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Resumo: 

O presente artigo tem como foco as políticas de avaliação do Ensino Superior no Brasil, em 

especial, dos cursos de Formação de Professores. Em 2004 foi implantando no Brasil um novo 

Sistema de Avaliação da Educação Superior - SINAES, o qual foi antecedido pelos sistemas 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB (1993) e Exame 

Nacional de Cursos – ENC, conhecido popularmente como PROVÃO (1996). O SINAES 

compõe-se de três elementos: a avaliação das instituições, a avaliação externa e o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, foco desse trabalho. Ao analisar as provas 
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do ENADE (2005, 2008 e 2011), das licenciaturas em Ciências Biológicas e História, 

interessou-nos, num primeiro momento, identificar possíveis articulações com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução 

CNE/CP 1/2002). Num segundo momento, nossos investimentos se voltaram para a 

problematização da ênfase dada à performance, visto que o ENADE opera com a noção de 

desempenho e consiste num instrumento de avaliação que visa realizar um diagnóstico das 

habilidades e competências dos estudantes concluintes do Ensino Superior a partir de sua área 

de formação. O eixo teórico-metodológico constituiu-se de teorizações contemporâneas acerca 

da formação de professores e teve como base os pressupostos da análise documental. A 

relevância desse trabalho se expressa, entre outros fatores, no cenário atual, devido à queda na 

procura pelos cursos de licenciatura, segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC. A estimativa é que em uma década haverá um déficit de 50 mil 

professores de Educação Básica no país. Um dos indicadores é a baixa qualidade dos cursos 

apontada a partir dos resultados das avaliações de larga escala. O estudo realizado oferece 

subsídios para o debate sobre como essas avaliações, em especial o exame ENADE, vêm 

impactando nos processos de formação de professores para a Educação Básica. 

Palavras-chave: 

Avaliações de Larga Escala, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE, 

Diretrizes, Formação de Professores, Educação Superior. 

 

O presente artigo tem como foco as políticas de avaliação do Ensino Superior no Brasil, em especial, 

dos cursos de Formação de Professores. Em 2004 foi implantando no Brasil um novo Sistema de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, o qual foi antecedido pelos sistemas Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - PAIUB (1993) e Exame Nacional de Cursos – 

ENC, conhecido popularmente como PROVÃO (1996). O SINAES compõe-se de três elementos: a 

avaliação das instituições, a avaliação externa e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – 

ENADE, este último foco desse trabalho. Ao analisar as provas do ENADE (2005, 2008 e 2011), das 

licenciaturas em Ciências Biológicas e História, interessou-nos, num primeiro momento, identificar 

possíveis articulações com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica (Resolução CNE/CP 1/2002). 

O ENADE, exame que avalia o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação, ingressantes e 

concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados, é aplicado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). A prova é 

obrigatória para os estudantes concluintes e do penúltimo semestre e em caso de não comparecimento 

o aluno deverá justificar a falta, caso contrário não receberá o seu histórico escolar. O último exame 
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prestado pelos Cursos de Licenciatura (ENADE 2011) foi realizado apenas por alunos concluintes dos 

cursos. 

A avaliação em escala nacional (2011) identificou algumas dificuldades dos alunos que realizaram a 

prova, associadas diretamente à baixa qualidade da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). 

A título de ilustração trouxemos para o espaço desse texto os dados do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) de 2009, documento que apresenta os resultados avaliativos nacionais, 

nos quais identificamos que somente 11% dos alunos do 3º ano do Ensino Médio sabem o conteúdo 

esperado de Matemática, e 28,9%, o de Língua Portuguesa.  

Assim, o Instrumento Avaliativo aplicado pelo ENADE faz um diagnóstico dos alunos dos cursos de 

graduação em relação aos conteúdos programáticos, às competências e habilidades relativas a cada 

curso e à articulação entre os conhecimentos adquiridos e a realidade nacional e mundial. 

Cientes desses problemas, as Instituições de Ensino Superior intensificaram sua preocupação com o 

processo ensino e aprendizagem, principalmente com a qualificação do seu corpo docente. Cada vez 

mais o professor é primordial no processo, pois requer que esse mude sua postura didático-

metodológica e considere os indicadores do ENADE na elaboração de seus Instrumentos Avaliativos. 

A nova concepção avaliativa requer do aluno uma determinada postura frente à produção do 

conhecimento, centrada mais nas competências e habilidades do que na mera reprodução. 

 

Avaliação, diretrizes e formação de professores da Educação Básica 

A legislação educacional brasileira, na última década do século XX e durante a primeira do século 

XXI, tenta normatizar a formação de professores a partir de diagnósticos realizados com a aplicação 

de avaliações de larga escala. É meta do Ministério da Educação – MEC verificar o desempenho dos 

cursos de licenciatura e se o currículo oferecido pelas Instituições atende a legislação vigente no país. 

A avaliação nacional das instituições, cursos e formação dos egressos em nível de graduação é uma 

prática recente no Brasil. O primeiro esforço nessa direção ocorre em meados da década de 90 do 

século XX. A partir desse marco inicial, os instrumentos de coleta de dados foram se modificando, 

agregando elementos de críticas recebidos de professores, reitores e pesquisadores da temática. 

Contudo, o modelo de avaliação em escala nacional vem sendo aprimorado nos últimos anos, 

contribuindo para que a coleta de dados seja mais abrangente e detalhada, principalmente a partir do 

SINAES 2005.  

A necessidade de se avaliar o processo de formação nos cursos de graduação acompanha o conjunto de 

competências que se espera do futuro professor da Educação Básica, diferente do diagnosticado pelos 

instrumentos avaliativos. No entender de Campos (2003), a partir das mudanças ocorridas na virada do 

século a formação inicial de professores para a Educação Básica toma um novo direcionamento. O 
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redimensionamento pode ser encontrado no Parecer 009/2001 e em duas Resoluções (01/2002 e 

02/2002) do Conselho Nacional de Educação. Tal reforma buscou estabelecer, na formação inicial, as 

bases para a construção de um outro tipo de profissional da educação, cuja legitimidade social não 

repousa mais nos conhecimentos que possui e transmite, mas nas competências que constrói e que o 

habilitam para o convívio com situações cada vez mais complexas e incertas.  

Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena (2002) esclarecem que a avaliação 

é parte integrante do processo de formação, possibilitando o diagnóstico de lacunas e a análise dos 

resultados alcançados. No entendimento do documento devem-se considerar os elementos citados 

acima para avaliar as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso 

eventualmente necessárias. 

Ao analisarmos as provas aplicadas em escala nacional, nos anos de 2005, 2008 e 2011, de dois cursos 

de licenciatura (História e Ciências Biológicas) buscamos verificar se as questões pedagógicas 

contemplam as orientações das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Formação de Professores e das 

Licenciaturas. Na análise das diretrizes, verificamos que o texto se centra no desenvolvimento de 

competências, reforçando o pensamento que propõe mudanças e inovações para a educação brasileira. 

As Diretrizes (Resolução CNE/CP 1/2002) são a primeira normativa legal, pós LDB/1996, que trata os 

Cursos de Formação de Professores como cursos de “carreira própria”.  

Acompanhando a discussão internacional sobre avaliação em larga escala, o MEC aprovou e 

disponibilizou, em dezembro de 2011, um novo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação. A 

reformulação dos instrumentos, coordenada pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

(DAES/INEP/MEC), é resultante de três audiências públicas, realizadas pela Comissão Nacional de 

Avaliação de Educação Superior (CONAES), durante o ano de 2011. A finalidade do novo documento 

é contemplar e corrigir aspectos que foram diagnosticados nos Instrumentos anteriores, além de 

entender o posicionamento das IES81 e entidades representativas sobre a temática. Como resultado 

final, ocorreu a simplificação do processo, melhorando os indicadores, deixando-os mais claros e 

objetivos. 

Será mesmo um documento capaz de corrigir todas as falhas? É possível na contemporaneidade um 

exame contemplar todas as competências, habilidades e conhecimentos necessários ao futuro 

professor? 

O Instrumento Avaliativo proposto pelo SINAES contempla os indicadores da educação nacional de 

formação de professores, expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Esses documentos ressaltam 

a importância de se enfatizar as competências e habilidades que se espera do aluno para a resolução 

                                                      
81 IES: Instituição de Ensino Superior 
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das questões problemas que enfrentará em sua vida profissional. Assim, a prova nacional avalia a 

aplicabilidade dos conhecimentos e não a sua reprodução ou memorização.  

Na próxima seção, onde analisamos questões do ENADE nos exames da área de História e Biologia, 

será possível perceber que o foco nas competências desloca a ênfase nos conhecimentos e a coloca nos 

comportamentos. Vejamos a seguir. 

 

As competências, habilidades e conhecimentos contemplados nas questões do ENADE  

Os Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e História participaram do ENADE nos anos de 

2005, 2008 e 2011. Os exames dos dois cursos nos dois primeiros anos foram compostos pelas partes: 

Formação Geral e Componente Específico, com o peso de 50% em cada parte. Já em 2011, as partes 

compondo a prova foram às mesmas, porém a Formação Geral teve seu peso diminuído para 30% e o 

Componente Específico aumentou para 70%. Ambas as partes compõem-se de questões de múltipla 

escolha e discursivas, sendo as últimas em menor número. O grau de dificuldade varia de baixo a alto. 

“As questões são elaboradas na forma de estudos de caso, situações e alternativas problematizadoras, 

dentre outras” (BRITO, 2007, p. 414). 

Cabe ressaltar que no Componente Específico da avaliação de Biologia, desde o primeiro exame 

(2005), havia a possibilidade de responder dez questões de Licenciatura ou Bacharelado, 

correspondente ao curso no qual o acadêmico estava inscrito. Sendo que na História somente a prova 

de 2011 apresenta esta diferenciação, ou seja, futuros bacharéis e licenciados até então realizavam o 

mesmo exame. As questões de Licenciatura corresponderam a 16% do Componente Específico, em 

2005; a 17%, em 2008, nas avaliações de Ciências Biológicas, e a 25%, em 2011, em ambos os cursos.  

Embora no ano de 2011 aumente o peso das questões específicas para licenciandos, excluem-se as 

questões discursivas do exame. Para Novossate (2009) “este tipo de questão, poderia ser um caminho 

para um repensar dos currículos dos cursos de ciências biológicas, em especial quanto à articulação 

teoria e prática” (ibid. p. 2762). Outro dado importante é que nos anos de 2005 e 2008 não somente os 

alunos concluintes, mas também os ingressantes realizavam as avaliações. O ENADE avaliava “o 

valor agregado do egresso em relação ao iniciante” (OLIVEIRA M., 2011, p.113). 

Na área de Biologia, em uma análise exclusiva das questões de Licenciatura do Componente 

Específico em cada uma das avaliações, nos três anos, buscando articulações com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP 

1/2002), os resultados apontam que a maioria (43%) são questões interpretativas, sendo que nas provas 

de 2005 e 2008, o percentual atinge 50%. Segue abaixo uma das questões objetivas analisadas 

envolvendo interpretação: 
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QUESTÃO 28 

Figura. 
Brasil: Pirâmide Etária Absoluta (2010-2040). Acesso em: 23 ago. 2011. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm>.  
 
Com base na projeção da população brasileira para o período 2010-2040 apresentada nos gráficos, avalie as 
seguintes asserções. 
Constata-se a necessidade de construção, em larga escala, em nível nacional, de escolas especializadas na 
Educação de Jovens e Adultos, ao longo dos próximos 30 anos. 

PORQUE 
Haverá, nos próximos 30 anos, aumento populacional na faixa etária de 20 a 60 anos e decréscimo da 
população com idade entre 0 e 20 anos. 
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. 
(A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda, uma proposição falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, uma proposição verdadeira. 
(E) Tanto a primeira quanto a segunda asserções são proposições falsas. 

 

A questão 28 apresentada anteriormente pode ser respondida por alunos de qualquer curso, desde que 

saibam ler e interpretar, não necessitando nenhum conhecimento específico da área de Biologia ou 

saberes da docência. Novossate (2009) ao analisar as questões objetivas da modalidade licenciatura do 

ENADE de 2005, observou “que a maioria delas tinha como objetivo apenas a interpretação de texto, 

não exigindo conhecimentos específicos da área”82, bastando a leitura atenta ao enunciado e às 

alternativas de resposta para acertar a questão. “Ou seja, as questões do ENADE, que visam 

diagnosticar as competências, habilidades e saberes dos licenciandos, está privilegiando muito mais a 

                                                      
82 Ibid., p. 2761. 
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capacidade de leitura e interpretação do que de conhecimentos específicos relacionados aos saberes 

docentes”83. 

As questões envolvendo conteúdos pedagógicos, incluindo legislação, representam 37%. O domínio 

do conhecimento pedagógico é uma das competências exigidas pelo Conselho Nacional de Educação 

como parte integrante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Formação Docente. Somente duas 

questões exigem conhecimentos pedagógicos voltados ao Ensino de Ciências e Biologia. Necessitando 

conhecimentos específicos da área para sua resposta, totalizam 17% das questões. A Resolução 

contempla os conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino e sugere que sejam 

inseridos num debate contemporâneo mais amplo.  

O inciso VI do Artigo 6º estabelece que o gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional é 

considerado como competência necessária à construção do projeto pedagógico dos cursos de formação 

de professores, e consta no parágrafo § 3º que 

 

A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências deverá, além da 

formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, propiciar a 

inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, 

econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, 

contemplando: (...) IV - conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino 

(BRASIL, 2002, p. 3). 

 

Apenas uma questão (3%) refere-se à pesquisa, abordando a pesquisa participante. A legislação em 

estudo destaca a pesquisa como sendo um dos princípios norteadores para o exercício profissional, 

uma vez que possibilita a compreensão do processo de construção do conhecimento.  

Nos dois primeiros exames de História (2005 e 2008) não foi possível à análise específica das questões 

de Licenciatura, uma vez que, conforme já referido, não há questões distintas para licenciados e 

bacharéis, o que já em um primeiro momento leva a refletir sobre as competências necessárias a cada 

um dos profissionais, uma vez em que o ENADE objetiva um diagnóstico das habilidades e 

competências dos estudantes concluintes de Ensino Superior. Brito (2007) acrescenta ainda que além 

de verificar as competências e habilidades, o exame avalia também “os conhecimentos sobre os 

conteúdos básicos e profissionalizantes” e, verifica “o desempenho em questões transdisciplinares, 

envolvendo o conhecimento mais geral”84. 

                                                      
83 Ibid., p. 2762. 
84 Ibid., p. 412. 
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Os dois cursos versam sobre os mesmos conteúdos básicos, mas desenvolvem as mesmas habilidades 

e competências? Não é preciso ser um especialista na área para saber a resposta, pois se fossem as 

mesmas habilidades e competências, não haveria necessidade de dois cursos com formações distintas. 

Em nenhuma das duas provas há questões envolvendo domínio do conhecimento pedagógico, por 

exemplo, competência exigida na Resolução CNE/CP 1/2002. No Artigo 6º que se refere a 

“construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes”, inciso IV, são consideradas 

“as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico” (BRASIL, 2002, p. 3). 

A análise das questões exclusivas de Licenciatura no exame de 2011 de História apresenta como 

resultados: 40% das questões necessitam de conhecimentos pedagógicos para a sua resolução, em 

igual porcentagem estão as questões que exigem interpretação de gráficos, história em quadrinhos e 

trechos de livros, e 20% envolvendo conteúdos específicos da referida área. A Legislação do Conselho 

Nacional, como já citado, apresenta como competência do professor o domínio dos conteúdos da área 

de conhecimento, inserindo-os no contexto atual. As temáticas contempladas na prova do ENADE 

contextualizam os fatos e acontecimentos, a partir de meios auxiliares (imagens, poemas, letras de 

músicas, charges...).  

Não somente a análise do desempenho dos alunos que se submeteram ao ENADE apresenta subsídios 

para a discussão dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos avaliados, bem como dos resultados do 

questionário socioeconômico. Para Brito (2007), além do conhecimento da formação dos licenciandos, 

se faz necessário também o conhecimento de suas características principais, incluindo sua situação 

socioeconômica e cultural, além de outros aspectos que compõe o futuro professor. 

Articulações entre a Resolução CNE/CP 1/2002 e o ENADE são possíveis, porém os conhecimentos e 

as competências necessárias à atuação profissional são bastante complexos e de diferentes âmbitos, e 

envolvem, entre outras, questões culturais, sociais e econômicas, o que parece não estar contemplado 

dessa forma nas provas avaliativas. 

Embora encontremos problemas em algumas questões analisadas no que diz respeito à limitação para 

avaliar as competências nos seus diferentes âmbitos, ao realizar as análises foi possível perceber nos 

materiais um forte investimento em questões que tentam identificar comportamentos e atitudes dos 

estudantes frente a determinadas situações. Essa lógica comportamental e que observamos perpassar a 

proposta do exame ENADE revela (e também opera na constituição) de uma proposta de currículo por 

competências. Tudo isso se articula criando as condições de possibilidade para uma super valorização 

do desempenho ou ainda, como chamamos nesse texto, da performance dos sujeitos, bem como de 

suas instituições, enredados nas tramas dessas avaliações de larga escala.  
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A ênfase dada à performance: ENADE, desempenho e competitividade 

Num segundo momento da realização desse trabalho, nossos investimentos se voltaram para a 

problematização da ênfase dada à performance, visto que o ENADE opera com a noção de 

desempenho e consiste num instrumento de avaliação que visa realizar um diagnóstico das habilidades 

e competências dos estudantes concluintes do Ensino Superior a partir de sua área de formação. 

Consideramos importante alguns esclarecimentos sobre o termo performance. A palavra performance 

no Brasil passa a ser utilizada no campo das Artes Visuais a partir dos anos 70, para representar uma 

modalidade de manifestação artística interdisciplinar. Originária da palavra inglesa Performers, o uso 

do termo performance expandiu-se nos últimos cinco anos, já sendo encontrado em alguns dicionários 

da Língua Portuguesa publicados a partir de 2009. Contudo, muitos autores preferem utilizar 

desempenho como tradução para a Língua Portuguesa. Esse foi o caso da escolha do título da 

avaliação do Ensino Superior no Brasil: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

Segundo Ferreira (2011), desempenho é o “ato ou efeito de desempenhar, cumprimento, exercício e 

execução”85. Conforme a Wikipédia, a enciclopédia livre da internet, desempenho é 

 

um conjunto de características ou capacidades de comportamento e rendimento de um 

indivíduo, de uma organização ou grupo de seres humanos, de animais ou de outros seres 

vivos, de máquinas ou equipamentos, de produtos, sistemas, empreendimentos ou processos 

(sp, grifos nossos). 

 

Contudo, alguns autores insistem que o termo desempenho não abarcaria todo o significado da 

expressão performance. Nesse estudo, escolhemos fugir dessa discussão e utilizamos as duas palavras 

em questão como sinônimas. Ainda citando a Wikipedia,  

 

é possível expressar o desempenho ou performance do ente que se pretende avaliar utilizando-

se uma métrica, função ou Índice de Desempenho (ID), em relação às metas, requisitos ou 

expectativas previamente definidos (...), visando sempre encontrar uma "solução ótima" do 

problema, isto é, que resulte no melhor ID possível (sp). 

 

Em 2010 a revista Educação e Realidade86, publicou um espectro de pesquisas em torno do tema 

performance no campo da Educação. Segundo a própria edição, o tema é escasso no âmbito da 

                                                      
85 FERREIRA, A. B. de H. (2011). Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.  
86 Revista Educação e Realidade. Performance, Performatividade e Educação. POA: UFRGS, v. 35, n. 2, 2010. 
Acesso em <http://www.ufrgs.org.br/educacaoerealidade.html>. 
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pesquisa em Educação no Brasil e estão atravessadas na noção de performance ideias de educação, 

pedagogia, corpo, arte, conhecimento, políticas de identidade, gênero, currículo, estética, poder, entre 

outros. 

Para Ball (2010), a partir das definições de Lyotard sobre performatividade,  

 

Performance – de sujeitos individuais ou organizações – servem como medidas de 

produtividades ou resultados, como formas de apresentação da qualidade ou momentos de 

promoção ou inspeção.  Elas significam, encapsulando ou representando um valor, a 

qualidade ou a valia de um individuo ou de uma organização dentro de um campo de 

julgamento (p. 38). 

 

Nesse caso, a divulgação das performances das instituições aumentaria a competitividade entre elas e 

consequentemente a qualidade. Contudo, observaremos mais adiante que o ENADE não tem 

conseguido garantir essa qualidade, visto que sua avaliação tem enfatizado o resultado e não o 

processo.  

O PISA, IDEB87, ENADE, enfim, as avaliações de larga escala têm servido como reguladores da 

performance exigida pela sociedade local e global. Esses resultados se configuram como verdades que 

criam condições de possibilidade para o governo da população. Conforme Rose (1998), 

 

Em primeiro lugar, o governo depende do conhecimento. Para se governar uma população é 

necessário isolá-la como um setor da realidade, identificar certas características e processos 

próprios dela, fazer com que seus traços se tornem observáveis, dizíveis, escrevíveis, explicá-

los de acordo com certos esquemas explicativos. O governo depende, pois, de verdades que 

encarnam aquilo que deve ser governado, que o tornam pensável, calculável e praticável (p. 

36, grifo nosso).  

 

Popkewitz e Lindblad (2001), a partir de pesquisas realizadas sobre estatísticas educacionais como 

sistemas de razão, chamam nossa atenção para o fato de que agrupar pessoas através de um raciocínio 

populacional “faz tanto parte de nossa ‘razão’ contemporânea que costumamos não ter consciência de 

que os sistemas de classificação que designam as pessoas como pertencendo a uma população é uma 

invenção histórica e um efeito de poder” (p.11).  

                                                      
87 Pisa - Programa Internacional de Avaliação de Alunos coordenado pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE). Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica criado em 2007, 
reuni num só indicador dois conceitos: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. O indicador é 
calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar e médias de desempenho nas avaliações do Inep. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
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Fazendo uso dos resultados quantitativos, engendra-se uma lógica de individualidade e normalização, 

a partir da qual “uma trajetória de vida pode ser mapeada e seu desenvolvimento monitorado e 

supervisionado”88. A norma determina a média, a zona de normalidade, o padrão desejável, aquilo que 

torna possível a comparação e a individualização do sujeito. O interessante é que “o regulamento 

constrói, nas práticas que atravessa, pelo jogo da norma, distinções e hierarquias muito mais precisas, 

e ao separar, não exclui, engloba a todos” (BUJES, 2002, p. 219).  

Os resultados do ENADE são utilizados pelo Ministério da Educação na elaboração de conceitos e 

indicadores de qualidade de instituições de ensino e seus respectivos cursos superiores. Segundo 

informações obtidas através da Assessoria de Comunicação do Ministério da Educação (MEC)89,  

 

Com base no Enade, são calculados, anualmente, o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que 

também considera em sua composição a situação do corpo docente e de infraestrutura, entre 

outros insumos, e o Índice Geral de Cursos (IGC), que sintetiza em um único indicador o 

desempenho de todos os cursos de graduação e pós-graduação de uma instituição. Esses 

indicadores subsidiam o MEC nas atividades de regulação, por meio das quais o ministério 

credencia e recredencia as universidades, centros universitários e faculdades e autoriza, 

reconhece e renova o reconhecimento de cursos. Além da regulação, os processos de 

supervisão instaurados pelo ministério também têm como um dos critérios considerados o 

desempenho de instituições e cursos no IGC e CPC, respectivamente. O desempenho 

insatisfatório de um curso ou instituição nas avaliações, por exemplo, pode levar o ministério 

a determinar desde medidas de enfoque corretivo dos problemas até abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades (sp).  

 

Outro fator que se mostrou relevante para a análise, é o fato de que o desempenho nas avaliações é um 

dos critérios observados pelo MEC para a participação de instituições e seus respectivos cursos 

superiores em programas como o Universidade Para Todos (ProUni)90 e o Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies)91. 

                                                      
88 Ibid., p.11. 
89 Acesso em abril de 2012. 
90 Prouni - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 
parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação 
superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 
2005, oferece, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao 
Programa. 
91 Fies - Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a 
graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao 
financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos 
conduzidos pelo Ministério da Educação.  
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As Instituições de Ensino Superior são avaliadas, principalmente, a partir dos resultados de seus 

estudantes, as melhores instituições são aquelas cujos estudantes egressos de seus cursos atingem os 

maiores resultados, não importando como fizeram para atingi-los. O foco está no resultado e não no 

processo. Não obstante, a cobrança continua, pois os resultados precisam sempre ser superados, 

incentivados pelo ranking das melhores instituições a partir do resultado do ENADE, amplamente 

divulgados pela mídia.  

Dessa forma, iniciam campanhas nas universidades para que seus alunos se preparem e se empenhem 

na realização do exame. Prêmios são utilizados para bonificar estudantes e professores, no sentido de 

motivá-los a atingir melhores resultados, veja a rede regulatória que se forma a partir do rankeamento 

das instituições.  

Conforme Klaus (2011), ao estudar a Teoria do Capital Humano (Schultz, 1967) em sua tese, afirma 

(...) para que a eficiência das escolas (nesse caso, as IES) seja medida, é preciso a livre 

concorrência, a competição. Contudo, é enfatizado que isso não significaria esquecer o 

caráter humano da educação, afinal de contas, o investimento educacional teria importância 

justamente na melhora do capital humano através de aptidões adquiridas (p. 180)92.  

 

Os resultados de cada IES são analisados pela sociedade, numa prática que poderíamos identificar 

como “constrangedora”, os melhores e piores resultados dos estudantes, representam a instituição. 

Diferentes veículos midiáticos divulgam o Ranking das Universidades e instituições de ensino superior 

do Brasil que participaram do ENADE. Como exemplo, observemos a notícia veiculada pelo Jornal 

Nacional93, no inicio desse ano: 

O Ministério da Educação divulgou, nesta quinta-feira (17), o resultado do Enade, o Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes. As notas são usadas para avaliar a qualidade das universidades. 

Mais de 4 mil cursos foram avaliados em 2.176 instituições. E 683 instituições foram reprovadas porque tiveram 
nota 1 ou 2 em uma escala que vai até 5. Confira o desempenho de cada universidade. 

Os piores desempenhos foram registrados em universidades e faculdades particulares. Em todo o país, menos de 
2% conseguiram a nota máxima. 

Quais implicações trazem essas ações para a qualidade da educação? Para os estudantes? Para os 

docentes? Para a gestão?  

                                                      
92 Entre parêntese, acréscimo nosso. 
93 Edição Online de 17/11/2011, com a manchete “MEC divulga o resultado do Enade”. Acesso em 
<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/11/mec-divulga-o-resultado-do-enade.html>. 

http://webmais.com/ranking-das-universidades-e-instituicoes-de-ensino-superior-do-brasil-que-participaram-do-enade/
http://webmais.com/ranking-das-universidades-e-instituicoes-de-ensino-superior-do-brasil-que-participaram-do-enade/
http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2011/11/373-das-instituicoes-de-ensino-superior-estao-abaixo-da-media.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/11/mec-divulga-o-resultado-do-enade.html
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Universidades vêm sendo denunciadas por criar estratégias para garantir que alunos com baixos 

rendimentos durante o curso não realizem o exame do ENADE, pois o desempenho destes estudantes 

prejudicaria a performance da instituição ocasionando queda no ranking geral das universidades. 

Não podemos esquecer que todas essas ações estão articuladas a um programa de regulação que é 

promovido pelo Estado. Como um de nos já anunciou em outro estudo, “um programa de avaliação 

está organizado para fornecer dados com abrangência nacional. Muito mais econômico é controlar 

pela gestão do que participar de cada ação” (FABRIS; OLIVEIRA, 2012). Cabe ressaltar que não 

operamos com uma análise “negativa”, mas buscamos mostrar a produtividade dessas ações, pois 

entendemos a produtividade tanto como algo que pode ser considerado negativo quanto positivo.  

A partir das análises podemos inferir que o SINAES através do ENADE funciona como um 

mobilizador para as práticas de regulação das instituições de Ensino Superior, tendo como órgão 

regulador/avaliador o Estado, identificados os efeitos da lógica neoliberal. 

  

Considerações finais 

Ao nos encaminharmos para o encerramento desse texto gostaríamos de reforçar que o estudo 

realizado oferece subsídios para o debate sobre como essas avaliações, em especial o ENADE, vêm 

impactando nos processos de formação de professores para a Educação Básica. Apontamos aqui 

algumas (des) articulações com a Resolução (CNE/CP 1/2002). É possível um exame como o ENADE 

dar conta de avaliar todas as competências, habilidades e conhecimentos inerentes à profissão 

professor na contemporaneidade? O peso dado à habilidade de leitura e interpretação nas avaliações 

nos fez refletir sobre a qualidade da Educação Básica.  

No nosso entendimento, há uma relação entre a Educação Básica e o Ensino Superior, fortalecida, 

principalmente, nos cursos de formação de professores, uma vez que são esses que formarão os futuros 

professores. Assim, ao analisar as provas dos cursos de História e Ciências Biológicas é possível 

identificar que esses dados não são suficientes para analisar a atual estrutura do ensino brasileiro e 

nem contribuem para atender as especificidades da avaliação nacional. Contudo, sinalizam que os 

diagnósticos educacionais brasileiros auxiliam a repensar a educação nos diferentes níveis de ensino. 

Portanto, a relevância desse trabalho se expressa, entre tantos fatores, no cenário atual cuja procura por 

cursos de licenciatura permanece em queda segundo dados oficiais divulgados pelo Ministério da 

Educação e Cultura, onde em muitas áreas o porcentual de docentes graduados é bem menor do que a 

demanda educacional do país94. Outro dado preocupante é o número elevado de vagas ociosas nos 

cursos de Pedagogia e de formação de professores, o que pode resultar numa futura falta desses 

                                                      
94 Dados referentes ao resultado da pesquisa Professores do Brasil: impasses e desafios, coordenada por 
Bernadete Angelina Gatti e Elba Siqueira de Sá Barreto – Brasília: UNESCO, 2009. 
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profissionais. A pouca qualidade dos cursos também tem sido apontada como causa do baixo 

desempenho de estudantes no Programa Internacional de Avaliação de Alunos – PISA, sendo 

indicativo da necessidade de pesquisas voltadas para a qualificação das licenciaturas.  

Os resultados do ENADE servem como diagnóstico para avaliar a qualidade do ensino superior 

brasileiro, mesmo que o caráter nacional e genérico exclua as particularidades regionais. Sendo assim 

é um parâmetro de avaliação que auxilia na definição das políticas educacionais e os rumos dos 

investimentos. O ENADE auxilia no diagnóstico de situações que requerem intervenções como a 

qualificação dos docentes e melhorias na formação inicial dos professores. No entanto, precisamos 

saber que ele faz parte dessa rede de ações do Estado Avaliador que se potencializa nas ações de cada 

cidadão e que, na sua economia de poder, basta fazer a gestão desses programas e políticas. O que 

cabe a cada escola e universidade é estar atenta a essas políticas para saber como fazer dessa 

experiência algo produtivo para os sujeitos que tem sob sua responsabilidade e para continuar fiel a 

sua opção pelo conhecimento qualificado e de excelência.  

Uma universidade e uma escola podem enfrentar esses ventos neoliberais e de regulação (inter) 

nacional de outras formas? Parece-nos que a crítica radical nos capacitará para encontrar outras formas 

de viver a escola e a universidade na contemporaneidade.  
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