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Resumo: Este trabalho é parte do projeto de tese do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Santa Maria que aborda o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) com foco no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade), intitulado: Sinaes: produção de sentidos de qualidade/regulação de cursos 

de Licenciaturas da UFSM. Este recorte trata exclusivamente do Enade, compreendendo-o 

como possibilidade para autoavaliação, com enfoque especial em Licenciaturas. As perguntas 

que desencadearam o trabalho são: O Enade pode auxiliar em processos de autoavaliação de 

cursos de Licenciatura considerando as limitações de avaliações em larga escala? Como 

promover a ressignificação da avaliação para a busca de qualidade?  Tem como objetivo 

analisar o Relatório Enade de três cursos de Licenciatura da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) promovendo questionamentos que auxiliem em processos de autoavaliação. 

Como metodologia desenvolveu-se um estudo documental (GIL, 2011), considerando os 

Relatórios do Enade edição 2014, de três cursos de licenciatura, cruzando com dados 

preliminares de questionários, entrevistas, e leitura de atas de reuniões do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE). Além disso, buscamos referenciais teóricos que investigam o Sinaes e o 

Enade no Brasil como Verhine (2006) e Dias Sobrinho (2010). A partir deste marco teórico 

compreendemos o Enade como um instrumento de avaliação e de regulação que compõe o 

Sinaes. Conforme Dias Sobrinho (2010) a avaliação é uma ferramenta que impulsiona 

reformas educacionais e que influencia o sistema educativo permeado também por mudanças 

sociais. Desse modo, o Enade tem relação estreita com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos Cursos, assim como competências e habilidades exigidas para formação de modo geral, e 

para a formação específica de cada área. Esta avaliação se relacionaria com a formação do 

aluno e a proposta de melhoria e atualização nos cursos, em que pese as criticas ao Exame. 

Tais críticas podem ser vistas como desafios, apostando na possibilidade de ressignificar o 

uso do Enade para além de uma nota que garante, ou não, um peso positivo no Conceito 

Preliminar de Curso e na posterior Renovação do Reconhecimento. Por isso propõe-se um 

grupo de questionamentos que orientem o processo de autoavaliação dentre as quais: o que o 

Enade avalia? Como o curso pode aproveitar esta avaliação? O questionário do estudante 

pode auxiliar a pensar o perfil do estudante? O resultado do Enade demonstra a realidade do 

curso? Que fragilidades e potencialidades na formação dos alunos podem ser percebidas a 

partir do resultado do Exame? A partir destas questões promover diagnósticos e conhecimento 

do processo formativo em cursos de Licenciatura.  
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Este trabalho parte da compreensão de que o Exame Nacional de Desempenho do 

Estudante (Enade) pode ser utilizado como possibilidade para um trabalho de autoavaliação 

dos cursos de licenciatura como instrumento complementar a outras formas propostas por 

cada curso e em cada contexto. A autoavaliação no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) é prevista para instituições e para cursos, considerando a 

globalidade e complementaridade entre avaliação interna e externa, previstas na concepção do 

sistema.  

Os questionamentos que desencadearam este trabalho foram: O Enade pode auxiliar 

em processos de autoavaliação de cursos de licenciatura considerando as limitações de 

avaliações em larga escala? Como promover a ressignificação da avaliação para a busca de 

qualidade? Este trabalho tem como objetivo analisar o relatório Enade de três cursos de 

licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) promovendo questionamentos 

que auxiliem em processos de autoavaliação.  

 

Marco teórico  

 

Os referenciais teóricos utilizados situam a avaliação e autoavaliação de modo amplo 

no contexto do Sinaes e o Enade, como um dos pilares da avaliação explorando seu uso 

especificamente como possibilidade para melhoria de qualidade nos cursos de graduação.  

O Enade foi previsto pelo Art. 3º da Lei n.º 10.861, de 14 de abril de 2004 para: 

 

[...] 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. (BRASIL, 2004).  

 

É um exame realizado trienalmente para cursos de graduação de forma a organizar um 

ciclo avaliativo, os cursos de licenciatura realizam o Exame no ano II, com: “b) Áreas de 

avaliação com habilitação em bacharelado e licenciatura; c) Áreas de avaliação com 

habilitação em licenciatura”, conforme Art. 42 da Portaria Normativa nº 19, de 13 de 

dezembro de 2017 (BRASIL, 2017), no último ciclo realizou-se nos anos de 2014, novamente 

em 2017 e 2020 para as licenciaturas. O caráter cíclico permite que o curso possa comparar os 

resultados entre uma e outra edição, acompanhando esse desempenho ao longo do tempo e 

propondo melhorias.  

O entendimento sobre o Enade no contexto do Sinaes é polêmico, alguns autores 

atribuem como uma releitura do antigo Exame Nacional de Cursos (ENC) com ênfase 



 

somente no resultado final e não o processo em si, (DIAS SOBRINHO, 2010) ou como 

ranqueamento (POLIDORI, 2009), ou como processo global que avalia o curso em relação as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), (BRITO, 2008). Outros autores enfatizam seu 

potencial para avaliação em larga escala no sentido de englobar o desempenho dos estudantes 

e desse modo garantir sua participação (PAIVA, 2008).  

Enfim, há lacunas para efetivar o uso do Enade, e uma das críticas é que foi atrelado o 

uso do seu resultado para compor o Conceito Preliminar de Curso (CPC), conceito utilizado 

para dispensar de visita de avaliação in loco para Renovação de Reconhecimento de acordo 

com a Portaria/MEC nº 4, de 5 de agosto de 2008 (BRASIL, 2008). Com isso enfatizou-se o 

aspecto regulatório, de controle e centralidade do exame que em sua concepção era previsto 

como parte do sistema em uma proposta de avaliação dinâmica com ênfase no processo e não 

no produto final (BRITO, 2008).  

Destarte, a ênfase é regulatória, o Enade tem potencial para gestão e melhoria dos 

cursos de graduação de acordo com os estudos de Francisco e Monteiro (2016), relatando uma 

experiência piloto desenvolvida em um curso de Adminsitração, mesmo apontando as lacunas 

do Enade os autores afirmam que o exame vai além de avaliar o estudante em relação as 

DCN, é “[...] um conjunto articulado de movimentos que devem ser compreendidos como 

instrumentos e mecanismos de governança que se aplicam a gestão dos cursos de graduação 

[...].” (FRANCISCO; MONTEIRO, 2016, p. 7). Deste modo, procuramos entender o Enade 

para além de sua característica regulatória, investigando seu potencial para refletir sobre a 

qualidade do curso e as especificidades do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

Cabe destacar que o exame é composto por um componente de formação geral com 

dez questões comuns a todos os cursos, sendo duas discursivas e um componente de formação 

específica com trinta questões, sendo três discursivas. A prova fundamenta-se na Teoria de 

Resposta ao Item (TRI)
4
. Além disso, compõe o exame um questionário de percepção da 

prova, um questionário do estudante a ser respondido em período fixado no cronograma e 

anterior a data da prova, e um questionário do coordenador de curso.   

 

Metodologia 

 

Como metodologia desenvolveu-se um estudo documental (GIL, 2011) considerando 

os Relatórios do Enade edição 2014; Provas do Enade 2014, dos cursos de licenciatura em 

                                                             
4 TRI: modelagem estatística criada para mensurar características que não podem ser medidas diretamente. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-e-tri/21206>. 

Acesso em: 10 set. 2018. A TRI é utilizada em outros exames como Exame Nacional de Ensino Médio, e 

Programme for International Student Assessment (PISA).  

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/o-que-e-tri/21206


 

Letras-Português; Física, Pedagogia
5
, considerando os últimos relatórios divulgados para as 

licenciaturas. Ainda utilizamos o Questionário do Enade 2014, todos os documentos foram 

consultados da página web do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep)
6
. Utilizamos dados quanti-qualitativos, embora a análise desenvolvida é numa 

perspectiva de pesquisa qualitativa em educação. 

Optou-se pelos relatórios de cursos de licenciaturas por serem parte do estudo em 

andamento de tese de doutorado. Analisamos o relatório no que tange a resposta aos 

questionários do perfil dos alunos, questões relativas ao ensino e aprendizagem, buscando 

indícios que promovam a reflexão dos cursos no âmbito de metodologias de ensino; 

conteúdos curriculares, relação teoria e prática, PPC e perfil do aluno. Cruzamos estes dados 

com entrevistas semiestruturadas que já realizamos com coordenadores de curso: Física, 

Pedagogia Diurno e, Pedagogia Noturno, em 2018, ainda não realizamos entrevista com a 

coordenação do curso de Letras. Para apresentar os resultados elaboramos algumas tabelas 

somente como forma de dispor as informações, mas destacamos que não devem ser 

comparados resultados de cursos diferentes.  

  A partir disso propomos questões preliminares que podem ser tomadas como 

diretrizes para um possível uso dos relatórios do Enade para além de uma perspectiva 

regulatória, ou fixada na eficiência restrita a alcance de índices.  

 

 

Análise dos relatórios do Enade 2014 para cursos de Licenciatura 

 

O relatório do Enade dispõe de informações mais quantitativas, em tabelas, gráficos, 

percentuais de acerto. Permite comparar o desempenho dos Estudantes no resultado geral, 

componente de formação geral e de conhecimentos específicos. Na primeira tabela 

apresentamos o conceito Enade. Os conceitos vão de 1 a cinco, distribuídos em faixas. 

Tabela 1- Número de respondentes e Conceito Enade 

Curso Número de concluintes participantes Conceito Enade 2014 

                                                             
5 Os nomes dos cursos estão de acordo com a área avaliada pelo Enade expressas nos relatórios.  
6Link de consulta aos relatórios Enade, disponível em: <http://inep.gov.br/web/guest/relatorios > consulta 

realizada indicando ano do Enade: 2014, UF, município, Instituição: UFSM, área do Enade. Relatórios Enade 

2014, do estudante 2014, disponível em:  <http://inep.gov.br/web/guest/questionario-do-estudante>; link de 

consulta ao Questionário Enade, 2014: < http://inep.gov.br/web/guest/questionario-do-estudante >; link de 

Acesso as provas:  Letras – Português, disponível em:      

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/30_letras_portugues_licenciatura.pdf>.  
Física, disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/24_fisica_licenciatura.pdf >  

Pedagogia, disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/36_pedagogia.pdf >; acesso em 15 ago. 

2018.  

http://inep.gov.br/web/guest/relatorios
http://inep.gov.br/web/guest/questionario-do-estudante
http://inep.gov.br/web/guest/questionario-do-estudante
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/30_letras_portugues_licenciatura.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/24_fisica_licenciatura.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/provas/2014/36_pedagogia.pdf


 

Letras -Português 26 4 

Física  102 3 

Pedagogia  22 4 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Relatório Enade 2014.  

 

Consta no relatório o percentual de acerto em cada uma das questões, o que permite 

analisar o relatório junto com as questões da prova e observar os conteúdos, capacidades e 

habilidades avaliados em cada questão, observar como os estudantes responderam e também 

comparar o percentuais de acerto com o País, grande região, organização acadêmica, categoria 

administrativa, e Unidade Federada (UF). Outro movimento de análise possível é utilizar o 

relatório para acompanhar o desempenho dos estudantes ao longo do tempo, observando a 

evolução dos resultados entre as edições do exame. Isso só é possível com um trabalho 

continuo.  

As Diretrizes para a prova de formação geral no ano de 2014 indicavam um grupo de 

habilidades e competências a serem avaliadas, assim como os temas dos quais versariam as 

questões. Entre as habilidades exemplificamos: “[...] projetar ações de intervenção; propor 

soluções para situaç es-problema; elaborar sínteses; administrar conflitos”, e como exemplo 

de alguns temas: “ciência, tecnologia e sociedade; democracia, ética e cidadania”, conforme 

estabelece a Portaria Inep nº 255, de 2 de junho de 2014. (INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014).  

As questões da prova englobam além de conteúdos formais, habilidades específicas 

como resolução de situações problema. Sobre isso uma coordenadora de curso comenta sua 

percepção sobre o exame, que coaduna com a ideia de avaliação dinâmica proposta por Brito 

(2008). 

 

Porque a estrutura vai além de uma resposta e formal, porque incentiva que o aluno 

busque o teórico, se valha do teórico para também formular a sua percepção a partir 

de uma teoria, nunca esquecendo da teoria, e junto disso o aluno traz a sua 
prática. (Entrevista Pedagogia Noturno)   

 

Tabela 2 - Questões do componente de formação geral com maior percentual de acerto 

Curso Questão  Percentual de 

acerto 

Letras -Português Questão 4: interpretação de um texto sobre uso das redes sociais  92,3 

Física  Questão 3: interpretação de um gráfico relacionado a ecologia 86,4 

Pedagogia  Questão 8: interpretação de um texto sobre ocupação urbana 84,3 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Relatório Enade 2014. 

 

Ao observar o percentual de acerto nas questões de formação geral, analisando o 

relatório juntamente com a prova é possível compreender como os alunos tem aprendido 



 

conteúdos e habilidades de leitura, escrita, interpretação, resolução de situações problema ao 

longo da sua formação.  

Sobre a prova de conhecimentos específicos mencionamos a questão com maior e 

menor percentual de acerto em cada um dos cursos, não analisaremos individualmente o 

assunto da questão, pois se trata de conteúdo específico de cada curso. Apenas indicamos 

como ideia a possibilidade de se observar mais atentamente cada questão, entender o 

funcionamento e a lógica do exame, para compreender também como os alunos estão se 

envolvendo nesse processo de avaliação, como o curso se relaciona com a sua área em 

comparação como outros contextos, nacional ou regional. A partir do indicativo das questões 

e respostas pode-se analisar como foram os resultados em cada questão. 

Compõe ainda a prova para as licenciaturas um grupo de cinco questões que são 

abrangentes a todos os cursos e referenciadas pela área da Pedagogia, um exemplo disso foi a 

questão 31, mesma para todas as licenciaturas, abordando gestão democrática da educação.  

Nesta, o curso de Letras – Português apresentou maior percentual de acerto.   

 

Tabela 3 - Questões do componente específico: maior e menor percentual de acerto 

Curso Questão e página da prova. Percentual de acerto 

Letras -Português Questão 9, p. 14 23,1 

Questão 31, p. 31 sobre gestão democrática da educação 73,1 

Física Questão 23, p. 23 13,6 

Questão 20, p. 21 72,7 

Pedagogia  Questão 27, p. 23  27,5 

Questão 22, p. 20 93,1 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Relatório Enade 2014.  

 

É possível cruzar os dados de desempenho com a resposta dos alunos de percepção 

sobre a prova utilizamos para isso três questões, apresentando as alternativas e percentuais de 

resposta, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Questionário de percepção sobre a prova e percentual de resposta 

Questão Alternativas Letras – 

Português 

Física Pedagogia 

Qual o grau 

de dificuldade 

desta prova 

na parte de 

Formação 
Geral? 

Muito fácil 11,5 0,0 0,0 

Fácil 26,9 9,5 6,9 

Médio 46,2 66,7 56,9 

Difícil 15,4 19,0 29,4 

Muito difícil 0,0 4,8 6,9 

Qual o grau 

de dificuldade 

desta prova 

na parte de 

Componente 

Especifico? 

Muito fácil 3,8 0,0 2,0 

Fácil 15,4 0,0 3,9 

Médio 61,5 52,4 64,7 

Difícil 19,2 42,9 25,5 

Muito difícil 0,0 4,8 3,9 

 oc  se Desconhecimento do conteúdo 7,7 28,6 11,9 



 

deparou com 

al uma 

dificuldade ao 

responder   
prova. Qual?  

Forma diferente de abordagem do conteúdo 26,9 33,3 46,5 

Espaço insuficiente para responder às questões.  0,0 9,5 5,0 

Falta de motivação para fazer a prova.  42,3 19,0 15,8 

Não tive qualquer tipo de dificuldade para 

responder   prova.  

23,1 9,5 20,8 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Relatório Enade 2014.  

 

Os alunos apontaram percentual médio de dificuldade para responder a prova de 

formação geral. No curso de Física, o percentual foi apontado por 42,9 % o grau difícil na 

parte da prova de componente específico. Também indicam falta de motivação e forma 

diferente de abordagem do conteúdo como dificuldade ao responder a prova nos três cursos.  

A falta de motivação é compreensível uma vez que o Enade não é comum ao cotidiano 

do curso, a prova ocorre ao final da formação, para os alunos que já integralizaram 80% ou 

mais do currículo do curso. São geralmente os coordenadores de curso que trabalham para 

orientar o aluno sobre a importância do comparecimento no Enade, de cumprirem todas as 

suas etapas, uma vez que ele é considerado componente obrigatório para o aluno. O Inep 

disponibiliza o Guia do Estudante Enade que auxilia a orientação dos alunos e o 

esclarecimento das dúvidas. Também é importante esclarecer que é um momento de 

participação do aluno, se em sua instituição ele participa de processos de avaliação 

institucional via Comissão Própria de Avaliação (CPA), o Enade também pode ser 

compreendido como mais um momento de colaborar com as respostas e a partir delas refletir 

sobre o processo de avaliação e qualidade do curso. O que se relaciona com o contexto 

institucional e o contexto do curso.  

 

[...] mas o que mais pesa sempre é a nota da prova seja para uma nota melhor ou 

para uma nota pior. Mas, nesse sentido não tem muito o que controlar porque 

depende de um número muito pequeno de alunos, temos tentado combater a evasão. 

(Entrevista, Física Licenciatura).    

O tipo de questão do Enade é interpretativa e tem que estabelecer relações, para 
responder uma questão do Enade, tem que estabelecer relações com os 

conhecimentos. [...] então por isso que a gente também não podia perder de vista a 

questão interdisciplinar. Os seminários integradores eles não são para bonito e para 

os professores se reunirem lá e dizer que estão integrando, é para também 

estabelecer um diálogo, um raciocínio integrador, interdisciplinar. (Entrevista 

Pedagogia Diurno). 

Se eu quero só me apropriar do resultado final que é o conceito eu vou ter uma 

interpretação e a minha dinâmica a partir dai vai ser uma. Agora se eu quero 

estabelecer um trabalho, contínuo e a característica que nós tivemos ano passado por 

parte do Procurador Institucional [...], foi neste sentido.  (Entrevista Pedagogia 

Noturno).   

 

Observamos um incentivo institucional para que se utilizem os resultados do Enade 

quanti-qualitativamente, como um processo, mais do que um produto final.  Além disso, que o 

exame influencia em ações de combate à evasão, não como fim, mas como consequência, se 



 

houver menor evasão, mais alunos poderão responder a prova, o uso do seu resultado poderá 

ser refletido num processo.   

Como forma de contribuição também, podemos observar o que os alunos respondem 

em relação ao curso, pois o questionário do estudante permite estabelecer o perfil dos alunos 

quanto a: renda familiar; escolaridade do pai e da mãe; cor/raça; razão pela escolha da 

Instituição; entre outros. Em relação a aprendizagem e aspectos pedagógicos: disciplinas 

cursadas e conteúdos abordados; metodologias; plano de estudos; contribuição do curso para 

reflexão para capacidade de interpretação, leitura e escrita, para capacidade de aprender e 

atualizar-se; apoio e orientações da coordenação; oportunidades de participação em eventos; 

uso de Tecnologias e de Informação e Comunicação (TICs); apoio administrativo e 

acadêmico; disponibilidades de monitores ou tutores, entre outros. Ainda apresenta um grupo 

de questões relativas a infraestrutura. São ao todo 68 questões que o estudante inscrito 

preenche obrigatoriamente antes da prova.  

Apresentamos na Tabela 5 o resultado de três questões que auxiliam a pensar sobre o 

perfil dos estudantes, cor/raça, escolaridade da mãe e tipo de escola que cursaram o Ensino 

Médio. Apresentamos apenas estas como forma de exemplificar que há necessidade de 

conhecer algumas características dos alunos, saber de onde eles vem, quais suas expectativas 

para o curso e para com seu futuro profissional. Traçar este perfil ajuda a planejar o curso 

para as características especificas destes estudantes.  

 

Tabela 5 - Questionário do estudante Enade: informações sobre os concluintes  

Questão Alternativas Letras – 

Português % 

Física  

% 

Pedagogia 

% 

Como você se 

considera  

Branco (a).  96,2  95,5  81,4  

Negro (a).  0,0  0,0  6,9  

Pardo (a) / mulato (a).  3,8   4,5  10,8  

Amarelo (a) (de origem oriental).  0,0 0,0  0,0  

Indígena ou de origem indígena.  0,0 0,0  1,0  

Até que etapa 

de 

escolarização 

sua mãe 
concluiu?  

Nenhuma.  3,8  0,0  4,9    

Ensino fundamental: do 1º ao 5º ano (1ª a 4ª 

série). 

26,9  31,8  46,1  

Ensino fundamental: do 6º ao 9º ano (5ª a 8ª 

série). 

19,2  31,8 14,7 

Ensino médio. 26,9 18,2 25,5  

Ensino superior - Graduação.  19,2 9,1 4,9  

Pós-graduação  3,8 9,1 3,9  

Em que tipo 

de escola 
você cursou o 

Ensino Médio 

Todo em escola pública.  76,9   86,4 78,4 

Todo em escola privada (particular).  15,4  9,1  5,9 

Todo no exterior. 0,0  0,0 0,0 

A maior parte em escola pública. 7,7  4,5 12,7 

A maior parte em escola privada (particular).  0,0  0,0 12,9 

Parte no Brasil e parte no exterior.  0,0  0,0 0,0 

 Fonte: Elaborado pelos autores com base no Relatório Enade 2014.  

 



 

O questionário também pode ser organizado para outros alunos do curso, como forma 

de conhecê-los melhor, não apenas para os concluintes no Enade. Esse movimento ocorreu 

com os cursos de Pedagogia, conforme registro em entrevista: 

 

Então eu acho que pensado em processo avaliativo e no Enade, nós nos amparamos 

também nas questões do Enade para montar as questões do nosso questionário. 

Muitas coisas se cruzaram [...]. (Entrevista Pedagogia Noturno).  

[...] mas o grupo [do NDE] chegou neste consenso de olhar também o questionário 
do Enade e viu o próprio desempenho dos alunos, como eles estavam sendo 

avaliados, porque a ideia era melhorar também nosso índice de avaliação no 

Enade. (Entrevista Pedagogia Diurno).   

 

Os NDE dos cursos de Pedagogia utilizaram o questionário do estudante no Enade 

como ponto de partida para estabelecer um questionário próprio para organizar o perfil do 

aluno e depois elaborar o perfil do egresso do curso de Pedagogia Diurno e do curso de 

Pedagogia Noturno. Este trabalho foi realizado durante o ano de 2017, primeiro com a 

aplicação e análise de um questionário organizado pelo NDE, e depois com a escrita do perfil 

que foi utilizado para a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso em andamento.  

 

[...] claro que a avaliação ela é uma avaliação quantitativa, e a gente está esperando 

isso, esse dado quantitativo, já recebemos essa informação de que virá ali por 

setembro outubro e a gente espera com certeza, mas não é a forma fim, o conceito 

do curso não é a forma fim que nós gostaríamos, mas ele diz muito sobre 

nós. (Entrevista Pedagogia Noturno).   

 

 Uma das preocupações é de que este trabalho tenha continuidade, considerando não 

somente o relatório do Enade, mas também os resultados dos processos de autoavaliação 

promovidos pela instituição. Com isso o processo de avaliação no Enade passa de 

exclusivamente regulatório para um processo [auto] regulatório, e ressignifica a qualidade, 

não pensada somente para atingir um resultado final o conceito Enade, mas o processo em si. 

Somente pelos dados das três questões que selecionamos já é possível observar alguns 

aspectos desse perfil do aluno: a maioria é oriunda do Ensino Médio em escola pública, a mãe 

só cursou o ensino fundamental, ou seja, são os estudantes chamados de primeira geração, a 

primeira geração a chegar a Educação Superior, este dado gera a reflexão: Qual valor tem este 

curso de graduação em licenciatura para estes estudantes? É uma questão para além do 

resultado do conceito alcançado, mas que pode levar o curso a refletir sobre a qualidade da 

formação. 

Utilizamos dias questões para observar o que os alunos apontam sobre os conteúdos 

trabalhados no curso e a articulação do conhecimento teórico com atividades práticas, 

grifamos os percentuais maiores:  



 

 

Tabela 6 – Resposta as questões 47 e 48 do Questionário do Estudante. 

Questão Alternativas Letras – 

Português % 

Física  

% 

Pedagogia 

% 

  47- O curso favoreceu a 

articulação do 

conhecimento teórico 

com atividades práticas. 

Discordo totalmente 7,7 4,5 4,9 

Discordo  7,7 0,0 5,9 

Discordo parcialmente  19,2 4,5 8,8 

Concordo parcialmente 23,1 22,7 20,6 

Concordo  23,1 40,9 26,5 

Concordo totalmente  15,4 22,7 32,4 

Não sei responder   Não se aplica  3,8 4,5 1,0 

48 - As atividades 

práticas foram 

suficientes para 

relacionar os conteúdos 

do curso com a prática, 

contribuindo para sua 

formação profissional. 

Discordo totalmente 0,0 4,5 9,8 

Discordo  23,1 4,5 8,8 

Discordo parcialmente  23,1 9,1 6,9 

Concordo parcialmente 7,7 40,9 23,5 

Concordo  30,8 13,6 22,5 

Concordo totalmente  11,5 27,3 24,5 

Não sei responder / Não se aplica 3,8 0,0 0,0 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no Relatório Enade 2014.  

 

Observamos como os estudantes entendem essa articulação de conhecimento teórico 

com atividades práticas e se as atividades práticas foram suficientes, a maioria concorda 

parcialmente ou concorda que as atividades práticas foram suficientes, mas ainda assim não se 

pode descartar o percentual dos alunos que responderam discordar, discordar totalmente, ou 

concordar parcialmente, nas duas questões. Sinalizam que pode ser aperfeiçoada a questão da 

relação teórico-prática nos cursos, isso implica em aperfeiçoar a prática como componente 

curricular nos cursos de licenciatura e também estreitar as relações com as escolas de 

Educação Básica na oferta de atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos. 

Isso também aparece na entrevista com os coordenadores quando colocam das 

mudanças que estão ocorrendo nos cursos: 

 

[...] e coisas que os alunos já vinham sugerindo, solicitando, coisas que a gente via 

que na prática não funcionava também, por exemplo, deixar as disciplinas de 

fundamentos, que aqui ainda existe o Departamento de Fundamentos e o 

Departamento de Metodologias, elas eram alocadas no início do curso, naquela ideia 

de fundamentar para depois a prática e com os estudos contemporâneos a gente sabe 
que isso não é assim. (Entrevista Pedagogia Diurno). 

O tempo todo, e não só primeiro a teoria, depois o aprofundamento, depois a prática. 
(Entrevista Pedagogia Diurno).  
[...] nós temos a percepção que as práticas educativas no nosso curso deixam muito a 

desejar, pelo contrário, os alunos mostraram no questionário que responderam que 

gostariam da permanência dessas práticas educativas, porquê, salvo elas, apenas o 

estágio proporciona o trânsito com outras instituições [...]. (Entrevista Pedagogia 

Noturno). 

 

Sobre a interação ou trabalhos conjuntos com escolas de Educação Básica:  

 



 

[...] a gente tem os quatro estágios que são obrigatórios no curso, grupos tipo PIBID, 

que tem uma interação com a Educação Básica, aí as outras interações mais diretas 

são projetos de pesquisa de professores que acabam levando para sala de aula, 

enfim... [...]. Formalmente só nos está ios.  (Entrevista coordenador Física).    

 

Observando tanto o percentual de resposta dos alunos, como os comentários dos 

coordenadores, há necessidade de maior aproximação com as escolas de Educação Básica, 

buscando possibilidades para que os alunos dos cursos de licenciatura conheçam o contexto 

escolar, e para isso realizem projetos em conjunto universidade e escola.  

Ainda mencionamos o questionário Enade 2014 com treze questões exclusivas para os 

cursos de licenciatura, que podem colaborar para analisar o estágio curricular supervisionado, 

estágio extracurricular, pretensão futura de atividade profissional e experiências prévias com a 

docência. A análise atenta destas questões também pode ajudar a ressignificar o uso dos 

instrumentos do Enade para qualificar o curso.  

Como forma de promover o uso dos instrumentos do Enade: prova, questionário do 

estudante, questionário do coordenador de curso, e sobretudo o relatório do Enade sugerimos 

um grupo de questões preliminares e indicadores que possam orientar reflexões e acompanhar 

uma análise do relatório. Compreendemos que esta análise só poderá ser feita no próprio 

curso, por aqueles que conhecem a estrutura curricular e o perfil dos alunos, trabalho 

promovido na maior parte das vezes em equipe pela parceria entre NDE e coordenação. 

Algumas questões para o perfil socioeconômico do aluno: - Perfil socioeconômico: 

escolaridade dos pais; tipo de escola em que o aluno cursou o ensino médio; renda familiar; se 

é estudante trabalhador; se colabora ou é responsável pela renda, ou parte da renda familiar; 

tem hábito de leitura; tem acesso a computador.  

Questões para o perfil acadêmico do aluno: - Os alunos participam de atividades 

extracurriculares de ensino, iniciação cientifica, extensão; realizam estágio extracurricular; o 

curso estimula relações entre os alunos e entre alunos e professores; como os alunos percebem 

as propostas metodológicas promovidas no curso; desenvolve atividades que promovam as 

capacidades de comunicação oral, escrita; promove formação integral e cidadã, por meio de 

quais a ações; oferece oportunidades de participação em eventos; oferece oportunidades de 

participação em órgãos colegiados; estimula a participação em processos de avaliação 

institucional.  

Questões sobre o desenho curricular: o percurso formativo do curso é flexível e 

permite que o aluno escolha atividades que complementem disciplinas obrigatórias; quais são 

os principais eixos de conhecimentos desenvolvidos no curso e que capacidades promovem; 

há eixos articuladores; promovem a prática como componente curricular prevista para os 

cursos de licenciatura; há articulação entre as disciplinas ou componentes curriculares do 



 

curso; estágio curricular supervisionado e trabalho de conclusão de curso (TCC) - se prevê o  

TCC como obrigatório; como o desenho curricular do curso auxilia na formação profissional e 

como o desenho curricular auxilia na formação integral do aluno em articulação com o 

contexto profissional. Em relação as questões do Enade: que tipo de conhecimentos estão 

sendo trabalhados em cada questão ou grupo de questões da prova? Como o curso aborda a 

resolução e situações problemas, a leitura e a interpretação. Sugere-se um olhar atento e 

critico para as questões visando analisá-la com o grupo de professores, não visando formatar o 

currículo para o Enade, mas num movimento contrário, se este grupo de questões pode gerar 

um salto qualitativo para contribuir com a qualidade do curso e com o perfil do egresso 

desejado; se o curso está em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e 

quais os aspectos podem ser aprimorados. E por fim: qual o valor deste curso de graduação 

em licenciatura para estes estudantes? 

 

Considerações finais  

 

Os indicadores apontados são iniciais, não por isso menos complexos. Pensamos que 

servem para começar a refletir sobre a qualidade do curso de graduação e sobre a qualidade da 

formação, sobre os estudantes e sua [trans] formação, para eles que são a finalidade da 

existência do curso. Desse modo, ler os relatórios do Enade, que servem para regular e 

classificar o curso dentro de escalas e conceitos, pode ser ressignificada para questões muito 

mais amplas e que envolvem aspectos da qualidade, criando outras possibilidades a partir do 

uso dos instrumentos do Enade.  

 

Referências  

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 

134, nº. 248, 23 dez. 1996. Seção I, p.177-197, 1996. 

 

______. Portaria Normativa nº 19, de 13 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os 

procedimentos de competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio  ei eira -  N   referentes   avaliação de instituições de educação superior, de cursos 

de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2018/portaria_normativa_n

19_de_13122017.pdf >. Acesso em: 5 set. 2018.  

 

______. Portaria Normativa MEC nº 4, de 5 de agosto de 2008. Regulamenta a aplicação do 

conceito preliminar de cursos superiores, para fins dos processos de renovação de 

reconhecimento respectivos, no âmbito do ciclo avaliativo do SINAES instaurado pela 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2018/portaria_normativa_n19_de_13122017.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2018/portaria_normativa_n19_de_13122017.pdf


 

Portaria Normativa n. 1, de 2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, v.145, nº 150, 06 ago. 2008. Seção I, p. 19.  

 

BRITO, Márcia Regina F de. O Sinaes e o Enade: da concepção à implantação. Avaliação, 

Campinas, Sorocaba, SP, v. 13, n. 3, p. 841-850, nov. 2008. 

 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação e transformações da Educação Superior Brasileira (1995 

– 2009): do provão ao Sinaes. Avaliação, Campinas, Sorocaba, SP, v. 15, n. 1, p. 195-224, 

mar. 2010.  

 

FRANCISCO, Thiago Henrique. Almino; MONTEIRO, Erika Cristina Mendonça de Sousa. 

Uma reflexão sobre o Enade: as ações para a gestão de um importante elemento da avaliação. 

In: 2° Simpósio Avaliação da Educação Superior, Avalies, Porto Alegre, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2016. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/avalies2016/anais-

do-evento/artigos-1/156580.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. Portaria Inep nº 255, de 2 de junho de 2014. Disponível em: 

<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2014/formacao_geral/form

acao_geral_portaria_n_255_02_junho_2014.pdf >. Acesso em: 15 ago. 2018.  

 

PAIVA, Giovanni Silva. Avaliação do desempenho dos estudantes da educação superior: a 

questão da equidade e obrigatoriedade no Provão e Enade. Ensaio: avaliação e políticas 

educacionais, Rio de Janeiro, v. 16, nº 58, p. 31-46, jan./mar. 2008. 

 

POLIDORI, Marlis Morosini. Políticas de avaliação da educação superior brasileira: Provão, 

SINAES, IDD, CP, IGC e... outros índices. Avaliação, Campinas Sorocaba, SP, v. 14, n° 2, p. 

267-290, jul. 2009. 

http://www.ufrgs.br/avalies2016/anais-do-evento/artigos-1/156580.pdf
http://www.ufrgs.br/avalies2016/anais-do-evento/artigos-1/156580.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2014/formacao_geral/formacao_geral_portaria_n_255_02_junho_2014.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/legislacao/2014/formacao_geral/formacao_geral_portaria_n_255_02_junho_2014.pdf

