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Para ser implantado, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) precisa 
superar imperfeições e vencer desafios. 
 
Entender o SINAES exige compreender a realidade de um contexto educacional que se coloca no 
centro das exigências da sociedade contemporânea e os desafios que a globalização  
econômica coloca no seio das Instituições de Ensino Superior, destinadas a formar o profissional 
cidadão que irá produzir os conhecimentos e a prática, necessários para atuar com qualidade, 
neste ritmo de mudanças aceleradas.  
  
Este cenário de exigências vem impulsionando os países industrializados e, em especial, os da 
América Latina, a refletir sobre os seus sistemas de Educação Superior de forma a dar conta desta 
demanda que se impõe.  
  
Neste sentido, as políticas da Educação Superior têm enfocado os elementos constitutivos da 
reflexão acadêmica e da prática pedagógica como meio de ampliar a capacidade de formar para 
inovar e inovar com qualidade.  
 
Assim é que emergem com especial enfoque os planos de trabalho e de ação que dão coerência, 
sentido e possibilidades aos cumprimentos da missão e objetivos institucionais. Os Planos 
Institucionais (PDIs - PPIs - PPCs)1, bases e bússolas da atuação universitária, adquirem grande 
visibilidade e em conseqüência deles as preocupações com os processos avaliativos. 
  
Num rápido "olhar histórico", podemos constatar que nestas últimas décadas a temática da 
Avaliação foi ganhando espaço. Várias inserções, entre as quais poderíamos destacar o Programa 
de Avaliação da Reforma Universitária - PARU (1983), o Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras - PAIUB (1993), a Lei de Diretrizes e Bases - LDB (1996), o Plano 
Nacional de Educação - PNE (2001) , o Decreto nº 3860 (2001) e outras medidas legais ou 
propostas foram surgindo, sempre no sentido de garantir a avaliação externa como meio de 
regulação do Estado e incentivar a avaliação interna, como processo de auto-conhecimento. 
  
Porém, entre as medidas implantadas o que de fato prevaleceu, na visão da sociedade, foi o 
Exame Nacional de Cursos (PROVÃO), amplamente explorado pela mídia. O "Provão" é uma 
medida importante, pois enfoca o indivíduo que de fato é a maior preocupação das Instituições, o 
aluno. Entretanto não é a única medida. É um julgamento parcial e, como tal, carece de 
complementações.  
  
De qualquer forma, mais do que nunca, a avaliação é uma realidade no campo das políticas 
universitárias, dos governos, dos organismos internacionais de financiamento da educação e uma 
exigência inalienável no interior das Instituições de Ensino Superior, tanto no plano acadêmico 
pedagógico, quanto no das exigências legais. 
  
Os estudos realizados nesta área revelam a indiscutível importância das ações avaliativas de uma 
Instituição de Ensino Superior - IES, quando esta persegue a qualidade, no sentido amplo e 
universalmente reconhecido ou no sentido restrito e específico que evidenciam o perfil, a missão e 
os objetivos de cada instituição. 
  
A avaliação é uma das mais ricas oportunidades para redefinir ou reafirmar tal missão e constitui-
se num excelente exercício formativo da comunidade institucional que, se devidamente envolvida, 
passa a assumir os seus resultados. 
  



No cenário que se coloca, surge o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 
implantado pela Lei nº 10.861, de 14/04/2004 que, na verdade é mais que um sistema, é uma 
política de avaliação de Estado, cuja proposta é subsidiar políticas de educação superior.  
 
Tal sistema traz consigo significativos avanços, sombreados por grandes desafios e dificuldades 
em sua implantação. Dentre os avanços, destacamos que o SINAES, a exemplo dos paradigmas 
que norteiam  os avançados sistemas de avaliação empregados na França e Holanda, insistem na 
avaliação formativa, sistemática e global, sem abandonar as orientações do modelo anglo-
americano, que enfatizam a mensuração e a descrição dos fenômenos avaliados.  
  
O sistema dá um salto qualitativo quando vai além da proposta meritocrática e classificatória e 
busca reunir os múltiplos "olhares" que evidenciam a missão e o fazer da Instituição. Na verdade, 
evidenciam o "ethos" da Instituição que é intransferível, incomparável e específico, pois só a ela 
pertence. 
  
Outro avanço está na proposta de entrelaçar os resultados das Avaliações Internas com os das 
Avaliações das Comissões Externas - (AVALIES), as Avaliações dos Cursos (ACGs) e os resultados 
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), do que deverá resultar em um 
processo avaliativo menos fragmentado. A elaboração de documentos que explicitam as 
fundamentações teórico-metodológicas da implantação do sistema é mais um salto qualitativo a 
ser considerado.  
  
Tais documentos são de relevante conteúdo e importância na medida em que há carência de 
publicações nesta área, na literatura brasileira. Outros tantos avanços poderiam ainda ser citados 
mas há, também, que se falar de algumas dificuldades para a implantação do SINAES, sobre as 
quais não poderíamos nos omitir. 
  
Um dos maiores desafios a nosso ver, reside no fato desta avaliação assumir a garantia das 
especificidades institucionais num sistema tão grande e tão diversificado como é o da educação 
brasileira. Além das diferenças regionais, conceituais e culturais, há, ainda as diferenças de 
tamanho, de abrangência e de caráter econômico. 
 
Instituições menores e sem a cultura avaliativa terão, com certeza, enormes desafios para sua 
implantação, principalmente pelo custo que esta área representa. Num contexto de crescente 
pauperização da população brasileira, que conseqüentemente deságua na evasão e na 
inadimplência, esta dificuldade, via de regra, se transforma em um grande problema. 
  
Outro grande desafio é a operacionalização deste sistema, que pode não ser complicado, mas é 
extremamente complexo. Isto é um processo "histórico" e bem sabemos que, pelo tempo 
necessário para a implantação do processo e a obtenção dos resultados, o cumprimento desta 
exigência não estará garantido. 
 
Além da dificuldade de entendimento real das concepções, característica de todo processo novo, 
está a da metodologia de implantação para os iniciantes na proposta e de reestruturação, para as 
propostas existentes. Igualmente este desafio se torna um problema.  
  
Outro ponto a ser considerado como desafio é a incógnita sobre como será a metodologia de 
integração dos resultados das avaliações em evidência (AVALIES - ACGs e ENADE). Fica muito 
difícil para as Instituições e, especialmente para as Comissões Próprias de Avaliação - CPA, 
conviver com a ansiedade e a insegurança que residem na incerteza sobre alguns aspectos como 
capacitação das comissões externas, seu comportamento e grau de subjetividade face às 
especificidades da Instituição; dificuldades de retorno nas consultas feitas ao INEP/CONAES; 
metodologia de integração dos resultados; o conceito final da Instituição bem como sua 
divulgação e outros temores que vêm assolando a operacionalização deste inovador, mas 
complexo sistema. 



  
Cabe ressaltar que por tal complexidade, a presente reflexão não se conclui neste momento. É da 
interação das concepções que tratamos e da prática efetiva da proposta, que surgirão elementos 
concretos para se validar a eficiência e eficácia desta política para o contexto em que se insere. 
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