na qual a 

percepção externa acerca da IES, com base no estudo documental e visitação técnica, 

permite mapear fragilidades e fortalezas tanto da instituição quanto do ensino superior, de 

modo amplo.   

2. Avaliação de Cursos de Graduação (ACG): consiste em procedimento utilizado pelo 

MEC para o reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, 

representando uma medida necessária para a emissão de diplomas e legitimidade do 

curso, sendo realizada através de visitas in loco de comissões externas. 
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3. Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes (ENADE): visa mensurar 

o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de 

atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Assim, aplica-se 

o exame aos acadêmicos ingressantes e egressos dos cursos de graduação, resultando 

em uma classificação baseada nos seguintes percentuais: desempenho dos estudantes 

concluintes no Componente Específico (60%); desempenho dos estudantes ingressantes 

no Componente Específico (15%) e, desempenho dos estudantes (concluintes e 

ingressantes) na Formação Geral. (25%). 

Neste sentido, primando por uma gestão de resultados efetivos, a 

concretização do processo de avaliação institucional não somente ao que tange ‘controle 

interno ‘atendimento de demandas’ e correção de possíveis falhas ou práticas de menor 

êxito; a autoavaliação institucional tem por consequência precípua, a racionalização de 

recursos orçamentários, a eficiência de políticas internas e o desenvolvimento técnico, 

científico e acadêmico, capacitando o aparato administrativo para a gestão de melhorias 

e, consecutivamente, elevando a oferta de um ensino universitário de qualidade. 

Ademais, conforme assevera Ribeiro (2000, p.15): 

A avaliação é um instrumento fundamental para todo organismo social que busque 

desenvolvimento e qualidade. Para a universidade, instituição cuja razão de ser 

encontra-se na prestação de serviços de qualidade à sociedade, buscando 

sempre a excelência na produção, sistematização e democratização do saber. O 

propósito da Avaliação Institucional deve ser o de conduzir ao aperfeiçoamento 

constante dos empreendimentos humanos. 

 
2.2 O SINAES e a teoria geral de sistemas  

 

À concepção de um Sistema Nacional de Avaliação estão inerentes valores 

além da prática regulatória pelo Estado das bases da educação superior e da fiscalização 

burocrática nas IES. Mediante custos cada vez mais elevados, indispensáveis se tornam 

a informação e a prestação de contas da qualidade e abrangência dos serviços prestados 

à sociedade em ensino, pesquisa e extensão (INEP, 2007).   

Entrementes à luz da Teoria Geral dos Sistemas (TGS), a compreensão da 

construção deste sistema de avaliação, invariavelmente necessita da análise dos elementos 

que o compõe, bem como das condições externas e ambientais que exercem influência 
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sobre o mesmo. Não obstante, antes de se tratar das variáveis sistêmicas, há de se definir 

conceitualmente o que é uma avaliação. Assim, segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick 

(2004, p. 35), “avaliação é a determinação do valor ou mérito de um objeto de avaliação (seja 

o que for que esteja sendo avaliado)”, e mais a frente acrescentam, “é identificação, 

esclarecimento e aplicação de critérios defensáveis para determinar o valor, a qualidade, a 

utilidade, a eficácia ou a importância do objeto avaliado em relação a esses critérios”.  

De maneira complementar, define Franco (apud COHEN; FRANCO, 1993,  

p. 73) que avaliar “é fixar o valor de uma coisa; para ser feita se requer um procedimento, 

mediante o qual se compara aquilo a ser avaliado com um critério ou padrão 

determinado”, o que implica na observância do planejamento organizacional existente e 

da definição prévia dos resultados almejados. Sendo assim, a definição das três 

modalidades de análise pelo SINAES (AVALIES + ACG + ENADE) constitui os critérios 

que determinarão, conjunta e interativamente, o valor/qualidade/eficiência do objeto 

avaliado: o ensino superior. Compreendo, ainda, a avaliação como um processo 

comparativo de variáveis, somente via a aplicação permanente do SINAES, será possível 

traçar a evolução do desempenho das IES e, consecutivamente, da educação em nível 

superior no Brasil.  

Complementarmente, os conceitos a respeito dos sistemas interessam para o 

entendimento da nomenclatura e da funcionalidade do foco de estudo. Pode-se, então, 

estabelecer, de acordo com Buckley (1971) que sistema é um complexo de componentes que 

se relacionam de modo direto ou indireto em um determinado espaço de tempo. Já Chiavenato 

(2000, apud JUNIO et al), contribui com o conceito acrescentando que tais componentes estão 

organizados de modo interdependente, cuja finalidade é atingir um objetivo.  

Conforme assevera Bertalanffy (1977), teórico que fundamentou o estudo 

dos sistemas como ciência, e Churchman (1972), tais inter-relações dos elementos, por 

sua vez, ocasionam a constituição de uma totalidade e buscam um determinado objetivo. 

Além disso, o sistema adquire característica mais complexa conforme a abrangência dos 

componentes e as relações estabelecidas por estes.   

A consideração de que os sistemas são fenômenos dinâmicos constituídos 

por elementos/subsistemas interligados e interagentes entre si, ordenados de modo a 

possuir funcionalidade, é essencial a compreensão do SINAES como sistema, 

propriamente. Portanto, a Figura 01 busca representar, graficamente, o ambiente, a 

fronteira, o sistema e os subsistemas que compõem o SINAES. 
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Figura 1 -  SINAES e sua estrutura de funcionalidade. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores(2012). 

 
Mediante os fundamentos anteriormente indigitados, pode-se definir como 

‘ambiente do sistema’ o conjunto das variáveis exógenas ao mesmo, mas que interagem 

de tal maneira que o influencia e/ou modifica. Mais precisamente, segundo a perspectiva 

de Ribeiro (2010), ambiente é todo o conjunto que não pertence ao sistema, podendo o 

elo sistema-ambiente influenciar-se, concomitantemente, provocando alteração em seus 

estados iniciais. Os estados, por sua ordem, apresentam variância, enquanto algumas 

variáveis possuem apenas dois tipos de estados (ligado/ desligado, frio/ quente, etc.), 

outras, no entanto, não assumem um número limitado de valores (velocidade, 

temperatura, etc.). 

Didaticamente, em razão das relações intersistêmicas, os sistemas podem 

ser distinguidos de duas maneiras: abertos ou fechados. Nesta categoria, conforme 

Mattos (1982), os ditos sistemas fechados são aqueles não influenciados pelo ambiente 

externo. Contudo, o mesmo relata que nestes casos pode ocorrer o desfalecimento do 

sistema, motivado por sua entropia, a qual tende a crescer até o tornar insustentável.  

Já, em oposição, na outra categoria observam-se os chamados sistemas 

abertos, os quais são caracterizados pelas relações ativas com o meio externo. Isto é, 

devem receber informações de modo constante a fim de se moldarem às mudanças do 

ambiente que o cerca. 

Ribeiro (2010) informa que, devido ao intercâmbio existente, entre o sistema 

aberto e o ambiente, acaba-se gerando um processo sucessivo de aprendizagem e auto-

organização. Citam-se como exemplo as empresas e os governos, os quais são 

propulsionados a inovarem constantemente seus modos de atuação motivados pela 

necessidade de se moldarem ao ambiente em que estão inseridos.  
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Nesta perspectiva, sendo o sistema aberto um espaço de permuta constante 

com o ambiente e vice-versa, as organizações necessitam de modo a promoverem a 

inovação de suas estruturas e, consequentemente, de seus resultados. Logo, segundo 

define o Manual de Oslo (2005), a inovação envolve um fluxo de conhecimento por partes 

da organização que a adotam, buscando inserir melhorias em eficiência, qualidade, 

capacidade de aprendizagem e implementação de mudanças. É, assim, um fenômeno 

complexo e dinâmico, imerso na interação de diferentes áreas; revelando, pois, seu 

caráter interdisciplinar.  

Desta maneira, afere-se como sendo ambiente do SINAES (representado 

por ‘A’ na Figura 01), fatores como o acesso à informação (quanti e qualitativa, sobretudo) 

aos usuários e cidadãos, difundindo o conhecimento, participação e prestação de contas 

à sociedade para qual o serviço de educação é prestado. Outrossim, o aparato legislativo 

exerce influência direta quanto aos limites de atuação, as formas de regulação e 

delegação das responsabilidade de governo e suas estruturas administrativas  nos 

parâmetros da avaliação do ensino superior, tendo reflexo  na organização das IES. Por 

sua vez, estas contribuem e se comunicam com o cenário de P&D, que definem a 

necessidade de qualificação profissional, perfil dos cursos de graduação, pós-graduação 

e acadêmico.  

Ainda em análise ao ambiente proposto, sendo válida a ressalva de que os 

fatores elencados não pretendem esgotar as possibilidades existentes, tem-se o 

panorama econômico nacional e internacional, o qual impacta na oferta de cursos, na 

quantidade de IES (privadas e públicas), nas exigências de profissionais de determinada 

área para o mercado, por exemplo. 

Todavia, permeia a separação entre o ambiente e o sistema uma fronteira, 

que estabelece suas variáveis externas ou internas. No SINAES, pensa-se como fronteira 

as políticas públicas de educação, principalmente o PNE, que determinam o grau de 

influência dos fatores ambientais nos subsistemas que compõem o sistema em análise. A 

fronteira (‘B’), assim determinada, tem efeito sobre a influência do ambiente no sistema e 

na disposição das relações entre os subsistemas.  

Dadas tais condições, são entendidas por subsistemas do SINAES (‘C’), as 

três modalidades de análise, pois, ainda que constituam focos mensuráveis distintos (haja 

vista cada uma ter por escopo segmentos de avaliação da educação superior), a 

interligação das mesmas favorece ao conceito da globalidade, no qual a visão sistêmica é 

resultante. Assim, faz-se notar que sistema também configura uma interpretação do 

observador em relação ao observado. De acordo com Mattos (1982), sistema “é uma 

abstração destinada a facilitar a construção de estruturas de raciocínio”.   
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Diante disto, deve ser levado em consideração que a construção mental do 

sistema não é processada da mesma maneira pelos indivíduos, posto que cada agente 

observador analisa o objeto conforme seus valores, experiências e aspectos culturais, a 

fim de fazer juízo daquilo que lhe é apresentado. Portanto, interpretar um sistema 

dependerá dos valores e experiências adquiridas pelo observador, dos elementos ou 

subsistemas que o compõem, do espaço e/ou ambiente no qual se insere e do objetivo 

que o mesmo busca alcançar a partir das inter-relações existentes.  

Entrementes, impraticável se torna a construção de um sistema de avaliação 

em nível nacional em que as visões de mundo (ou paradigmas) não estejam alinhadas por 

padrões, percepções em comum que conduzam a análise das variáveis em determinado 

rumo. Logo, através do somatório dos paradigmas confluentes, tem-se a consolidação de 

um panorama a ser avaliado, sendo as regulamentações e planejamento de metas 

traçados, algo possível de se mensurar a partir daí.  É, pois, neste viés que os três 

subsistemas do SINAES (AVALIES + ACG + ENADE, repita-se) oferecem uma visão 

panorâmica da avaliação da educação superior brasileira, mensurando-a numérica 

(caráter quantitativo) e simbolicamente (caráter qualitativo), a fim de diagnosticar a 

situação atual e propor alterações (sejam no sistema ou nas condições ambientais) para 

melhoria de índices e inovação da própria avaliação. 

Assim através da figura 2, busca-se representar as influências dinâmicas 

promovidas pela inovação nas organizações e, voltadas para o SINAES, as mesmas 

ocasionam além do aperfeiçoamento de técnicas, recursos e aplicativos utilizados, como 

também o aprimoramento de políticas públicas (PNE, por exemplo) que impactam todo o 

sistema educacional – compreendido, por sua vez, como supersistema do SINAES. A 

inovação como ferramenta de aperfeiçoamento da qualidade e desempenho, requer a 

constante avaliação das mudanças oriundas de sua inserção, a fim de possibilitar o 

desenvolvimento de condições favoráveis à geração de conhecimento para constituição 

de políticas de fomento à própria inovação e retroalimentando o ciclo de melhorias. 

Neste ínterim, o desenvolvimento econômico, social e educacional é também 

promovido, exigindo novos parâmetros de avaliação condizentes com o cenário global 

multifacetado. Destarte, à etapa de meta-avaliação é atribuída fundamental importância 

para a aplicação das inovações haja vista permitir a gestão do sistema de avaliação, de 

seu modo de operação e estrutura de funcionamento, não somente dos resultados da 

avaliação sobre a educação superior. 
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A meta-avaliação, simplificadamente, consiste na ‘avaliação da avaliação’, 

como mecanismo de identificação das dificuldades e defasagens a serem melhoradas. No 

tocante à questão, o SINAES sofre críticas por não passar por uma revisão 

‘procedimental’ e sistêmica, contribuindo para alterações paulatinas e pouco inovadoras. 

 
Figura 2: Variáveis interativas do processo de inovação. 

 
Fonte: Baseado no Manual de Oslo (2005). 

 

Em continuidade, o sistema em estudo é tido por deficitário por não 

contemplar o somatório dos resultados das três modalidades de análise que o compõe. 

Destacam Barreyro e Rothen (2006) que tal disfunção é produto da junção de modelos de 

avaliação metodologicamente segregados, experimentados anteriormente. Assim, 

evidenciam os referidos autores (2006, p. 971): 

Mas, o SINAES é o resultado da cumulação e da metamorfose. Os três pilares que 

constituem o Sistema atualmente são derivados das experiências anteriores: a) a 

Avaliação Institucional, do PAIUB, b) a Avaliação dos Cursos de Graduação, da 

Avaliação das Condições de Ensino e c) o Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes, do Provão. A cumulação dos mecanismos de avaliação foi realizada 

sem considerar que cada um deles é produto de valores e paradigmas 

divergentes: a visão formativa/emancipatória do PAIUB, fundada na participação e 

na autonomia institucional, a visão somativa da Avaliação das Condições de 

Ensino e o mecanismo de ranking do Provão. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo se reveste de caráter qualitativo(FLICK, 2013), quanto a 

sua natureza, e documental(GIL, 2017). 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A consolidação de um sistema nacional para avaliação do ensino superior 

assume um importante desafio ao que concerne a regulação das IES brasileiras e, 

paralelamente, na contribuição da qualidade da formação profissional, voltada para a 

efetividade das políticas públicas de educação e para a promoção de um ambiente 

inovador ao desenvolvimento nacional. 

Neste sentido, a partir da adoção do SINAES como ferramenta 

governamental de avaliação, a padronização dos objetos de análise e a associação com a 

prestação de contas à sociedade (como meio de instituir transparência e democratização 

da informação), fortalecem a perspectiva de que a garantia da educação é prerrogativa do 

Estado, mas sua avaliação e exigência por avaliações efetivas configuram dever social de 

todos os atores envolvidos. 

Mediante um cenário de economia globalizada e estreitamento das fronteiras 

comerciais entre as nações, inevitavelmente a demanda por profissionais atuantes e 

preparados para este novo mercado, eleva a oferta dos cursos superiores. Todavia, a 

órbita quantitativa deixou de ser no Brasil, sobretudo a partir da década de 1990, foco 

único de mensuração da área. 

Respeitando-se o aparato legal que suporta a estrutura e organização do 

ensino superior, a emergência da avaliação como um meio de gerir a qualidade da 

formação acadêmica e das próprias IES, trouxe consigo a concepção de união de 

diferentes elementos de análise em um só arcabouço, sendo composto por três 

subsistemas (AVALIES +ACG + ENADE). O SINAES busca através da intersecção de 

suas partes, promover o cumprimento dos aspectos regulatórios legais no processo de 

credenciamento, renovação e descredenciamento junto ao MEC, associando-o ao 

atendimento das diretrizes sociais inerentes à educação. 

Contudo, se por um lado o sistema em estudo apresenta uma amplitude 

maior em relação a políticas anteriores de avaliação, por outro, a interação dos resultados 

obtidos através da avaliação de suas componentes não satisfaz a concepção sistemática 

a qual se propõe o SINAES. Especificamente, cada uma das modalidades apresenta 

resultados que mensuram o ensino superior sob determinado aspecto, entrementes, a 

visão panorâmica necessária à compreensão global da situação educacional em nível 

superior é ainda fonte de expectativa. A evolução da legislação permite, atualmente, 

traçar-se um conjunto de estruturas administrativas responsáveis pela avaliação e o 

entendimento desta como um sistema aberto que influencia e é influenciado pelos fatores 

ambientais. Porém, a efetivação do uso da avaliação e de seus resultados requer a 

revisão e inovação na elaboração de políticas públicas educacionais, de maneira 

interligada às necessidades da sociedade, das instituições de ensino e do próprio Estado.  
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5. CONCLUSÕES 

A guisa de conclusão afirma-se que o SINAES configura, indiscutivelmente, 

um sistema quanto à análise conceitual de suas partes e interações. Em contrapartida, o 

uso do resultado por ele produzido não constrói sistematicamente um plano de 

intervenção para gestão da qualidade e melhorias ansiadas para o ensino superior 

nacional. Não falta ao SINAES uma compreensão sistêmica, falta-lhe um entendimento 

holístico de seu produto (a avaliação), para então cumprir o desafio da integração da 

regulação e da educação avaliativa.  
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