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RESUMO 

O artigo trata A trajetória da qualidade da educação superior no Brasil, no período de 2015 até 2018 

com base nos resultados do Exame Nacional De Desempenho De Estudantes - ENADE. A escolha do 

tema justifica-se pela necessidade de compreensão de como é aferida a qualidade da educação 

superior. Foi traçado como objetivo descrever que mecanismos são utilizados para se obter esta 

avaliação. Para fundamentar esse estudo buscou-se a legislação existente: Constituição Federal (1988) 

Lei de diretrizes e bases da Educação (1996) e Lei do Sinaes (2004) e autores que tratam da temática. 

A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e coleta de dados. Diante das leituras conclui-se que 

o Brasil dispõe de uma extensa legislação que preconiza a avaliação da educação superior por meio de 

importantes mecanismo, sendo o ENADE um deles. 

Palavras-chave: Educação Superior. Qualidade. ENADE. 

ABSTRACT 

The article deals with the trajectory of the quality of higher education in Brazil, in the period from 

2015 to 2018, based on the results of the National Student Performance Exam - ENADE. The choice 

of the theme is justified by the need to understand how the quality of higher education is measured. It 

was designed to describe what mechanisms are used to obtain this assessment. To support this study, 

the existing legislation was sought: Federal Constitution (1988) Law of guidelines and bases of 

education (1996) and Law of Sinaes (2004) and authors dealing with the theme. The methodology 

used for bibliographic research and data collection. In view of the readings, it is concluded that Brazil 

has extensive legislation that recommends the evaluation of higher education through an important 

mechanism, ENADE being one of them. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a avaliação da qualidade do ensino superior é feita por meio do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes, que é um mecanismo de avaliação 

criado pelo Ministério da Educação brasileiro, para acompanhar o desenvolvimento de todas 

as instituições que ofertam educação de nível superior.  

De acordo com MARCHELLI (2007): 

 “O Sinaes estabelece que a avaliação externa é um importante instrumento 

cognitivo, crítico e organizador, exigindo a sistematização e o inter-relacionamento 

de um grande conjunto de informações, obtidas por meio de dados quantitativos e 

juízos de valor, dizendo respeito à qualidade das práticas e da produção teórica das 

IES” 

 

Este importante instrumento de avaliação foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril 

de 2004, sendo formado por três principais componentes: a avaliação das instituições, dos 

cursos e do desempenho dos estudantes. O Sinaes avalia os seguintes aspectos, especialmente 

o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos alunos, a gestão 

da instituição, o corpo docente e as instalações. Estas avaliações são coordenadas e 

supervisionadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e sua 

operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Um dos importantes indicadores obtidos é o Índice Geral 

de Cursos - IGC. 

Lembramos que o sistema de educação superior brasileiro é complexo, desigual, 

fracionado socialmente; Um Sistema de Educação Superior que cresceu e se interiorizou. 

Composto por Grandes Universidades com Muitos campos de estruturas diversas; Institutos 

Tecnológicos Superiores; Centros Universitários e faculdades. 

MOROSINI (2014 p 3) nos explica que:  

“Existe uma concentração da Empresa Privada no acesso social e no número de 

instituições; Investigação com multiplicidade de laboratórios e institutos de ciência 

que abarcam todas as áreas de pensamento humano e suas fronteiras; Massificação 

da demanda social por educação superior e uma forte presença da 

internacionalização. ” 

 

GRIBOSKI, (2012. p. 184) mostra que: 

 
É notório o aumento da participação de estudantes no nível superior. Em 2009, são 

5.954.021 estudantes. Entretanto, enquanto política de Estado, o que se espera é um 

crescimento do acesso à educação superior na rede pública de ensino, pois 

atualmente 74,4% das matrículas estão concentradas na rede privada. Isso evidencia 

ainda a dificuldade dos estudantes na conclusão dos estudos, muitas vezes devido às 

altas mensalidades praticadas pelas instituições, ou mesmo à dificuldade de conciliar 

as atividades acadêmicas e profissionais 
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Segundo Oliveira (2002), após 1968, ocorreu uma expansão do sistema privado de 

ensino superior, o que criou inúmeras faculdades isoladas na periferia das grandes metrópoles 

e em algumas cidades do interior dos estados mais desenvolvidos. Coube ao sistema privado 

atender à demanda por educação superior de setores estudantis excluídos da forte seletividade 

das universidades federais. Devido à expansão das instituições particulares, ocorreu a 

ampliação das matrículas, de forma elitizada, o que corroborou a crítica da sociedade quanto 

ao não comprometimento do Estado com a expansão de instituições públicas que atendessem 

às demandas regionais de acesso à educação superior. 

 

No Brasil, a conjuntura da transição, na educação superior, é marcada por uma 

expansão acelerada, por políticas variadas, pela mercantilização e por tendências 

democráticas, chefiadas pelo Governo Federal. Onde as IESs privado-mercantis, existe forte 

indução do governo com recursos do ProUni e Fies e Mancebo, Silva Júnior e Schugurensky 

(2016) explicam que “[...] essas empresas também introduziram inovações gerenciais 

(enxugamento de quadros, precarização do trabalho) e têm adotado um ensino de qualidade 

discutível, inclusive com o uso intensivo da modalidade a distância” (p. 214). 

Este trabalho objetiva uma análise da trajetória da qualidade da educação superior 

brasileira no período de 2015 a 2018 tomando por base os dados obtidos no pelo Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE, além de considerar como fator de 

compreensão a interpretação da caminhada do processo de avaliação da qualidade do ensino 

superior brasileiro. 

 

2. QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A avaliação da qualidade da educação brasileira é um princípio defendido na 

Constituição Federal de 1988 nos seus artigos Art. 209 e Art. 211: 

“Art. 209. Inciso II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. “ 

“Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. ” 

“§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará 

as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 

função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades 

educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e 

financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios”. DE BRASIL (1988). 

A Constituição estabelece estruturas para da educação, incluindo a promovida no 

âmbito da Educação Superior, que indicam a necessidade de atuação do poder público para 

4 

 



assegurar o princípio da garantia da qualidade na oferta do ensino, por meio de avaliações 

periódicas da qualidade. 

Desta forma, a garantia do padrão de qualidade é preceito constitucional, de eficácia 

plena e que deve ser realizado por todos os sistemas de ensino, cabendo ao ente federativo 

fiscalizar sua observância pelas instituições educacionais que integram o seu sistema, sejam 

elas públicas ou privadas. 

Além do princípio constitucional da “garantia da qualidade do ensino”. Este direito 

também é segurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que também 

trata da qualidade, ao definir que a União fica responsável de:  

“VI - 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; ”  

“VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; “ 

“VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este 

nível de ensino; ”  

“IX - Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 

cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de 

ensino; [...]” DE DIRETRIZES (1996 Art. 9º) 

O Poder Público com a finalidade de implementar e cumprir os preceitos da 

Constituição e da LDB, além de criar normas da sua atuação no caminho da garantia do 

padrão de qualidade da educação superior brasileira, foi a criação de uma política de 

avaliação, com determinação expressa na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) onde o em seu Art. 1º Fica 

instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 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 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. BRASIL (2004). 

Sendo ainda dever do Sinaes, estabelecido em lei, as seguintes atribuições: 

“Art. 2º O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de 

desempenho dos estudantes, deverá assegurar: 

I – Avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 

integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais das instituições de educação superior e de 

seus cursos; 
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II – O caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 

avaliativos; 

III – O respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV – A participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das 

instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações. 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 

constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 

superior, neles compreendidos o credenciamento e a renovação de credenciamento 

de instituições de educação superior, a autorização, o reconhecimento e a renovação 

de reconhecimento de cursos de graduação. 

Art. 3º A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar 

o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 

dentre elas obrigatoriamente as seguintes: ” BRASIL (2004). 

Fica ainda instituída, na Lei do Sinaes, por meio do Ministério da Educação e 

vinculada, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, órgão 

colegiado de coordenação e supervisão do SINAES, com as seguintes atribuições:  

“I – Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação 

institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 

II – Estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de avaliação, 

analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar recomendações às instâncias 

competentes; 

III – Formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação 

superior, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos de 

avaliação; 

IV – Articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer ações e 

critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior; 

V – Submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a relação 

dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE; 

VI – Elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado da 

Educação; ” BRASIL (2004). 

Na composição desse importante processo avaliativo, o Sistema conta com a 

participação de diferentes protagonistas, sendo eles: Docentes representantes da comunidade 

acadêmica, Coordenadores de curso, Procuradores Educacionais Institucionais, 

Representantes das entidades dos setores público e privado e Estudantes de cursos de 

graduação. 
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É importante lembrar que, independentemente das diferenças institucionais ou de 

peculiaridades regionais, o Sinaes tem a obrigação de avaliar a Educação Superior no Brasil 

como um todo. Portanto, os processos avaliativos do Sinaes precisam considerar referenciais 

de qualidade a serem buscados por todos os cursos e IES, indiscriminadamente. 

 Desta forma, os resultados obtidos nas avaliações devem compreender essa 

perspectiva, e os instrumentos, as referências utilizadas e os critérios de avaliação devem ser 

pensados e definidos para levar e fornecer um panorama da qualidade da Educação Superior 

no Brasil. 

A concepção de qualidade da educação superior está associada ao fomento do 

conhecimento. Conceito confuso, que conforme (NEAVE, 2006, p. 14). Está voltado à 

formação de recursos humanos de alto nível em instituições universitárias, tendo como ponto 

comum de diálogo, entre os diferentes campos do conhecimento, a certeza de que o sólido 

edifício intelectual revela uma variedade e diversidade de abordagens e diferenças 

fundamentais na interpretação do que seria a alma da Torre de Babel. 

No Brasil, as IESs privadas com fins lucrativos respondem por parcela expressiva das 

matrículas (36,2% do total em 2012) (CORRÊA, 2015). 

A avaliação dos cursos de ensino superior no Brasil é feita por meio do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), realizado por meio de uma prova escrita, 

com aplicada anual. A aplicação da prova é de responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), uma entidade federal ligada ao 

Ministério da Educação (MEC). 

Realizam esta avaliação, alunos ingressantes e concluintes no ensino superior. Caso o 

não participe do ENADE é impedido de se formar, não recebendo seu diploma. 

O ENADE, como parte do SINAES, tem por objetivo medir o desempenho dos 

estudantes, em relação aos conteúdos obrigatórios previstos nas diretrizes curriculares dos 

respectivos cursos de graduação, as suas habilidades para correlacionar, as exigências 

decorrentes da globalização do conhecimento e as suas competências para compreender temas 

fora ao âmbito especıfico de sua profissão, porém ligados as realidades, tanto brasileira como 

mundial, além de outras Áreas do conhecimento.  
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O ENADE tem como base uma técnica estatística chamada de afastamento 

padronizado. A nota final de cada curso depende de duas variáveis, que são elas: o 

desempenho dos estudantes concluintes na Formação Geral e o desempenho dos estudantes 

concluintes no Componente Específico. A nota final da IES, em um determinado curso, é 

obtida por meio da média ponderada da nota padronizada dos concluintes no Componente 

Específico (que representa 75% da nota) e da nota padronizada dos concluintes na Formação 

Geral (que representa 25% da nota). 

Os conceitos utilizados no ENADE variaram de 1 a 5 e, à medida que esse valor 

aumenta, significa que melhor foi o desempenho no Exame. 

Conceito 1 2 3 4 5 
Sem 

Conceito 
Notas 

finais 
0,0 a 0,94 0,95 a 1,94 1,95 a 2,94 2,95 a 3,94 3,95 a 5,0 

 

Mas o que realmente significa cada um destes conceitos? Entenderemos a seguir! O 

conceito 1 considera um desempenho inexistente em relação ao referencial de qualidade, o 

conceito 2, um desempenho insuficiente em relação ao referencial de qualidade, o conceito 3, 

um desempenho aceitável e dentro do referencial de qualidade, o conceito 4, um desempenho 

muito bom em relação ao referencial de qualidade, um desempenho excelente em relação ao 

referencial de qualidade, o conceito 5, apresentam desempenho excelente em relação ao 

referencial de qualidade. Já o SC “Sem Conceito” considera-se quando não reúne as 

condições para gerar o conceito pela inexistência de algum ou mais indicadores essenciais. 

Não agrega qualidade. 

Todos os resultados obtidos pelo ENADE têm como base os dados obtidos pelo 

conjunto de estudantes convidados e presentes no exame, portanto, podendo ser estendidos 

para o total de estudantes concluintes da IES, claro, se não houver um viés na seleção de 

presença. 

 Embora sabemos das limitações deste instrumento, enquanto mecanismo de avaliação 

de cursos: KNUPPEL (2017) nos explica: 

“Os dados gerados, tanto no que tange aos resultados da prova quanto a opinião dos 

estudantes, podem ser bastantes uteis para orientar as ações pedagógicas e 

administrativas das IES, uma vez que contribuem significativamente para uma 

reflexão, interna com vista a melhoria da qualidade do ensino de graduação. Por esse 

motivo, solicitamos empenho no sentido de promover, no âmbito das IES, as 

discussões são necessárias”. 
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Então compreendemos este instrumento de avaliação da qualidade dos cursos, não são 

apenas como mensurador e classificador de IES, mas como um importante recurso que 

subsidia o processo de aprimoramento das instituições em busca de melhorar seu ensino. 

O ENADE, portanto, torna-se parte da operacionalização da política de avaliação, que 

permite verificar a efetividade da proposta formativa dos cursos, previamente aprovadas nos 

órgãos pertinentes e/ou avaliadas por comissão de especialistas designada pelo Inep.  

Os resultados do Exame, além de subsidiarem a elaboração de políticas públicas, têm 

caráter indutor de qualidade, pois permitem aos cursos e às IES avaliarem seus próprios 

projetos pedagógicos e práticas educativas à luz dos desempenhos de seus estudantes, 

identificando eventuais necessidades de melhoria em seus processos formativos. 

2.1. ENADE 

O ENADE avalia a trajetória do estudante, Márcia Regina (2008) explica que essa 

análise é feita a partir do potencial de aprendizagem (desempenho dos ingressantes), o 

domínio da área e as competências profissionais (desempenho dos concluintes). O ponto 

principal do ENADE é, em primeiro lugar, a mudança de foco do exame. Na avaliação 

dinâmica, o foco de interesse é o progresso dos estudantes nos diversos temas que compõem 

as diretrizes do curso. Deixa de ser uma avaliação da aprendizagem e passa a ser uma 

avaliação para a aprendizagem. BRITO (2008 p 846). 

Ainda de acordo com BRITO (2008): 

“No ENADE são aferidas as habilidades acadêmicas (no sentido de capacidades) e 

as competências profissionais. A habilidade acadêmica é a capacidade escolar 

necessária para dominar a informação de uma área, reproduzi-la e usá-la 

independentemente. Essa é a habilidade possível de ser medida pelo ENADE. ” 

Essa aptidão acadêmica é, então, a competência de um indivíduo realizar determinadas 

tarefas, decidir sobre determinados problemas, conduzir com sucesso determinadas 

exigências, obtendo e comprovando domínio do conhecimento e de tarefas referentes a uma 

determinada atividade.  

BRITO (2008) ainda explica que: 

“Esse aspecto é importante porque não é possível observar uma habilidade em sua 

forma pura, pois, a habilidade se manifesta durante a execução de uma atividade. O 

que pode ser observado são manifestações dos componentes de uma determinada 

habilidade. ” 
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O ENADE é regulamentando pela lei do Sinaes onde: 

“Art. 5º A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será 

realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - 

ENADE. ” 

“§ 1º O ENADE aferirá 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. ” 

“§ 2º O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de 

procedimentos amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do 

primeiro e do último ano de curso. ” 

“§ 3º A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso 

de graduação será trienal. ” 

“§ 4º A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a levantar 

o perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados. ” BRASIL 

(2004). 

Os dados observados neste trabalho foram obtidos pelos relatórios de resultados do 

ENADE 2015, 2016, 2017 e 2018. Fazendo uma curta análise destes dados.  

Através da série analisada 2015-2018, observamos que no ano de 2016 houve uma 

redução significativa em relação aos demais anos, na quantidade de cursos avaliados sendo 

apenas 4.300, em comparação aos anos 2015, 2017 e 2018. Que apresentaram 

respectivamente, 8.121, 10.570, 8.821. Fato este se explica pelo motivo do ENADE usar 

ciclos de avaliação, a cada ano um grupo diferente de cursos é analisado, não significando que 

a amostra tenha sido menor que os demais anos.   

Apesar do ENADE do ano 2019 já tenha sido realizado os dados ainda não foram 

divulgados, não sendo assim analisados neste trabalho. 

Conforme os dados publicados no portal do Inep, relativos anos 2015, 2016, 2017 e 

2018 usando os resultados gerais obtidos por conceito no ENADE construiu-se a tabela 

abaixo: 

Ano 

Quantidade de 

cursos 

avaliados 

Número de 

participantes 

Porcentagem de aluno por conceito 

1 2 3 4 5 

2015 8.121 447.056 3,4% 26,9% 42,7% 18,8% 5,0% 

10 

 



2016 4.300 195.757 4,0% 23,0% 40,0% 25,0% 6,0% 

2017 10.570 450.995 5,0% 28,1% 39,1% 21,9% 5,9% 

2018 8.821 461.845 3,6% 26,0% 44,8% 19,9% 5,8% 

Fonte: Dados ENADE/MEC 

 

Em relação a qualidade dos cursos analisados, observa-se que aproximadamente 42% 

dos cursos estão avaliados no conceito 3. A porcentagem de cursos que obtivem nota máxima 

na avaliação no período analisado foi de aproximadamente 6%, observa-se que no ano de 

2015 este número foi de apenas 5%. 

Analisando os menores conceitos (1 e 2) os números da série analisada são bastantes 

divergentes, apresentando uma discrepância maior no ano de 2016.  

O conceito 4 representou 25% dos cursos analisados no ano de 2016, um crescente de 

6,2% em relação ao ano anterior. 

Observa-se com os dados acima, a importância do Ministério da Educação, em realizar 

esta avaliação que é o ENADE, e de se publicar os números da educação superior, pois eles se 

demonstram de grande valia, e como forma de controle da qualidade do ensino. 

Os dados são usados pelo ministério, pelas instituições e principalmente pelos alunos 

que desejam ingressar nos cursos. Pois, serve de comparação da qualidade do ensino e o nível 

de conhecimento obtido ao fim dos cursos de graduação no Brasil, em diferentes instituições, 

de diferentes localidades, porem com os mesmos cursos. 

Nesta perspectiva, a avaliação de estudantes cada vez mais se apresenta como 

elemento indutor de qualidade dos cursos. Conforme Verhine (2006), a premissa é que os 

exames devem oferecer contribuições para o aprimoramento e delineamento do próprio exame 

atual, para efeitos diagnósticos, de regulação ou de quaisquer outras intenções do Estado na 

sua função avaliativa.  

“O grande impacto do ENADE está relacionado não a mudanças técnicas, mas 

principalmente, aos aspectos regulatórios do exame, que deixam de existir 

isoladamente. Nesse sentido, é imprescindível que sejam criados e divulgados os 

critérios de utilização das notas do ENADE na composição dos conceitos da 

Avaliação de Cursos e da Avaliação de Instituições. ” (VERHINE, 2006). 

GRIBOSKI, (2012. p. 195) explica que: 

 
A qualidade da educação superior também pode ser expressa nos relatórios 

resultantes da participação do estudante no ENADE, pois eles contêm um conjunto 
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de informações sobre os cursos e podem ser objeto de reflexão para a coordenação 

dos cursos, junto com os docentes e demais órgãos colegiados. Destaca-se que as 

informações resultantes do processo de avaliação subsidiam a tomada de decisão dos 

gestores sobre mudanças necessárias no curso, como a revisão de currículos, de 

projetos e de programas que venham a incidir em novas práticas e em tecnologias 

educacionais aplicadas à necessária formação do estudante 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como principal objetivo, discorrer de maneira breve a respeito 

da trajetória de avaliação da qualidade da educação superior no Brasil. Por meio dos 

mecanismos legais e os dados obtidos pelo ENADE. 

Conforme CAETANO (2018, p – 16): As ações ocorridas em torno do ENADE, como 

medida necessária para acompanhar o nível de ensino superior nas instituições, então o 

entendimento a respeito das expectativas criadas pelo seu resultado é incorporado pelas 

universidades. 

CAETANO (2018, p – 16) ainda explica que 

“Temos no primeiro momento a aceitação da comunidade dos índices divulgados e 

uma reação resultando desse ponto, a partir desse momento que consegue-se 

observar a operacionalização em volta dela, com a criação de mecanismos capazes 

de alavancar o bom desempenho, isso é notado ao acompanhar a evolução das notas 

no ENADE, tem-se o seguinte resultado: A instituição percebe a aceitação e reação 

da sociedade ocasionados pelo indicador, a instituição começa a modificar a sua 

filosofia para maximizar os seus resultados.” 

Os dados analisados mostram que ainda existe uma grande parcela de cursos, 

consequentemente um grande número de estudantes com desempenho inexistente ou 

insuficiente (conceitos 1 e 2) em relação ao referencial de qualidade, o que representa 1/3 dos 

estudantes, o que é um dado preocupante para a educação superior brasileira. 

Considerando um desempenho dentro do referencial de qualidade observamos a maior 

parcela dos cursos e alunos testados. O que nos tranquiliza um pouco. 

Analisando o desempenho acima da média temos uma parcela que significa em torno 

de 25% considerando os conceitos 4 e 5. Entendendo assim que nosso desafio é que este 

número se eleve a cada ano, e que boa parte dos cursos avaliados nos conceitos (1 e 2) passem 

a apresentar um desempenho dentro do referencial de qualidade esperado. 

Compreendemos assim que, o ENADE deve sim ser utilizado como mecanismo de 

avaliação e propulsor de evolução do ensino superior no Brasil. Se observado como método 

de melhoria continua pelas instituições. 
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