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As instituições de ensino superior já deram início ao processo de auto-avaliação, que seria a haste 
mais robusta do tripé que sustenta o Sinaes (Sistema de Avaliação do Ensino Superior), 
constituído também pela avaliação externa e pelo Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes, Enade, sua haste mais frágil, segundo o coordenador-geral do exame no Inep.  
 
Com esta colocação, fica claro que não há intenção, por parte do MEC, de se ater ao rendimento 
dos alunos para realizar uma avaliação abrangente de algo tão complexo e heterogêneo como 
nosso sistema de educação superior - tal como ocorria na época do Provão. No que concordamos. 
Mas tememos que o Enade, agora em sua primeira edição, revele-se frágil até para medir o 
rendimento do corpo discente, e mais: que seus resultados, mais fáceis de serem compreendidos 
pelo público que outros procedimentos do Sinaes, sejam utilizados para a elaboração do popular 
ranqueamento. Desta vez, sem a riqueza de dados do extinto Provão. 
 
Instituído em abril pela Lei 10.861, o Sinaes foi aprovado pela Câmara e Senado com rapidez e a 
inclusão de duas emendas: uma exige paridade entre representantes de IES públicas e privadas 
nas comissões de avaliação, e outra exige a aplicação do Enade não só entre concluintes, mas 
entre ingressantes da graduação, o que possibilitaria mensurar, posteriormente, o valor agregado 
pelo curso. Esta era uma reivindicação de praticamente todas as IES do País. Considerando a 
precariedade do nosso ensino médio, especialmente na rede pública, que atende mais de 80% dos 
jovens neste nível, era justo que se reclamasse do MEC um meio de checar a bagagem intelectual 
dos recém-admitidos, uma vez que um bom curso superior pode fazer proezas para preencher as 
lacunas que eles trazem, mas não milagres. 
 
Contudo, se a emenda atendeu aos reclamos das IES, a metodologia usada pelo Enade não facilita 
a mensuração do valor agregado. O Inep já esclareceu que os ingressantes que estão participando 
do exame não serão necessariamente avaliados ao concluírem seus cursos, pois entre ingresso e 
conclusão a evasão beira os 40%, tornando a proposta inviável. Será? Nem tanto: bastaria 
verificar, daqui a poucos anos, quais, entre os que fizeram agora o exame, estarão no final do 
curso, e selecioná-los. O único obstáculo está no fato do Inep ter distribuído 52 áreas de 
conhecimento em três grupos, que só passarão pelo crivo do Enade a cada três anos. Assim, em 
2007, quando o alvo for novamente a área de Ciências da Saúde e Biológicas, com suas 13 
carreiras, os que estão ingressando em Medicina ainda estarão longe do diploma. 
 
Queremos crer que o Enade está aberto a mudanças, se se constatar que não cumpre seus 
propósitos. E muitos apostam que não cumprirá, por mais um motivo, além dos que já citamos: 
baseia-se no sistema de amostragem, que funciona se o objeto de pesquisa é um grupo 
homogêneo ou buscamos informações genéricas, mas pode não ser ideal para avaliar diferentes 
cursos de diferentes tipos de instituição. Este ano, foram sorteados para a prova 156 mil alunos 
de 2.187 cursos (44% do total): 95.766 do primeiro ano e 59.888 do período final. A distribuição 
desequilibrada é munição a mais para os que consideram o Enade um instrumento ineficaz do 
Sinaes.  
 
Mas não vamos fechar com críticas. Das 40 questões do exame, dez são referentes a matérias 
como sócio e biodiversidade, globalização e cidadania. Há quem diga que isso favorece uma 
indesejável politização do ensino. Acredito que favorece sua humanização. Tal como os temas 
transversais na educação básica, aqueles abordados no Enade dizem respeito a todos os 
indivíduos, afetam todas as áreas de conhecimento e devem ser dominados por quaisquer 
profissionais interessados em participar da construção de uma sociedade mais justa e auto-
sustentável. Convém checar se o ensino superior está fazendo a sua parte. 
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